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 إلى من أفنى حياته في سبيل سعادتنا وتعليمنا  ... 

 إلى من حرم نفسه من استكمال تعليمه

 حتى يبني لنا مستقبال مشرق اً ومضيئا ... 

 " والدي العزيز"

  إلى من سهرت الليالي لتذرع فينا الحب والعطاء،

 إلى من تجرى الجنة تحت أقدامها ...   

 "أمي الغالية"

 إلى رفيقة دربي، وشريكة حياتي، 

 التي تحملت الصعاب أثناء فترة الدراسة...

 "زوجتي الحبيبة" 

 إلى بلسم الروح ومهجة الفؤاد .. أبنائي ...

 "وديع ويامن"

 إلى إخوتي وأخواتي، وأنسبائي، وأصدق ائي

 وجميع من تمنى لي الخير.

 أهدي إليكم هذا العمل
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 شكر وتقدير

 و،ًد لهى اهلل عهٍو ًعهى آنو ًلبثاحلًد هلل زب انعادلني ًانصالج ًانسالو عهى سٍد ًند آدو َثٍنا حم

 إىل ٌٌو اندٌٍ، ًتعد: ه،ًاقتفى أثس ،ًيٍ ساز عهى هنجو

 فأمحد اهلل عص ًجم عهى يا يٍ تو عهًّ يٍ إمتاو ىره انسسانح، 

ًانري كاٌ َزائو  ,يُشسفًا ًيتاتعاً انشٍخ خهٍمحمًد هناد ًانتقدٌس نسعادج اندكتٌز أتقدو تانثناء  ً

 ًتٌجٍياتو أعظى األثس يف اجناش ىره انسسانح. 

أتٌجو تانشكس ًانعسفاٌ ألساترج كهٍح اَداب تاجلايعح اإلساليٍح تغصج،  ًانشكس يٌلٌل نعضٌي  ًكرنك

 شكسٌا انسنٌاز" يناقشاً خازجٍاً" ًاندكتٌز:  أتٌ حنم ايح: أساندكتٌز األستاذ جلنح ادلناقشح سعادج

 ًإتداء يالحظاهتًا انقًٍح عهى يا جاء فٍيا.  ،قثٌل يناقشح انسسانحتعهى تفضهيًا  "يناقشاً داخهٍاً"

عهى يساعدهتا يف طثاعح ىره انسسانح، ًانشكس  "مساح انشسفا"كًا أتقدو تانشكس إىل أخيت انغانٍح: 

يٍ انقدض  "سندض انكٍايل"يٍ اجلًيٌزٌح انعستٍح انسٌزٌح، ًكرنك األخت  نا  كُتٍهح""نٍيٌلٌل نألخت 

 عهى يساعدهتًا تانرتمجح نهغتني اإلجنهٍصٌح ًانعربٌح.

ًيف اخلتاو أتٌجو تانشكس ًانتقدٌس جلًٍع يٍ ساىى يف اجناش ىرا انعًم انثسٍط، ًخالح اإلخٌج يف يكتثح 

س، ًيسكص انتازٌخ ًانتٌثٍق، عهى يا أتدًه يٍ تعاًٌ ًيشازكح يف إمتاو اجلايعح اإلساليٍح، ًجايعح األشى

 انسسانح. 

 ًفق اهلل اجلًٍع دلا فٍو خري اندٍَا ًاَخسج، إَو مسٍع جمٍة، ًآخس دعٌاَا أٌ احلًد هلل زب انعادلني.



 د 

 مهخص اندراسة
رككد في مرت القضية الفمسطينية في العقديف األخيريف مف القرف العشريف بحالة مف ال

تمثمت ىذه الدماء فقد  ، العمؿىذا مر الذم ىيئ لضخ دماء جديدة في شراييف العمؿ الكطني، األ
تمخض عنو ظيكر حركة المقاكمة اإلسالمية  كالذمبنشاط التيار اإلسالمي في تمؾ الفترة، 

ىك ، ك ـ، التي تزامف ظيكرىا مع انطالقة االنتفاضة الفمسطينية األكلى1987في عاـ  (حماس)
 األمر الذم أىميا لتعمب دكران بارزان في تغير معادلة الصراع الفمسطيني "اإلسرائيمي" حتى اليكـ.

ـ، أم بعد 1991فقد اىتـ ىذا البحث بدراسة تطكر الفكر السياسي لحركة حماس منذ عاـ 
حركة انطالقة الحركة بسنكات قميمة، كىك العاـ الذم عقد فيو مؤتمر مدريد لمسالـ، الذم رفضتو 

ـ، العاـ 2006رفضت كؿ ما تمخض عنو بعد ذلؾ مف اتفاقيات سياسية، كحتى عاـ ك حماس كميان، 
 تيا في االنتخابات التشريعية.الحركة لممرة االكلى منذ انطالق الذم شاركت فيو

إبراز مكقؼ حركة حماس مف القضايا المصيرية لمشعب إلى كييدؼ ىذا البحث 
يضاح تطكر الفكك الفمسطيني،  مف مشاريع التسكية  (حماس)ر السياسي لحركة المقاكمة اإلسالمية ا 

مف القكل  ياالسياسية، كبياف الكيفية التي تعاممت بيا الحركة تجاه تمؾ المشاريع، كتطكر مكقف
الكطنية، كاآللية التي رسمتيا لمتعامؿ معيا، كمحاكلة إبراز أثر المتغيرات المحمية، كاإلقميمية، 

 كر الفكر السياسي لمحركة.كالدكلية، عمى تط

 ياـ، كدراسة مكقف1990-1987تناكؿ البحث حركة حماس كمنطمقاتيا الفكرية كالسياسية 
ـ، كالتي لطالما شكمت نقطة الخالؼ في 2006-1991بيف عاميلكطنية الحاسمة االقضايا مف 

يف، أىمية كبيرة كؿ االتفاقيات السياسية، فقد كاف لقضايا القدس، كاألسرل، كاالستيطاف، كالالجئ
عمى أجندة حركة حماس عمى مدار السنكات السابقة، لذلؾ صبت جؿ اىتماميا  في الدفاع عف 

حركة تجاه عمميات التسكية السياسية التمؾ القضايا، كما تناكؿ البحث الكيفية التي تعاممت معيا 
 ـ، ككذلؾ مكقفيا تجاه اليدنة، كالمفاكضات، كاالنتخابات.1991-2006

، ثـ تناكؿ الفمسطينيةمنظمة التحرير مف البحث أيضان لدراسة مكقؼ حركة حماس  كتطرؽ 
السمطة الفمسطينية، كآلية تعامؿ الحركة معيا بيف النظرية كالتطبيؽ، كما تـ التطرؽ  يا مفمكقف



 ه 

تطكر الفكر السياسي لحركة حماس  تناكؿ البحثلمكقؼ الحركة مف الفصائؿ الفمسطينية، كأخيران 
ـ، كالذم تمثؿ بالعمؽ العربي 2006-1991 بيف عامي مجتمع اإلقميمي كالدكلياتجاه ال

 كاإلسالمي، كالكاليات المتحدة األمريكية، كالدكؿ االكركبية.

مف أبرزىا أف حركة حماس لـ تمتـز حرفيان بما كخميص البحث إلى مجمكعة مف النتائج، 
يا معطيات المرحمة، تتطمبالميكنة التي بؿ أبدت كثيران مف ـ، 1988كرد في ميثاقيا الصادر عاـ 

كقفت منذ انطالقتيا مكقؼ المدافع عف المقدسات اإلسالمية في فمسطيف، كعمى رأسيا مدينة كما 
عممت حركة حماس عمى رفع  الركح المعنكية كبث الطمأنينة  في حيف"، "كالمسجد األقصىالقدس 

ط، فقد كانت قضية فريسة لميأس كاإلحبا لدل األسرل كذكييـ كالمجتمع الفمسطيني حتى ال تدعيـ
مخططات  سقاطإكسعت الحركة إلى كما األسرل الشغؿ الشاغؿ لمحركة طكاؿ السنكات السابقة، 

 .التسكية السياسية ككؿ ما نجـ عنيا
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 املقدمة

، حالػػة مػػف التطػػكر المسػػتمر، يشػػيد الفكػػر السياسػػي ل حػػزاب كالحركػػات كالفصػػائؿ كاالفػػراد
ؿ كتسػج، اءن كغػزارة فػي بعػض األحيػافكتجعمػو أكثػر ثػر ، تدفعػو إلػى األمػاـ  حيث يمر بمنعطفات

 تراجعات كانييارات في مراحؿ أخرل.

ال ، ة مػػف التغيػػركالفصػػائؿ فػػي مختمػػؼ مراحػػؿ التػػاريخ المعاصػػر حالػػ قػػد عاشػػت األحػػزابف
الدكليػة لتعػديؿ ك اإلقميميػة سيما أف القضية الفمسطينية منػذ ظيكرىػا عايشػت الكثيػر مػف الضػغكط 

كقد أثبتت التجارب التاريخية لتمػؾ الحركػات أف مػ الت فكرىػا السياسػي قػد تػردد بػيف مػد ، مكاقفيا
أمػػػا الػػػبعض  ،ت ألجميػػػاة باألىػػػداؼ الكطنيػػػة التػػػي أينشػػػئفػػػبعض الحركػػػات ظمػػػت متمسػػػك، كجػػػزر

كلمػا ، التػي انطمقػت عمػى أساسػيا بػدائؿ أخػرل تخػالؼ الػرؤل كاأليػديكلكجيات اآلخر فبحثػت عػف
جػػػاءت ىػػػذه الدراسػػػة ، كانػػػت حركػػػة حمػػػاس كاحػػػدة مػػػف الفصػػػائؿ المػػػؤثرة فػػػي السػػػاحة الفمسػػػطينية

كدراسػة نمكذجيػة إلحػدل ، ـ"2006-ـ1991تطكر الفكر السياسي لحركة حمػاس لتتحدث عف " 
 ات التحرر الفمسطينية.أىـ حرك

 أىمية الدراسة:  -
 تكمف أىمية الدراسة في ككنيا:

 تقدـ رؤية نقدية يمكف لنشطاء كككادر حركة حماس االستفادة منيا في تطكير أدائيـ. .1

كالمثقفػػػيف بشػػػكؿ عػػػاـ التجربػػػة الفكريػػػة لكاحػػػدة مػػػف أكبػػػر القػػػكل  فتضػػػع بػػػيف أيػػػدم السياسػػػيي .2
 كأكثرىا تأثيران.، اران كأكسعيا انتش، السياسية الفمسطينية

فػي اسػتكماؿ بنػاء دراسػات ذات صػمة بتطػكر الفكػر  ميمػةإف ىذه الدراسة تعػد حمقػة تكاصػؿ  .3
 .العمكـكالفكر الفمسطيني عمى كجو ، السياسي لحركة حماس عمى كجو الخصكص

 :  الدراسةأىداف  -
 النحك التالي: اؼ عمىتحقيؽ عدة أىد ىذه الدراسة إلى تسعى  

 ة حماس مف القضايا المصيرية لمشعب الفمسطيني.إبراز مكقؼ حرك .1

مشػػػاريع التسػػػكية مػػػف  (حمػػػاس)إيضػػػاح تطػػػكر الفكػػػر السياسػػػي لحركػػػة المقاكمػػػة اإلسػػػالمية  .2
 حركة تجاه تمؾ العممية.البياف الكيفية التي تعاممت بيا ك ، السياسية

 .(حماس)ي لحركة إبراز المراحؿ الرئيسية لتطكر الفكر السياس .3
 . "حماس"عمى تطكر الفكر السياسي لحركة  كاالضطياد، كاإلبعاد، القمعياسة بياف أثر س .4
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 كاآللية التي رسمتيا لمتعامؿ معيا.، الكطنية لإيضاح تطكر مكقؼ حركة حماس مف القك  .5
كالتعامػػػؿ مػػػع ، حركػػػة حمػػػاس مػػػف التسػػػكية السياسػػػية ىتفسػػػير التطػػػكرات التػػػي اسػػػتجدت عمػػػ .6

 السمطة الفمسطينية. 
عمػػػػى تطػػػػكر الفكػػػػر السياسػػػػي ، كالدكليػػػػة، كاإلقميميػػػػة، متغيػػػػرات المحميػػػػةمحاكلػػػػة إبػػػػراز أثػػػػر ال .7

 لمحركة.
 كانعكاسو عمى حجـ كصكرة الحركة.، الفكر السياسي لحركة حماس تطكرإبراز  .8

 أسئمة الدراسة: -
نحػاكؿ ، يؽ األىػداؼ السػابقة المرجػكة منيػابو ىذه الدراسة لتحق ىتسع الذمكفي اإلطار  

 ميدؼ األساسي مف الدراسة.لية كالتي مف خالليا يتـ الكصكؿ لالتا البحث عف إجابات ل سئمة

مػػا األسػػاس الفكػػرم الػػذم انطمقػػت منػػو حركػػة حمػػاس فػػي رؤيتيػػا لطبيعػػة الصػػراع بكصػػفيا  .1
 حركة تحرر إسالمية كطنية؟

مػػػا مصػػػير القضػػػايا الكطنيػػػة المعقػػػدة فػػػي الطػػػرح الفكػػػرم السياسػػػي التػػػي تبنتػػػو الحركػػػة عمػػػى  .2
 تي تشمميا  الدراسة؟امتداد السنكات ال

 ؟التغيرات التي طرأت عمى الفكر السياسي لحركة " حماس" ما  .3
 ما أسباب تبني حماس بعض األطركحات السياسية الجديدة؟ .4

 " كالفصائؿ الفمسطينية؟ككيؼ تطكر مكقؼ حركة حماس مف "ـ.ت.ؼلماذا؟  .5
 لي؟كيؼ تطكر الفكر السياسي لحركة حماس في إطار تعامميا مع المجتمع الدك  .6
ىػػؿ اسػػتطاعت حركػػة حمػػاس أف تبمػػكر فكرىػػا السياسػػي ليمثػػؿ حمقػػة جديػػدة فػػي الخػػركج مػػف  .7

 الدكلي ؟ك اإلقميمي  عبكتقتيا الفكرية إلى االنفتاح عمى المجتم
 ما أثر العالقات اإلقميمية كالدكلية عمى تطكر الفكر السياسي لحركة حماس؟ .8
 حدود الدراسة: -
 ية:تنحصر ىذه الدراسة بالحدكد اآلت   

  :الحد المكانيأواًل: 

سػػكاء  كحػػدكد تكاجػػد قيػػادات حمػػاس، ع غػػزة كالضػػفة الغربيػػة بشػػكؿ أساسػػيكيتمثػػؿ بقطػػا
 الدكؿ العربية.في أك ، "ةداخؿ المعتقالت "اإلسرائيمي
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 يانيًا: الحد الزماني:

مػػػػع إمكانيػػػػة استحضػػػػار ، ـ2006-1991تخػػػػتص الدراسػػػػة بػػػػالفترة الكاقعػػػػة مػػػػا بػػػػيف سػػػػنتي  
بالتحديػد نظػران  التػكاريخ تمػؾيار كقد تـ اخت، ابقة كالتالية لضركرة ربط مكضع الدراسةالسنكات الس

فػػػي  كدخمػػػت، عمميػػػة التسػػػكية السياسػػػية، ـ1991ف حركػػة حمػػػاس كانػػػت قػػػد رفضػػػت فػػػي عػػػاـ أل
عػػاـ مشػػاركة كفػػكز حمػػاس فػػي انتخابػػات  كتمتػػد الدراسػػة حتػػى، بيػػاخصػػكمة مػػع التيػػار المنػػادم 

 .ـ2006

 منيج الدراسة: -
بمػا  التػاريخ الشػفكم مقػابالتك بعػض ، البحػث التػاريخي مػنيجسة عمى تعتمد ىذه الدرا  

كمػػػا كتعتمػػػد الدراسػػػة عمػػػى تحميػػػؿ النصػػػكص األساسػػػية الػػػكاردة فػػػي بيانػػػات حركػػػة ، يفيػػػد الدراسػػػة
 كقادتيا.، كتصريحات زعمائيا، االنتخابي اكبرنامجي، المقاكمة اإلسالمية حماس

 الدراسات السابقة: -
عمؽ بفكر سكاء كانت تت، ىناؾ العديد مف  الدراسات التي تناكلت  حركة حماس            

 :تمؾ الدراسات ألىـكفيما يمي استعراض ، بخطابيا كأدائيا أك، يا كتنظيماتيابييكم أك، الحركة

تحريػر  ، ـ1996-1987 (حمػاس)دراسة في الفكر السياسػي لحركػة المقاكمػة اإلسػالمية  .1
ياد  البرغكثي. كىذه الدراسة لنخبة مف المؤلفيف قاـ بإعدادىا مركز دراسات جكاد الحمد كا 
 الشرؽ األكسط.

، كتعتبػػر ىػػذه الدراسػػة مػػف أكؿ كأىػػـ الدراسػػات التػػي تناكلػػت الفكػػر السياسػػي لحركػػة حمػػاس  
ك تناكلػػػػػت ىػػػػػذه الدراسػػػػػة أىػػػػػداؼ حركػػػػػة حمػػػػػاس ، ـ1996-1987كشػػػػػممتو بالدراسػػػػػة منػػػػػذ عػػػػػاـ 

الفكريػة كالسياسػية لمحركػة مػف خػالؿ فيػـ الحركػة لطبيعػة  تاسػة المنطمقػاثـ انتقمت لدر ، ككسائميا
كفيػػػػـ الحركػػػػة لمسػػػػألة الكطنيػػػػة كالتعدديػػػػة كالعمػػػػؿ ، الصػػػػراع مػػػػع المشػػػػركع الصػػػػييكني كالغػػػػرب

كمػػا كتطرقػػت إلػػى مكاقػػؼ الحركػػة مػػف مشػػاريع التسػػكية مػػع إسػػرائيؿ كمشػػركع الحكػػـ ، السياسػػي
القػات سػكاء كانػت ع، عالقات حركػة حمػاس السياسػية أيضان  كتناكلت الدراسة، الذاتي الفمسطيني

كأخيػػػػرا تطرقػػػػت ، أك السػػػػاحة الدكليػػػػة، السػػػػاحة العربيػػػػة اإلسػػػػالمية أك، عمػػػػى السػػػػاحة الفمسػػػػطينية
قكاعػػػػػد القػػػػػانكف الػػػػػدكلي ك ، الدراسػػػػػة إلػػػػػى حركػػػػػة حمػػػػػاس كقػػػػػرارات المنظمػػػػػات اإلقميميػػػػػة كالدكليػػػػػة

 المعاصر.
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، الطبعػػػػة األكلػػػػى، مباحػػػػث خالػػػػد الحػػػػركبل، اسػػػػيةدراسػػػػة حمػػػػاس الفكػػػػر كالممارسػػػػة السي .2
 ـ.1996

كتعػػد مػػف أىػػـ الدراسػػات المتميػػزة فػػي تنػػاكؿ الناحيػػة الفكريػػة لحركػػة المقاكمػػة اإلسػػالمية 
كقػػد بػػدأت فصػػكؿ ىػػذه الدراسػػة بالجػػذكر التاريخيػػة لحركػػة حمػػاس المتمثمػػة فػػي دراسػػة ، (حمػػاس)

سياسػػية لمصػػراع المتمثمػػة فػػي الفيػػـ الكامػػؿ ثػػـ تناكلػػت رؤيتيػػا ال، اإلخػػكاف المسػػمميف فػػي فمسػػطيف
، أضؼ إلي ذلػؾ جدليػة الحػؿ المرحمػي كالحػؿ التػاريخي لمفيػـك الحركػة، لطبيعة الصراع كأطرافو

كعالقػػات ، ثػػـ تطرقػػت الدراسػػة إلػػى عالقػػات الحركػػة عمػػى السػػاحة الداخميػػة الفمسػػطينية مػػف ناحيػػة
ناقشػػػت الدراسػػػة بعػػػض القضػػػايا  كأخيػػػران ، عمػػػى الصػػػعيد الػػػدكلي مػػػف ناحيػػػة أخػػػرل حركػػػة حمػػػاس

، االنتخابػػاتك ، كمنيػػا قضػػايا التعدديػػة السياسػػية، لكجيػػة حمػػاسيك الفكريػػة اليامػػة التػػي تتعمػػؽ بأيد
 كالعمؿ العسكرم.، كالعمؿ األىمي المجتمعي

لمفتػػػرة  أف العمػػػؿ التنظيػػػرم لحركػػػة حمػػػاس ظػػػؿ محػػػدكدان  ،كأىػػػـ مػػػا خمصػػػت لػػػو الدراسػػػة
كاف الفكػر السياسػي ، العمؿ االجتماعي الذم تفكقت بو الحركة كذلؾ بخالؼ، مف نشأتيااألكلى 

 جعمتػػو يمكػػث فػػي خانػػة، لحركػػة حمػػاس قػػد تعػػرض لمجمكعػػة مػػف المػػؤثرات الداخميػػة كالخارجيػػة
 .الضمكر لفترة طكيمة

لمباحػػث نيػػاد الشػػيخ ، ـ1987-1967دراسػػة حركػػة اإلخػػكاف المسػػممكف فػػي قطػػاع غػػزة  .3
جامعػػة الػػدكؿ ل البحػػكث كالدراسػػات العربيػػة التابعػػة معيػػد كىػػي رسػػالة دكتػػكراه مػػف، خميػػؿ

 ـ.2009، العربية بالقاىرة

كتعػد مػف الدراسػػات اليامػة التػي تناكلػػت الجػذكر التاريخيػة لحركػػة اإلخػكاف المسػمميف فػػي 
-1967فقد تناكلت الدراسة البناء الداخمي لحركػة اإلخػكاف المسػمميف فػي قطػاع غػزة ، قطاع غزة

ة االجتماعيػػة كاالقتصػػادية كالسياسػػية التػػي عممػػت الحركػػة فػػي سػػياقيا ثػػـ تطرقػػت لمبيئػػ، ـ1987
مكاقػؼ اإلخػكاف  كأخيػران ، كتناكلت كػذلؾ عالقػة اإلخػكاف مػع الفصػائؿ الفمسػطينية، تحت االحتالؿ

 كمساىمتيـ في اندالع االنتفاضة.، السياسية كجيكدىـ في العمؿ العسكرم كاألمني

لحركػة اإلخػكاف المسػمميف  الفكػر السياسػيأف  ،الدراسػةكمف أىـ النتػائج التػي تكصػمت إلييػا  
كاستبداليا بأىداؼ أكثر مالئمة في الظركؼ ، أتسـ بالمركنة كالقدرة عمى تغير األىداؼ المرحمية

 الجديدة.
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، ـ2006-1994 (حمػػػاس)كػػػة المقاكمػػػة اإلسػػػالمية المعارضػػػة فػػػي الفكػػػر السياسػػػي لحر  .4
تير غيػػر منشػػكرة مػػف جامعػػة رسػػالة ماجسػػ كىػػي، لمباحػػث كائػػؿ المبحػػكح، دراسػػة تحميميػػة

 غزة. -األزىر

كقػػد تناكلػػت الدراسػػة مفيػػـك المعارضػػة فػػي الفكػػر السياسػػي بشػػكؿ عػػاـ ك الفكػػر السياسػػي        
ف منظمػػػة ثػػػـ تطرقػػػت إلػػػى تحميػػػؿ تطػػػكر مكقػػػؼ حركػػػة حمػػػاس مػػػ، لحركػػػة حمػػػاس بشػػػكؿ خػػػاص

تحميػؿ مكقػؼ حركػة حمػاس  تناكلتكما ، المشكمة ليا كالخارجة عنيا كاألحزاب االخرل، التحرير
كتطرقػػػت ، الحركػػػة تمػػػؾ االتفاقيػػػات عارضػػػت اذاكلمػػػ، التفاقيػػػات التػػػي تمتيػػػاأكسػػػمك كا مػػػف اتفػػػاؽ

أضؼ إلى ذلؾ مكقػؼ حركػة ، مف السمطة في ضكء فيميا لممعارضةالدراسة إلى مكقؼ حماس 
 ، ـ2006كمكقفيػػػػا مػػػػف انتخابػػػػات عػػػػاـ ، ـ1996حمػػػػاس مػػػػف  المشػػػػاركة فػػػػي االنتخابػػػػات عػػػػاـ 

 المتغيرات السياسية الداخمية كالخارجية التي أثرت عمى مكاقؼ الحركة.  بعرض الدراسةانتيت ك 

فقػػػد ، يػػػركب ؽ كالبيانػػػات الخاصػػػة بالحركػػػة بشػػػكؿلػػػـ تعتمػػػد عمػػػى الكثػػائ لكػػف ىػػػذه الدراسػػػة       
 إضافة إلى عدد قميؿ مف الكثائؽ.، استخدمت أربع بيانات فقط

حمػػػاس فػػػي النظػػػاـ السياسػػػي الفمسػػػطيني مػػػا بػػػيف التماسػػػؾ  المشػػػاركة السياسػػػية لحركػػػة .5
رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر ، لمباحػػػث مجػػػدم نجػػػـ عيسػػػي، لكجي كالبرغماتيػػػة السياسػػػيةك األيػػػد

 .ـ2007، جامعة بير زيت، منشكرة

، كىػػي مػػف الرسػػائؿ اليامػػة التػػي تناكلػػت حركػػة حمػػاس كمشػػاركتيا السياسػػية فػػي الحكػػـ
ض الفصػؿ األكؿ منيػا الجػذكر التاريخيػة كالمنػابع الفكريػة اسػتعر ، جاءت الدراسة في ستة فصكؿ

مػف عمميػة  المكقفيػ كتطرقػت أيضػان ، تناكؿ اليكية النضالية لمحركػة ثـ انتقمت إلى، لحركة حماس
إلػػى أىػػـ المتغيػػرات المحميػػة كاإلقميميػػة  كصػػكالن ، ثػػـ عالقتيػػا بالنظػػاـ الفمسػػطيني الناشػػئ، السػػالـ

مطة لمحركػػة تجػػاه السػػ يالبراغمػػاتتتمػػت الدراسػػة فػػي كيفيػػة التحػػكؿ كاخ، كالدكليػػة التػػي أثػػرت فييػػا
كقػػد انصػػب اىتمػػاـ الدراسػػة فػػي بيػػاف اآلليػػة التػػي تعاممػػت بيػػا ، ـ2006كالمشػػاركة فػػي انتخابػػات 

 إلى مشاركتيا بالحكـ. كصكالن ، الحركة مع النظاـ السياسي منذ انطالقتيا

كمقارنتيػػػا مػػػع ، لحركػػػة حمػػػاسكخمصػػػت الدراسػػػة أنػػػو باسػػػتعراض الطركحػػػات السياسػػػية 
يبيف أف الحركػة تعػيش فػي حالػة مػف القمػؽ بػرزت مػف خػالؿ تغييػر مكاقفيػا ، لكجييك مكقفيا األيد

حيػػػث كانػػػت تمػػػؾ التطػػػكرات سػػػببان رئيسػػػيان لتعػػػدد تصػػػكراتيا ، تبعػػػان لمتطػػػكرات السياسػػػية المتالحقػػػة
 نييا لمنيج البراغماتي بشكؿ كاضح.كىي بذلؾ عبرت عف تب، السياسية
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لمباحػػػث عػػػامر عفيػػػؼ ، ـ2006الخطػػػاب السياسػػػي لحركػػػة حمػػػاس قبػػػؿ كبعػػػد انتخابػػػات  .6
 .ـ2010، جامعة بير زيت، رسالة ماجستير غير منشكرة، شديد

ثػػـ تناكلػػت خطػػاب الحركػػة ، تناكلػػت الدراسػػة  الجػػذكر كالمرتكػػزات لخطػػاب حركػػة حمػػاس
جػػػاه الصػػػراع مػػػع أضػػػؼ إلػػػى ذلػػػؾ رؤيػػػة خطػػػاب حمػػػاس ت ، يتجػػػاه النظػػػاـ السياسػػػي الفمسػػػطين

، كمػػػا كتطرقػػػت بعػػػد ذلػػػؾ إلػػػى خطػػػاب حركػػػة حمػػػاس عمػػػى صػػػعيد العالقػػػات العربيػػػة، )إسػػػرائيؿ(
لتختػػػتـ الدراسػػػة برؤيػػػة خطػػػاب حمػػػاس عمػػػى المسػػػتكم الػػػدكلي. كقػػػد ركػػػزت الدراسػػػة عمػػػى تتبػػػع 

 إلى مراحؿ متقدمة.، ـ2006الخطاب السياسي لحركة حماس منذ فكزىا في انتخابات عاـ 

 الدراسة: االتي تكصمت إليي كأىـ النتائج

يختمؼ بشكؿ كبير عف خطاب الحركة قبؿ مشاركتيا في  أف خطاب حماس السياسي اليـك 
 بدءان ، كىذا التغير في الخطاب جاء ليغطي جميع المجاالت، االنتخابات كمشاركتيا في الحككمة

 ت العربية كالدكلية.إلى العالقا كصكالن ، بالصراع مع االحتالؿ مركران ، مف العالقات الداخمية

لمباحػث أحمػد عبػد ، 2006-1987 (حمػاس)األداء السياسي لحركة المقاكمة اإلسالمية  .7
 .ـ2007، جامعة بير زيت، رسالة ماجستير غير منشكرة، العطاكنة اهلل

تناكلت ىذه الدراسة إشكاليات الفكر كالتنظيـ كالممارسة السياسية لدم اإلخكاف  
 كأخيران ، راسة الجذكر التاريخية لحركة حماس كاإلخكاف في فمسطيفثـ تطرقت إلى د، المسمميف

 استعرضت المكقؼ كاألداء السياسي لحركة حماس. 

 مف خالؿ الرصد كالتتبع.، رض الكاقعأكقد استيدفت دراسة أداء حركة حماس كتقيمو عمى 

-2000(حمػػاس)التطػػكرات الداخميػػة الفمسػػطينية كأثرىػػا عمػػى حركػػة المقاكمػػة اإلسػػالمية  .8
-كىي رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة مػف جامعػة األزىػر، لمباحث معتز الدبس، ـ2009
 .ـ2010 غزة

 مركران ، لياعمى نشأة الحركة كاألىداؼ العامة  كزت ىذه الدراسة في الفصكؿ األكلىر 
كأثرىا عمى حركة ، ثـ تناكلت التطكرات الفمسطينية الداخمية، بالكسائؿ كالمرتكزات الفكرية ليا

كتطرقت الدراسة ، كاالنسحاب اإلسرائيمي مف قطاع غزة، بما في ذلؾ انتفاضة األقصى حماس
كالتحديات التي كاجيتيا ، كأثرىا عمى حركة حماس، ـ2006أيضا لالنتخابات التشريعية عاـ
كالعدكاف "اإلسرائيمي" تناكلت مكضكعات الحصار  كأخيران ، الحركة في االنتخابات التشريعية

 ـ.2009-2008عامي 
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كاف اسػػتخدـ فييػػا المػػنيج  ةكتتميػػز ىػػذه الدراسػػة بأنيػػا درسػػت الحركػػة مػػف ناحيػػة سياسػػي 
إلييػػػا  تإال أف الصػػػبغة السياسػػػية فػػػي الدراسػػػة أكثػػػر بػػػركزا. كأىػػػـ النتػػػائج التػػػي تكصػػػم، التػػػاريخي
 .صعكبة أف تزاكج حركة حماس بيف العمؿ العسكرم المقاـك كالعمؿ السياسي الحككمي الدراسة:

 عمى الدراسات السابقة: تعقيب  -

اخػػػػتالؼ منابعيػػػػا ك ، بػػػػالرغـ مػػػػف تعػػػػدد الدراسػػػػات التػػػػي تناكلػػػػت حركػػػػة حمػػػػاس بالدراسػػػػة 
كتعػد دراسػة جديػدة مػف نكعيػا مػف ، فإف ىذه الدراسة تأتي فػي إطػار منفػرد خػاص بيػا، كمشاربيا

كدراسػػة تاريخيػػة ، ـ2006-1991حيػػث أنيػػا تتنػػاكؿ تطػػكر الفكػػر السياسػػي لحركػػة حمػػاس مػػف 
، كتتبػػع التطػػكر التػػاريخي لمظػػاىرة، عتمػػد فػػي األسػػاس عمػػى الكثػػائؽ كالبيانػػات األساسػػية لمحركػػةت

 كليست كدراسة سياسية تحاكؿ أف تعطي تحميالت كتفسيرات لتمؾ الظاىرة.

إال أف  ،كالجدير بالذكر أنو بالرغـ مف أىميػة تمػؾ الدراسػات التػي تناكلػت حركػة حمػاس 
 فقػد تمػػؾ الدراسػػات زخمػػان أكىػػك مػػا ، الكثػػائؽ كالبيانػػات ضػئيالن جػػدان  العديػد منيػػا كػػاف اعتمػاده عمػػى

تناكلت الفكر السياسي لحركػة حمػاس فقػد جػاءت خػارج سػياؽ حػدكد ىػذه  يأما الدراسة الت، كبيران 
 ليا. بؿ كيمكف اعتبار ىذه الدراسة مكمالن ، الدراسة

 كأىـ ما يميز ىذه الدراسة :

 مقابالت بشكؿ مباشر.الك ، كالمصادر ،كالبيانات، االعتماد عمى الكثائؽ -1

يمػا أبػدت الحركػة في، الحدكد الزمانية ليذه الدراسة تتمحكر حػكؿ دراسػة مػرحمتيف ىػامتيف -2
 :اختالفات كاضحة في إطار مكاقفيا

 مرحمة رفض عممية التسكية السياسية كالتعامؿ مع مخرجاتيا. -

 مية التسكية.مرحمة المشاركة في االنتخابات كالتعامؿ مع مخرجات عم - 

كاألجنبيػػػة ذات العالقػػػة المباشػػػرة ، كاإلسػػػرائيمية، المقارنػػػة بػػػيف التحمػػػيالت كاآلراء العربيػػػة -3
 بيدؼ المكضكع.

كمػا تشػابو منػو لػـ ، عمػا سػبقت إليػو الدراسػات عناكيف ىذه الدراسػة جػاءت مختمفػة تمامػان  -4
 يدرس تطكر الفكر السياسي منيا.

د كتفسير التحكؿ في الفكر السياسي الذم طػرأ إف بؤرة اىتماـ الدراسة انصبت حكؿ رص -5
 عمى حركة حماس بيف مرحمتيف.
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 تقسيمات الدراسة:
حيث استعرض الفصؿ ، كخاتمة، كأربعة فصكؿ، كتمييد، تـ تقسيـ الدراسة إلى مقدمة

كنشأة كتطكر الحركة في الفترة الممتدة بيف عامي ، التمييدم الجذكر التاريخية لحركة حماس
أما ، كما تناكؿ األىداؼ التي كضعتيا حركة حماس في تمؾ الفترة، ـ1990كحتى  1987

منذ عاـ  الفصؿ األكؿ فتناكؿ مكقؼ حركة حماس مف القضايا المصيرية لمشعب الفمسطيني
 كالالجئيف.، كاالستيطاف، كاألسرل، كالتي تتمثؿ في القدس، ـ1991-2006

ركة حماس مف عمميات التسكية تطكر الفكر السياسي لحأما الفصؿ الثاني فتطرؽ إلى 
، كاليدنة، حيث استعرض المكقؼ مف العمميات السياسية، ـ2006-1991السياسية 
س مف القكل حماتطكر الفكر السياسي لحركة كبحث الفصؿ الثالث ، كالمفاكضات، كاالنتخابات

، كالفصائؿ، كالسمطة الفمسطينية، كىي ـ.ت.ؼ، ـ2006-1991الكطنية كالسياسة الداخمية 
تجاه المجتمع اإلقميمي كالدكلي تطكر الفكر السياسي لحركة حماس كتناكؿ الفصؿ الرابع 

 ـ.1991-2006

كمف ، كانتيت الدراسة بخاتمة تضمنت مجمكعة مف النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة
 كتبعيا قائمة المصادر كالمراجع.، ثـ بعض التكصيات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متهيدي فصم 
 ،(محاس)قاومة اإلسالمية حركة  امل

 م7881-7891ومنطهقاتها انفكرية وانسياسية 
 

 

 .، وتطورىانشأة الحركة -أوالً 

 م. 3993قبل عام  حركة حماسمواقف -يانياً 
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 مقدمة:

: "جناح مف أجنحة اإلخكاف نفسيا بأنيا (حماس)حركة المقاكمة اإلسالمية  تعرؼ
 .(1)"*المسمميف بفمسطيف

، كىي حركة خدماتية، : حركة شعبية كبيرةفيعرفيا بأنيا* ياسيفأحمد شيخ الأما     
، كالمعتقميف، ىالي الشيداءكأ، كتيتـ باأليتاـ، كصحية، كتعميمية، تقدـ خدمات اجتماعية، نسانيةإ

  (2)كالمساكيف.، كالفقراء

ة تيدؼ إلى إعاد، : جزء مف اإلخكاف المسمميفبأنياحركة فيعرؼ ال محمد شمعة أما
كتقدـ اإلسالـ بصكرة مقبكلة ينتفع بيا ، الناس إلى اإلسالـ بصكرة عصرية ال تتنافى مع الكاقع

                                                 

ـ، في مدينة اإلسماعيمية، عمى يد حسف 1928اف المسمميف األـ في شير مارس عاـ جماعة اإلخك  أسست -* 
أكبػر األحػزاب السياسػية مػف البنا كمجمكعة صغيرة مف رفاقو، ككاف ىدؼ ىذه الجماعة التػي أصػبحت فيمػا بعػد 

الجماعػة  حكاـ الشريعة اإلسالمية، كقد قامتأفي مصر كالشرؽ األكسط، بناء مجتمع إسالمي مف خالؿ تطبيؽ 
جؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ. أبك عمرك، زياد: الحركة اإلسػالمية فػي الضػفة الغربيػة أكالعمؿ مف  بالدعكةمنذ تأسيسيا 
 .19ص ،ـ1989، 1، طدار األسكار، عكا كقطاع غزة،

 ميثاؽ حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، المادة الثانية. - (1)
فػػي فمسػػطيف بقريػػة الجػػكرة قضػػاء مدينػػة عسػػقالف فػػي  (حمػػدأبػػك م)كلػػد الشػػيخ/ أحمػػد إسػػماعيؿ حسػػف ياسػػيف  -*

 ىكبقـ، تعرض الشيخ لحادثة أليمة كىك في السادسة عشرة مف عمره أدت إلى شممو الجسدم، 1936يكنيك عاـ 
قيػو مػف ـ حيػث كثػرت بػو األمػراض كذلػؾ نتيجػة اإلىمػاؿ الطبػي الػذم ل1989عػاـ  اعتقػؿعمى ىذا الحاؿ حتى 
ـ بيػػػدؼ 1987فػػي ديسػػػمبر عػػاـ  (حمػػػاس)أسػػػس حركػػة المقاكمػػػة اإلسػػالمية كقػػد  رسػػػة،إدارات السػػجكف المتغط

أحمػػػد إسػػػماعيؿ ياسػػػيف فجػػػر االثنػػػيف  استشػػػيد الشػػػيخ.كتحريػػػر المسػػػجد األقصػػػى ،مقاكمػػػة االحػػػتالؿ الصػػػييكني
مكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعة التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأريخ كالتكثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ الفمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيني  .ـ2004مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارس /أذار22المكافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 

http://www.twtheq.com/flag.aspx?id=4 
، 10931صػػػحيفة القػػػدس: الشػػػيخ  أحمػػػد ياسػػػيف: حمػػػاس تريػػػد السػػػالـ الػػػذم يعيػػػد لمشػػػعب حقكقػػػو، ع:  - (2)

 .1ـ، ص2000-1-27الخميس، 
 -  ـ، ىاجر إلى مدينة غزة بعد 1935كلد محمد حسف شمعة في مدينة المجدؿ الفمسطينية في ديسمبر

بدأ مع الشيخ أحمد ياسيف كعدد قميؿ مف اإلخكاف   ،ـ،  نشأ في أسرة متدينة1948االحتالؿ الصييكني 
ـ، كيعد أحد ركاد التيار اإلسالمي في قطاع غزة، كأحد القادة 1967المسمميف في قطاع غزة مباشرة بعد عاـ 

، كاف يشغؿ منصب (حماس)سالمية السبعة الذيف شارككا مع الشيخ أحمد ياسيف في تأسيس حركة المقاكمة اإل
في فمسطيف، كالذم يعد أعمى مرجعية بالحركة، اعتقؿ عدة مرات، كابعد  (حماس)رئيس مجمس شكرل حركة 

ـ، إثر جمطة دماغية حادة عف 2011حزيراف/يكنيك10فجر يـك الجمعة  كتكفيـ، 1992إلى مرج الزىكر عاـ 
 http://www.twtheq.com/flag.aspx?id=4فمسطيني  عاـ. مكسكعة التأريخ كالتكثيؽ ال 76عمر يناىز 

http://www.twtheq.com/flag.aspx?id=4
http://www.twtheq.com/flag.aspx?id=4
http://www.twtheq.com/flag.aspx?id=4
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 (1)كسمككو.، كأخالقو، المسمـ في تصحيح مساره

كىي حركة مقاكمة ، "حماس" ىك االسـ المختصر لػ "حركة المقاكمة االسالمية"ك 
تحرر الشعب الفمسطيني كخالصو تعمؿ عمى تكفير الظركؼ المالئمة لتحقيؽ  ،شعبية كطنية

كالتصدم لممشركع الصييكني المدعكـ مف ، الغاصبكتحرير أرضو مف االحتالؿ  ،مف الظمـ
 .(2)قبؿ قكل االستعمار الحديث

كىي جزء مف حركة ، حركة "حماس" حركة جيادية بالمعنى الكاسع لمفيـك الجيادف
ساسي لتحرير فمسطيف مف النير إلى تؤمف أف ىذه النيضة ىي المدخؿ األ، النيضة اإلسالمية

كىي حركة شعبية إذ أنيا تعبير عممي عف تيار شعبي كاسع كمتجذر في صفكؼ أبناء ، البحر
الشعب الفمسطيني كاألمة االسالمية يرل في العقيدة كالمنطمقات االسالمية أساسان ثابتان لمعمؿ 

كتضـ ، النيكض في األمةضد عدك يحمؿ منطمقات عقائدية كمشركعان مضادان لكؿ مشاريع 
حركة "حماس" في صفكفيا كؿ المؤمنيف بأفكارىا كمبادئيا المستعديف لتحمؿ تبعات الصراع 

 .(3)كمكاجية المشركع الصييكني

 نشأة وتطور حركة حماس: األول:  المحور
 أوال: تمفية تاريتية:

عقبت ألتي بقضية فمسطيف كليد الحكادث االخيرة االمسمميف لـ يكف اىتماـ االخكاف 
كانت تضع في  سالمية عالمية" إ" كييئة  فاإلخكاف، كلكنو سبؽ ذلؾ بزمف طكيؿ، قرار التقسيـ

ككانت ديكرىـ دائمان ، برنامجيا ميمة الدفاع عف القضايا اإلسالمية في مختمؼ أنحاء المعمكرة
لفمسطيف دائمان ككاف ، مكئالن لممجاىديف األحرار مف مختمؼ أنحاء بالد العركبة كمكاطف اإلسالـ

كىي تحتؿ ، فيي أكلى القبمتيف كثالث الحرميف الشريفيف، المقاـ األكفى مف عنايتيـ كاىتماميـ
كلك نجح الييكد في ، كضياعيا يعزؿ العالـ اإلسالمي عف بعض، مكانا كسطان في البالد العربية

 (4)أمف البالد العربية. كبركانان زاخران يزعزع، احتالليا ألصبحت دائمان مباءة خطرة لعناصر الشر

                                                 

اع ، مؤسسػػػػة إبػػػػدركف: الشػػػػيخ الجميػػػػؿ محمػػػػد حسػػػػف شػػػػمعةسػػػػالمة، محمػػػػكدم ك العػػػػامكدم، محمػػػػدم كآخػػػػ - (1)
 .98ص ،ـ2012، 1ل بحاث كالدراسات، ط

  http://www.palestine-info.comالمركز الفمسطيني لإلعالـ،  ،حركة المقاكمة اإلسالمية حماس - (2)
 المركز الفمسطيني لإلعالـ، المرجع السابؽ.  - (3)
، ـ1984األردف،  -، الزرقػاء3نػار، طالشريؼ، كامؿ: اإلخػكاف المسػممكف فػي حػرب فمسػطيف، مكتبػة الم - (4)

 .31ص

http://www.palestine-info.com/
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عندما أرسؿ حسف ، *ـ1935تعكد جذكر اإلخكاف المسمميف في فمسطيف إلى عاـ 
 كاألستاذ محمد اسعد الحكيـ لزيارة، البنا المرشد العاـ لمجماعة في مصر شقيقو عبدالرحمف*البنا

اعتبر  لذلؾ مقاـ عبد الرحمف البنا بعقد سمسمة مف المقاءات مع مفتي القدس حيث، (1)فمسطيف
 .*(2)القضية الفمسطينيةحكؿ الحقيقي في عالقة اإلخكاف بىك بداية الت، ـ1935عاـ 

بحيث كانت لو نظرة ثاقبة ، فقد كاف لمقضية الفمسطينية عناية خاصة  لدل اإلماـ البنا
دعاة  -ـ1936منذ بداية الثكرة الفمسطينية عاـ  -إذ كاف اإلخكاف، فيما يخص الخطر الييكدم

 .(3)ير كالتحرير في العالـ العربيالتحذ

كأف ، أف فمسطيف جزء مف العقيدة اإلسالميةجازمان  اعتقادايعتقد اإلخكاف المسممكف 
فال يجكز ، في ماضييـ كحاضرىـ كمستقبميـ المسمميفأرضيا كقؼ إسالمي عمى جميع أجياؿ 

 لمفمسطينييفممكان  فيي ليست، ألحد كائنان مف كاف أف يفرط كيتنازؿ عف جزء صغير جدان منيا
 .(4)بؿ ىي ممؾ لممسمميف جميعان ، كالعرب

                                                 

"، مركػز التػأريخ 1987-1967نياد: حركة اإلخػكاف المسػمميف فػي قطػاع غػزة "  ،زيد انظر: الشيخ خميؿلمم -*
 .102ص، ـ2011، غزة، 1تكثيؽ الفمسطيني، طكال
نشػػأ فػػي بيػػت عمػػـ كصػػالح، ك ، 1906كلػػد حسػػف البنػػا بمدينػػة المحمكديػػة بمحافظػػة البحيػػرة فػػي مصػػر عػػاـ  -*

الدينيػػػة، ثػػػـ بالمدرسػػػة اإلعداديػػػة بالمحمكديػػػة، كبػػػدأ اىتمامػػػو بالعمػػػؿ  كتمقػػػى عمكمػػػو االكليػػػة فػػػي مدرسػػػة الرشػػػاد
، كىنػاؾ تفتحػت  كمية ـ، انتقؿ إلى القاىرة حيث انتسب إلى1923اإلسالمي في سف مبكر، كفي عاـ  دار العمػـك

تػػو فػػي مامػػو آفػػاؽ جديػػدة كاسػػعة، كتبمػػكرت معػػالـ الػػدعكة إلػػى اهلل فػػي نفسػػو، كشػػغمت عميػػو تفكيػػره، بػػدأ البنػػا دعك أ
ـ، ليصػبح مركػز الػدعكة 1932المؤسسات كالمساجد لإلخكاف، ثـ انتقؿ إلى القػاىرة عػاـ أنشأ   اإلسماعيمية حيث

الممػؾ فػاركؽ. نظػاـ حسػف البنػا فػي أحػد شػكارع القػاىرة، مػف قبػؿ ـ، اغتيؿ 1949شباط فبراير  12الجديد، كفي 
 .6-5ص، ـ1992، 1ف: مجمكعة رسائؿ  اإلماـ الشييد، طالبنا، حس

، ـ1992ة كالنشػػػػػر اإلسػػػػػالمية، مصػػػػػر، دار الطباعػػػػػ ،2ا، حسػػػػػف: مػػػػػذكرات الػػػػػدعكة كالداعيػػػػػة، طالبنػػػػػ  - (1)
 .192ص
 ינורו שאבי אכיכהم ك19أبػػػك عمػػػرك، زيػػػاد: الحركػػػة اإلسػػػالمية فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة كقطػػػاع غػػػزة، ص - (2)

أفيفػػػػػػػػػػػػػػا، شػػػػػػػػػػػػػػامم . 43، 1994، לי ירוש ،הוצאהלאור כתר ،"הטךןך לררך כאללה מאמונה חמאס: שקר
 .ـ1994القدس،  ،كيتر حماس مف اإليماف باهلل إلى طريؽ اإلرىاب، :كركني، شاكيد

م كحػاتـ أبػك زايػدة: جيػاد 36-31كامػؿ: اإلخػكاف المسػممكف فػي حػرب فمسػطيف، ص ،لممزيد انظر: الشريؼ -*
 .30-17ص ،ـ2009، 1، ، مركز أبحاث المستقبؿ، ط1970اإلخكاف المسمميف في فمسطيف حتى عاـ 

 .6مجمكعة رسائؿ اإلماـ الشييد، صالبنا، حسف:  - (3)
ثيؽ، غػزة، فمسػطيف، بحر، أحمد: مقاالت إلى أىؿ الرباط،  تقديـ : عبد الفتاح دخاف، مركز التاريخ كالتك  - (4)

 .10ص، ـ2012
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ف في فمسطي ىاكصؿ عددك ، أنشأ اإلخكاف العديد مف الشيعب كالفركع في فمسطيفلذلؾ 
 .(1)راؼ اإلخكاف المسمميف في القاىرةكانت تخضع إلش، فرعان  25إلى ، ـ1948قبؿ عاـ 

خاض اإلخكاف ، مسطيفعندما دخمت الجيكش العربية إلى ف، ـ1948في عاـ ك 
كالشرقية مف ، مف مصر الجنكبيةالمسممكف الحرب عف طريؽ كتائب متطكعة عبر الجبية 

  .*(2)فييا حسف البالء احيث أبمك ، سكريا

باعتبارىـ قكة مجاىدة ذات دكر  -اإلخكاف المسمميف عمى الساحة الفمسطينيةبركز كاف       
فقد حظيت ، ـ1948عاـ  ىزيمةبدأ بعد  -د عنومميز في الدفاع عف الحؽ الفمسطيني كالذك 

كثقميا الفمسطيني الشعبي في السنكات القميمة ، الجماعة بنمك كانتشار كاسع أكده كزنيا السياسي
 (3).تمؾ اليزيمةبعد 

السماح ليـ بإدخاؿ فكج مف   محمد فيمي النقراشي باشا مف حككمة اإلخكافطمب 
، فرفضت الحككمة ىذا الطمب، مف صحراء النقبمجاىدييـ ليرابطكا في الجزء الشمالي 

مما اضطر بعضيـ إلى طمب السماح ليـ بالقياـ في  مكأصرت عمى عدـ السماح ليـ بذلؾ
فحضرت تمؾ المجمكعة إلى ، لحاح شديدإفكافقت حككمة النقراشي بعد رحمة عممية إلى "سيناء" 

 .(4)أخرل تسممت بطريقة مختمفة حيث لحقت بيا دفعات، "سيناء" كتسممت منيا إلى فمسطيف سران 

جماعة  لحككمة النقراشي بحؿبعد ذلؾ مباشرة صدرت األكامر مف الدكؿ الغربية الكبرل 
 ـ،1948ىزيمة عاـ ككاف ذلؾ بعد ، كاعتقاؿ رجاليا العائديف مف القتاؿ، اإلخكاف المسمميف

 .(5)في العاـ التالي كتكقيع اليدنة

                                                 

، بيػركت، شػتاء 13العػدد ، أبك عمرك، زياد: حماس خمفية تاريخيػة كسياسػية، مجمػة الدراسػات الفمسػطينية - (1)
 .85ص ، ـ1993

 .6البنا، حسف: مجمكعة رسائؿ، ص  - (2)
دار التكزيػع  اإلخػكاف المسػمميف فػي حػرب فمسػطيف،عمػى مصػطفى نعمػاف: شػاىد عمػى جيػاد لممزيد انظر:   -*

ـم الشيخ خميػؿ، حركػة اإلخػكاف المسػممكف فػي قطػاع غػزة، مرجػع سػابؽ، 2002، 1كالنشر اإلسالمية، مصر، ط
 .33زايدة: جياد اإلخكاف في فمسطيف، مرجع سابؽ، ص أبك م16ص
ـ، مجمػة الدراسػات 1946صالح، محسف: أضكاء كثائقية عمى جماعة اإلخكاف المسمميف في القدس سنة  - (3)

 .68ص ،ـ2004 ، ربيع58الفمسطينية، ع:
 .40الشريؼ، كامؿ: اإلخكاف المسممكف في حرب فمسطيف، ص - (4)
م أبػػك عمػػرك، زيػػاد: حمػػاس خمفيػػة تاريخيػػة كسياسػػية،  7ة رسػػائؿ اإلمػػاـ الشػػييد، صالبنػػا، حسػػف: مجمكعػػ - (5)

 .85ص
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، كتأسيس المممكة األردنية الياشمية، ـ1950ربية عاـ كبعد تكحيد الضفتيف الشرقية كالغ
تـ تشكيؿ قيادة مكحدة لإلخكاف في الضفتيف تحت قيادة المراقب العاـ لجماعة اإلخكاف المسمميف 

 .(1)عبد المطيؼ أبك قكرة

الحاكـ الجديد ف، بانبثاؽ عصر جديد لإلخكاف، بمصر ـ1952 عاـ بشرت ثكرةلقد       
فساىـ المبعكثكف في ، كسمح لكفكد مصر بزيارة غزة، كاف قريبان منيـلناصر جماؿ عبد االرئيس 

كاف عدد مف ضباط الثكرة قد كما ، (2)تدعيـ العالقات بيف الحركة كقيادات اإلخكاف في مصر
في حيف احتفظ عدد آخر ، ارتبط بعضيـ تنظيميان بالجماعةك ، ـ1948شارككا اإلخكاف في حرب 

كلى لمثكرة بأف نظاميا ىك بالفعؿ نظاـ أعطى انطباعان في الشيكر األمما ، منيـ بتعاطؼ معيا
 .(3)إخكاني

، ـ1954كفي عاـ ، أعيد فتح مكاتب اإلخكاف مف جديد في قطاع غزة في ىذا الكقت        
 .(4)عضك 1000كسجؿ فييا حكلي ، فرعان  11أصبح لمحركة 

، ـ1954كجو اإلسالمي لنا عاـ الت :" بدأما سبؽتعقيبان عمى ، الشيخ أحمد ياسيف يقكؿ
كمف ثـ بدأ النشاط ، كشكمنا لجنة ثقافية في المدرسة، حيث بدأنا المقاءات البيتية ،ىذا العاـ في

كانطمقنا لتشكيؿ عدد مف األسر ، في مدرسة الرماؿ" الكرمؿ حاليان" ذلؾ ككاف، الطالبي
 .(5)"ـ1954كبدأنا بعمؿ أسر سرية سنة ، لإلخكاف

بيف بريطانيا كالحككمة ، ـ1954تكقيع عمى "اتفاقية الجالء" عاـ الأعقاب كفي 
ساءت العالقة بيف قيادة اإلخكاف في مصر كقيادة مجمس الثكرة بعد حادثة " المنشية" ، المصرية

ـ اإلخكاف بمحاكلة اغتياؿ جماؿ حيث اتي، ـ1954أكؿ أكتكبر  /تشريف 26التي كقعت بتاريخ 

                                                 

مػف كتػاب الحمػد، كآخػركف: دراسػة فػي  يد، أسػامة: مفيػـك الفكػر السياسػي،قاسـ، عبد السػتارم ك أبػك راشػ - (1)
 .32ص ،ـ1997،  عماف، 1الفكر السياسي، ط

: يم كركنػػػػػػػي، شػػػػػػػػاكيدبأفيفػػػػػػػا، شػػػػػػػا ،הטךןך לררך הכאלל מאמונה חמאס: שקר ינורו שאבי הביאב - (2)
 .43ص ،اإليماف باهلل إلى طريؽ اإلرىاب حماس مف

، 1مركػػػػز اإلعػػػػالـ العربػػػػي، ط ،اإلسػػػػالمية " حركػػػػة حمػػػػاس نمكذجػػػػان"العمػػػػكر، ثابػػػػت: مسػػػػتقبؿ المقاكمػػػػة  - (3)
 .70ص، ـ2009

: يم كركنػػػػػػػي، شػػػػػػػػاكيدبشػػػػػػػاأفيفػػػػػػػا،  ،הטךןך לררך כאללה מאמונה חמאס: שקר ינורו שאבי הביאב - (4)
 .43ص ،اإليماف باهلل إلى طريؽ اإلرىاب حماس مف

كفيػػاء، مركػػز التػػاريخ كالتكثيػػؽ الفمسػػطيني، أجػػرل أمكسػػكعة الشػػيخ أحمػػد ياسػػيف، اعػػداد: فريػػؽ مؤرخػػكف  - (5)
 .33، ص 1مج ،ـ2014المقابمة: عصاـ عدكاف ك نياد الشيخ خميؿ، 
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تيـ لشركط االتفاقية التي اعتبركىا مجحفة بحؽ عبد الناصر لمتعبير عف معارض
 .*(1)المصرييف

حتى ، ـ1954اإلخكاف في جماعة فما أف كقعت الكقيعة بيف حككمة عبد الناصر ك      
جماعة في قطاع غزة لمثؿ ما تعرضت لو في مصر مف حؿ كاعتقاؿم مما ألجأ تمؾ التعرضت 

ىك " جمعية  ،ت إلى تشكيؿ إطار بديؿكلجأ، شعبة اإلخكاف في القطاع إلى تجميد نشاطيا
 .(2)التي اتخذىا اإلخكاف كاجية لنشاطاتيـ السرية، التكحيد*"

مما أجبرىـ ، مطاردة السمطات المصرية الناس استقرارىـ في غزة أفقدتالكقت  ذلؾفي 
فكاف الشباب الخريجكف يسافركف بحثان عف ، العربي كاإلسالمي يفعمى الخركج إلى العالم

 .*(3)الذيف أخذكا دكران في البناءكبقيت غزة فارغة مف الطاقات خاصة ، العمؿ

فضمف ىذه النشاطات اندلعت ، لـ تكف قاضية عمى أية حاؿ، ـ1954عاـ كلكف أزمة 
كضد "مشركع التكطيف" معان في مارس ، مظاىرات حاشدة في القطاع ضد الغارات " اإلسرائيمية"

كما شارككا في محاكالت مقاكمة ، (4)كبير فييا حيث كاف لإلخكاف المسمميف دكر، ـ1955
 .(5)ـ1957مشركع التدكيؿ" لعاـ فشاؿ "إككذلؾ في ، ـ1956االحتالؿ "اإلسرائيمي" لمقطاع عاـ 

 .(5)ـ1957

                                                 

 .25ة في الضفة الغربية كقطاع غزة، صأبك عمرك، زياد: الحركة اإلسالمي - (1)
انظػر: دخػاف، عبػد الفتػاح: اإلخػػكاف المسػممكف ك قضػية فمسػطيف فػي القػػرف العشػريف، مركػز النػكر لمبحػػكث،   -*
 .389، صـ2004فمسطيف،  -، غزة1ط
تػػرأس جمعيػػة التكحيػػد " ظػػافر الشػػكا" ككػػاف مػػف أعضػػائيا بعػػض ممػػف  أصػػبحكا مؤسسػػيف لحركػػة فػػتح مثػػؿ  -*

مؼ " أبك إياد"، كسميـ الزعنكف " أبك األديب"، كسميما الشرفا " أبك طارؽ"، كقد تركز نشاط الجمعية في صالح خ
المجػاالت الثقافيػػة، كالػدعكة إلػػى الفكػر اإلخكانيػػة، إلػػى جانػب بعػػض األنشػطة الخاصػػة بالتػدريبات العسػػكرية. أبػػك 

. لممزيػػػد: انظػػػر: مكسػػػكعة 67ص ـ،1967-1948عمػػػرك، زيػػػاد: أصػػػكؿ الحركػػػات اإلسػػػالمية فػػػي قطػػػاع غػػػزة 
 .43، ص1مجمرجع سابؽ، الشيخ أحمد ياسيف، 

 .71العمكر، ثابت: مستقبؿ المقاكمة اإلسالمية " حركة حماس نمكذجان"، ص - (2)
 ،.34، ص 1مرجع سابؽ، مج ،مكسكعة الشيخ أحمد ياسيف  - (3)
تفاضػة، المكتػب المصػرم الحػديث، لممزيد انظر: أحمد منصػكر: الشػيخ أحمػد ياسػيف شػاىد عمػى عصػر االن -*
 .81-75، ص1مج ،،م كمكسكعة الشيخ أحمد ياسيف، مرجع سابؽ63ص ،ـ2004، 1ط
 .71العمكر، ثابت: مستقبؿ المقاكمة اإلسالمية " حركة حماس نمكذجان"، ص - (4)
 .26أبك عمرك، زياد: الحركة اإلسالمية في الضفة الغربية كقطاع غزة، ص - (5)
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استمرت العالقة بيف اإلدارة المصرية في القطاع كجماعة اإلخكاف قائمة حتى حرب 
تبع ذلؾ مالحقة كاف ي، مصر كفي كؿ مرة كاف يتعرض التنظيـ االـ لممالحقة في، ـ1967

 .(1)اإلخكاف في القطاع

كما رافقيا مف سقكط سياسي كفكرم لمتجمعات ، *ـ1967عاـ  ليزيمةكاف لقد 
أثر كاضح في عكدة التيار اإلسالمي إلى ساحة العمؿ السياسي ، كاالحزاب العممانية كالقكمية

تحت مظمة -ت الشيكخ مف خالؿ ما عرؼ بمعسكرا كفالمسمم فقد عمؿ اإلخكاف، مف جديد
 .(2)ـ في غكر األردف1970ـ حتى عاـ 1968منذ عاـ  -حركة فتح

نشأ اتصاؿ سريع بيف زعماء اإلخكاف المسمميف ، ـ1967كبعد احتالؿ قطاع غزة عاـ 
فخبرة اإلخكاف ، في قطاع غزة كبيف نظرائيـ في الضفة الغربية بيدؼ التنسيؽ كالفائدة المتبادلة

ة في تجديد النشاطات لحركة اإلخكاف في الضفة ر لسرم لو أىمية كبياألكائؿ في عمميـ ا
 .(3)الغربية

أك ان سياسيان بركز  مف القرف العشريف اتجماعة اإلخكاف في بداية السبعين لـ تسجؿلذلؾ  
الفمسطينية تأثرت إلى حد ما  إذ أف الحركة اإلسالمية، فاعالن عمى الساحة الفمسطينية عسكريان 

 أخران  كما أف عامالن ، تمقتيا جماعة اإلخكاف المسمميف في بعض البمداف العربية بالضربات التي
إذ أف بركز حركة " فتح ، اتي الضفة كالقطاع في فترة السبعينكراء إضعاؼ التأثير اإلخكاني ف

حيث جاءت النكاة المركزية ليذه ، اإلخكاف المسمميف ة" قد يككف شكؿ عامؿ إرىاؽ آخر لجماع
 .(4)كككادرىا، مب جماعة اإلخكافالحركة مف ص

ات مف كالخارج يبرز منذ أكاسط السبعين الشعبي في الداخؿأخذ نشاط التيار اإلسالمي 
فقد كعى اإلخكاف بأنو يجب التركيز عمى عالج المجتمع اإلسالمي مف ، (5)القرف العشريف

 فيقكمك ، لى اإلسالـكبعد عكدة المجتمع إ، مف خالؿ التعميـ كتطبيؽ نمط حياة إسالمي، الداخؿ
                                                 

 .26، صالمرجع السابؽ :عمرك أبك - (1)
يكسػػػػؼ، أحمػػػػد: حركػػػػة المقاكمػػػػة اإلسػػػػالمية حمػػػػاس، خمفيػػػػات النشػػػػأة، كآفػػػػاؽ المسػػػػير، المركػػػػز العػػػػالمي  - (2)

 .8ص ،ـ1989لمبحكث، شيكاغك، ، 
عػػالـ العربػػي، إالأبػػك عػػامر، عػػدناف: الحركػػة اإلسػػالمية فػػي قطػػاع غػػزة " بػػيف الػػدعكة كالسياسػػة"، مركػػز  - (3)

 .29ص ،ـ2006، 1، طالقاىرة
 .33سامة: مفيـك الفكر السياسي، صقاسـ، عبد الستارم ك أبك راشيد، أ - (4)
صػػالح، محسػػف: حقػػائؽ كثكابػػت عػػف القضػػية الفمسػػطينية، تقػػديـ: محمػػد عمػػارة، مركػػز الزيتكنػػة، بيػػركت،  - (5)

 .24ص ،ـ2010لبناف، 
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كحينيا يصبح باإلمكاف ، دكلة اإلسالـ فكيقيمك ، بإيقاظو مف السبات كالجمكد الذم حؿ بو
 .(1)التغمب عمى "إسرائيؿ"

كالخدمات االجتماعية مف منطمؽ االرتكاز ، ركز اإلخكاف عمى األنشطة التعميمية لذا
، كالتعميـ، كالزكاة، سافاإلخكاف مجمكعة مف مؤسسات اإلح كاكليذا أسس، المساجد ىعم

، كالركابط كالييئات الدينية، كالمكتبات اإلسالمية، كاألندية الشبابية، كالعيادات الطبية العامة
 .*(2)مف المؤيديف ليـكبناء قاعدة دينية ، نشر مبادئيـ: حيث كاف اليدؼ منيا

ني ف عف قياـ "المجمع اإلسالمي" في قطاع غزة كتعبير عممأع *،ـ1974ففي عاـ 
إلى أف أقاـ الجامعة ، كالمستكصفات، كأخذ المجمع يقيـ رياض األطفاؿ، عف اإلخكاف المسمميف

 .(3)ـ1987 عاـ اإلسالمية" في غزة

إال أنو ، الكياف الصييكني" اقتالعكعمى الرغـ مف أف المجمع اإلسالمي تمسؾ بمبدأ " 
، ح المجتمع مف الداخؿكأعطى األكلكية إلصال، البعيد لى المستقبؿإ ذلؾآثر أف يؤجؿ 

 .(4)كمحاربة التيارات القكمية كالمظاىر العممانية

أكاخر السبعيات كأكائؿ  رفمسطيف بالظيك  كلما ابتدأت مظاىر الصحكة اإلسالمية في
بإعادة تفعيؿ حركة ، كقد تمثؿ ذلؾ عمى المستكل السياسي، العشريفمف القرف  الثمانينات

ككذلؾ ، ى بالكتؿ اإلسالمية في الجامعات الفمسطينية الناشئةكتشكيؿ ما يسم، اإلخكاف المسمميف

                                                 

 ליגר אתגר סטיהפונרמנמלי האסלאס ،אחרת פלםטינת זהות-חמאס נועתת: ליטבק מאיר - (1)
مائير،  ,אכיכ תל، קה ואפרי המדרח ללימורי ריין משה מרכד، אביב תל אוניברסיטת، האזור ליצבות

جامعة تؿ  ،57ص ,اإلسالـ األصكلي تحدم الستقرار المنطقة"، "حركة حماس ىكية فمسطينية أخرل :تبؾلي
فريقيا مركز مكشيو دياف ،أبيب  .57ـ، ص1993, تؿ أبيب ,لدراسات الشرؽ األكسط كا 

حركػػػة حمػػػاس ىكيػػػة فمسػػػطينية : مػػػائير، ليتبػػػؾ،  אחרת פלםטינת זהות-חמאס נועתת: ליטבק מאיר - (2)
 .57ص  ،أخرل

 .26أبك عمرك، زياد: الحركة اإلسالمية في الضفة الغربية كقطاع غزة، ص انظر:  -*
 .95انظر: مكسكعة الشيخ أحمد ياسيف، مج، ص -*
 .137ص ،ـ2011، 1ليؿ الفصائؿ الفمسطينية، ، مركز اإلعالـ العربي، طياسيف، عبد القادر: د - (3)
حركػػػػػة حمػػػػػاس ىكيػػػػػة فمسػػػػػطينية  :مػػػػػائير، ليتبػػػػػؾ  ،אחרת פלםטינת זהות-חמאס נועתת: ליטבק מאיר - (4)

 .58، صأخرل
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مثؿ " حركة الجياد اإلسالمي" التي تشكمت في بداية ، بتأسيس حركات سياسية إسالمية جديدة
 .(1)1987كاف المسمميف في أكاخر عاـ "كحركة حماس" المنبثقة عف اإلخ، الثمانينات

لمظاىر ذات العالقة بتديف افي بكثير مف اتمثؿ ذلؾ عمى المستكل االجتماعي كالثق كما
أك ، كرياض األطفاؿ، كالمدارس، كظيكر المؤسسات ذات الطابع الديني، مف الناسالمزيد 

 .(2)كالنكادم الرياضية كالثقافية ذات الطابع اإلسالمي، المعاىد التربكية كالدينية

، منيج حياةالـ كقد  أخذ عمى عاتقو جعؿ اإلس، لقد شكؿ الشباب معظـ جسـ الحركة
كالسرم أك بكسائؿ دقيقة ، كنذر نفسو لتمؾ الغاية مف خالؿ العمؿ المؤسسي كالتربكم، تحريرك 

كتجاكز ، كسياساتيا، فقد استطاع الشباب التأثير في أفكار الجماعة، كالتربية، كالتنظيـ، لمتجميع
ياسي كالعسكرم في مرحمة الصمت كالخفكت التي عاشتيا الحركة اإلسالمية عمى الصعيديف الس

 . (3)المرحمة السابقة

 النشأة والتطور:يانيًا: 

 /بيانيا التأسيسي في كانكف األكؿ (حماس) مة اإلسالميةك كزعت حركة المقا
قبؿ اإلعالف عف الحركة استخدـ اإلخكاف المسممكف أسماء اخرل لمتعبير عف ك ، ـ1987ديسمبر

ك" حركة ، يا" المرابطكف عمى أرض اإلسراء"كمن ،مكاقفيـ السياسية تجاه القضية الفمسطينية
 .(4)الكفاح اإلسالمي" كغيرىا

عاـ  ىزيمةعكامؿ عايشيا الشعب الفمسطيني منذ  نتيجة تفاعؿ عدةالحركة قد نشأت ف
عامميف  إلى ىذه العكامؿ كتتفرع، بشكؿ خاص، ـ1967كىزيمة عاـ ، بشكؿ عاـ، ـ1948

، ـ1987الفمسطينية كما آلت إليو حتى نياية عاـ : التطكرات السياسية لمقضية أساسييف ىما
كقد  ،كتطكر الصحكة الفمسطينية كما كصمت إليو في منتصؼ الثمانينات مف القرف العشريف

شكاؿ التساكؽ معيا في مكاجية أككشكؿ مف ، جاء تأسيس الحركة عمى إثر اندالع االنتفاضة
 .(5)االحتالؿ

                                                 

ؽ اإلنسػاف، البرغكثي، إياد: العممانية السياسية كالمسألة الدينيػة فػي فمسػطيف، مركػز راـ اهلل لدراسػات حقػك  - (1)
 .11ص ،راـ اهلل، فمسطيف

 .11البرغكثي، إياد: المرجع السابؽ، ص - (2)
 .23النكاتي، مييب: حماس مف الداخؿ، ص - (3)
 .12صـ، 2012، 30شبيب، سميح: الييمنة كتكتيؾ الشراكة، مجمة رؤية، ع - (4)
 تعريؼ حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، المركز الفمسطيني لإلعالـ.  - (5)
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 ،ـ1987ديسمبر 6 في حادث الشاحنة الصييكنيةعف تأسيسيا بعد  أعمف الشيخ أحمد ياسيف
حيث اجتمع سبعة مف ككادر ككبار قادة جماعة اإلخكاف المسمميف العامميف في الساحة 

براىيـ اليازكرم، أحمد ياسيف :الفمسطينية كىـ كعبد الفتاح دخاف )ممثؿ ،كمحمد شمعة، كا 
عيسى النشار )ممثؿ مدينة ك  ، عبد العزيز الرنتيسي )ممثؿ خاف يكنس(ك ، المنطقة الكسطى(

تماع إيذاننا بانطالؽ حركة حماس ككاف االج،  صالح شحادة )ممثؿ منطقة الشماؿ(ك  ،رفح(
 .(1)بداية الشرارة األكلى لمعمؿ الجماىيرم ضد االحتالؿ الذم أخذ مراحؿ متطكرةك 

تأسيس يمكف تصنيؼ األكضاع كالعكامؿ التي ساىمت في تييئة األجكاء النطالؽ ك ك       
حماس إلى مجمكعتيف: االكلى: متعمقة بتطكر األكضاع السياسية كاالجتماعية عمى الصعيد 

كالثانية: مرتبطة بسياؽ التطكر ، كالمؤثرة في صمب مسيرة القضية الفمسطينية، الكطني العاـ

                                                 

 - 167لممزيد انظر: أحمد منصكر: الشيخ أحمد ياسيف شاىد عمى عصر االنتفاضة، ص. 
 -  ـ، فػػي قريػػة يبنػػا، لجػػأت أسػػرتو بعػػد عػػاـ 1947-10-23عبػػد العزيػػز عمػػي عبػػد الحفػػيظ الرنتيسػػي كلػػد فػػي

فػي عػاـ ية دراستو الثانك  ىأني ،شيكر 6ـ، إلى قطاع غزة كاستقرت في مدينة خانيكنس ككاف عمره كقتيا 1948
يػػى دراسػػتو عػػاد إلػػى قطػػاع غػػزة، كبعػػد أنف أـ،  كالتحػػؽ بجامعػػة االسػػكندرية ليمتحػػؽ بكميػػة الطػػب، كبعػػد 1965

ـ، 1987عمؿ في المجمع اإلسالمي كفي الجامعة اإلسالمية، كيعد مف مؤسسي حركة حمػاس فػي القطػاع عػاـ 
ـ، كمػػا اعتقػػؿ 1997عػػاـ اعتقالػػو حتػػى  تػػـبعػػاد ـ، أبعػػد إلػػى مػػرج الزىػػكر، كعنػػد عكدتػػو مػػف اإل1992كفػػي عػػاـ 

ـ، أصبح عبد العزيػز الرنتيسػي 2004عدة مرات في سجكف السمطة الفمسطينية، كبعد استشياد الشيخ ياسيف عاـ
ىػك زعػػيـ حركػػة حمػػاس، إلػػى أف اغتالتػو قػػكات الغػػدر الصػػييكنية فػػي نفػس العػػاـ. سػػعيد، سػػمير: حركػػة المقاكمػػة 

 .   46-4ص ،ـ2003، 2تشياد، ، دار الكفاء لمطباعة، مصر، طاإلسالمية حماس، جياد، نصر أك اس
 -  ـ فػي بيػت حػانكف شػماؿ قطػاع غػزة، 1952فبرايػر  14كلد صالح الديف مصطفى محمػد عمػي شػحادة فػي

التحػػؽ بالمعيػػد العػػالي لمخدمػػة االجتماعيػػة فػػي اإلسػػكندرية، كفػػي السػػنة الثالثػػة بػػدأ التزامػػو باإلسػػالـ يأخػػذ طابعنػػا 
اإلسكندرية التحؽ باإلخكاف المسمميف رسميًّا، كحصؿ عمى المؤىؿ الجامعي بكالكريكس فػي الخدمػة  كفي ،أكضح

ػػػػرؼ باسػػػػـ لحركػػػػة كيعتبػػػػر شػػػػحادة مؤسػػػػس الجيػػػػاز العسػػػػكرم األكؿ ، االجتماعيػػػػة مػػػػف مصػػػػر حمػػػػاس كالػػػػذم عي
ـ مجػزرة 2002-7-22، كقػد ارتكػب جػيش االحػتالؿ الصػييكني فػي غػزة ليمػة االثنػيف ""المجاىدكف الفمسطينيكف

بشعة، أدت إلى استشياد القائد العاـ لكتائب القساـ صالح شحادة كمساعده زاىر نصار كأكثر مف خمسػة عشػر 
صػػػػػػػػػػػػػػابة مػػػػػػػػػػػػػػا يزيػػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػػف  فمسػػػػػػػػػػػػػػطينيًّا. مكسػػػػػػػػػػػػػػكعة التػػػػػػػػػػػػػػأريخ كالتكثيػػػػػػػػػػػػػػؽ الفمسػػػػػػػػػػػػػػطيني  150آخػػػػػػػػػػػػػػريف، كا 

http://www.twtheq.com    
 .http://nakba.psعة النكبة: حركة المقاكمة االسالمية حماس، مكسك  - (1)
 - 143، ص1لممزيد انظر: مكسكعة الشيخ أحمد ياسيف، مج. 

http://www.twtheq.com/
http://www.twtheq.com/
http://nakba.ps/
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كبصكرة أكلية في قطاع ، الذاتي الفكرم كالسياسي لمحركة اإلسالمية في األراضي المحتمة
 .(1)غزة

كنزكعيا  ،كال يقصد القكؿ بأف التطكر التاريخي في فكر الحركة اإلسالمية في فمسطيف       
القكؿ يمكف بؿ ، السبب المباشر في االنتفاضةنحك استخداـ المقاكمة المباشرة لالحتالؿ كانا 

التي  كضغكط االحتالؿ، بأف ذلؾ كاف عامالن مساعدان إلى جانب السياقات االجتماعية كالسياسية
 (2)قادت إلى االنتفاضة.

كسرت كاقع الجمكد ، ظيرت حركة "حماس" كحالة نكعية كمتطكرة مف اإلخكاففقد 
معتمدة ، كخاصة معترؾ العمؿ الكطني كالمقاكـ، تحت شعارات عامة كفضفاضة، كاالعتزاؿ

الكطني عمى الكاقع ك جيؿ ، عمى كؿ كاقع فيو معنى لمتراخي كالالمباالة كالجمكد ثائرعمى جيؿ 
، عياءإلات العجز ك العاـ الذم ظيرت فيو الفصائؿ الفمسطينية كالحككمات العربية في أشد حاال

كغابت فيو ، عمى كاقع داخمي خال مف تصكرات محددة كدقيقة لمعالـ الحاضر كالمستقبؿ كثائران 
 .(3)ان انكمك زمانان ، الرؤل المرحمية كاالستراتيجية كاستنفذت فيو الشعارات العامة كأىدافيا

، كالرسكؿ قدكتنا، كالجياد كالقرآف دستكرنا، "اهلل غايتنا :كترفع حركة حماس شعار
اإلخكاف  كىك الشعار نفسو الذم ترفعو حركة، "سبيمنا، كالمكت في سبيؿ اهلل أسمى أمانينا

غير أف الحركة ال تعتبر أف الشعار بديؿ عف الدستكر الذم يضعو ، المسمميف منذ حسف البنا
 .(4)مرجعية حاكمة في النظاـ كالقانكفكتتخذه ، بالشع

 (5) :أنيا عف الجماعة األـ حماسحركة  الذم قدمتوغير أف الجديد 

  إلى حالة دائمة مستمرة.كحكلتو ، في األداء الجيادم اإلخكاني حسمت حالة "التقطَّع" .1

يتسـ بالمؤسسية التنظيمية كالسياسية ، اإلخكافكفرت غطاء حركيان مقاكمان لجماعة  .2
 كلو قيادتو السياسية المعمنة.، كالعسكرية

                                                 

 .83حركة حماس نمكذجان"، صبت: مستقبؿ المقاكمة اإلسالمية "العمكر، ثا - (1)
 .83ص المرجع السابؽ، العمكر، ثابت:   -(2)
 .56ص، عطاكنة، أحمد: األداء السياسي لحركة حماس، ، رسالة ماجستير، غير منشكرة - (3)
، ـ2014-11-9صػػحيفة فمسػػطيف، األحػػد، (، 10-2رزقػػة، يكسػػؼ: الرؤيػػة السياسػػية لحركػػة حمػػاس، ) - (4)

 .15ص
    http://www.ikhwanwiki.com .المكسكعة التاريخية لإلخكاف المسمميف، حركة حماس -(5)

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/
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بحيث أصبح العمؿ التنظيمي ، الفمسطينييف نقمة نكعية لإلخكافمت الكضع الداخمي نق .3
 .المقاكمةكالتربكم كالتعبكم يخدـ الفعؿ الجيادم كاستراتيجية 

حسـ ظيكر حماس حالة النقاش التي استمرت سنكات طكيمة حكؿ "جدلية الدكلة  .4
ة حتى يبدأ مشركع التحرير إقامة الدكلة اإلسالمي اإلخكافأم ىؿ ينتظر  مكالمقاكمة"

ككاف الحسـ باتجاه أف مشركعي الدكلة اإلسالمية كمقاكمة العدك الصييكني ، أـ ال
 .كيسيراف جنبان إلى جنب دكنما تعارض، بعضيما البعضخٌطاف متكازياف مكمالف ل

كالشاىد أف اإلعالف عف تأسيس حركة "حماس" ال يعدك ككنو حمقة في سمسمة 
فرغـ الظركؼ بالغة القسكة ، كثمرة مف ثمار العمؿ اإلسالمي في الساحة الفمسطينية، العطاءات

كاإلسالمي في  العمؿ الكطنيكخاصة ما حاؽ ب، التي عاشتيا الحركة اإلسالمية في فمسطيف
العدك الصييكني كامؿ  أحتؿكبعد ما ، كاضطياداتسالمية مف مالحقات الدكؿ العربية كاإل

إال أف كؿ الصعاب كالمحف لـ تثًف رجاؿ الحركة اإلسالمية عف ، ـ1967بعد حرب فمسطيف
 .(1)ـ بياكتمتز ، فقد ظمت ىناؾ زمرة تحافظ عمى فكر الحركة، كلـ تنؿ مف عزيمتيـ، قصدىـ

عمى المزج بيف ثالثة  -عتمدت حركة حماس في رحمتيا لتحصيؿ الشرعية السياسيةكا      
ثبت مف خالؿ التجربة أنيا تشكؿ في الكضع الفمسطيني الثالكث الضركرم لنجاح أية  -عكامؿ

كجعؿ مبادئيا تمعب دكران رئيسان ، حركة سياسية في تثبيت مكقعيا داخؿ الساحة الفمسطينية
 (2)حددان معالـ حياة المجتمع الفمسطيني بصكرة عامة:كم

، مف أساسيات العمؿ الفمسطيني ىيالتي  االنخراط في عممية مقاكمة االحتالؿ .1
 رض المحتمة.خصكصان داخؿ األ

كخصكصان في مجاؿ ، رض المحتمةمؤسسية ذات أجيزة فاعمة داخؿ األ تطكير بنية .2
 تقديـ الخدمات األساسية كالحيكية لمسكاف.

كاحتراـ التعددية  داخؿ مجتمع سعى ، ماتية السياسيةغإبراز قدر مقبكؿ مف البر  .3
 دائما لمحفاظ عمى التكازف بيف التنظيمات الداخمية. 

أف تشكيؿ حركة المقاكمة اإلسالمية "حماس" التي  زىير المصرمالباحث  يرلف 
ىك بمثابة انتقاؿ ، ـ1988ثـ امتد نشاطيا إلى الضفة الغربية في يناير ، انطمقت مف قطاع غزة

                                                 

 .8النادم، عالء: حماس المنطمقات كاألىداؼ، ص - (1)
 .122-121ص مرجع سابؽ،بت: العمكر، ثا - (2)

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
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جماعة اإلخكاف المسمميف في المناطؽ الفمسطينية المحتمة مف مرحمة " اإلسالـ التنظيرم"  إلى  
 .(1)ـ1987-12-28مرحمة "الجياد العسكرم"  كالذم جاء إثر اندالع االنتفاضة الشعبية في 

كاسعة في فيرل أف حماس قد قفزت قفزات  م أحد مؤسسي حركة حماسمحمد شمعة أما
في انتخابات الكتؿ الطالبية ، كحققت نجاحات في العمؿ المقاكـ كالمؤسساتي، زمف قياسي
 .(2)االنتقاؿ إلى ساحة العمؿ السياسيمما شجعيا عمى  مكالنقابات

كانخراط أعضائيا في فعاليات االنتفاضة الميدانية أىـ ، كيعتبر تشكيؿ حركة "حماس"
 . (3)مسمميف عمى طريؽ اكتساب الشرعية السياسيةخطكة اتخذتيا جماعة اإلخكاف ال

 اىداف حركة حماس:ياليًا: 

، تنبع مف الفكر اإلسالمي لمحركة (حماس)إف أىداؼ حركة المقاكمة اإلسالمية 
كتستيدم بالتجربة التاريخية اإلسالمية كتجربة كفاح الشعب الفمسطيني منذ أكائؿ القرف 

إال أف حركة حماس طكرت ىذه الرؤية السياسية كالتجربة  ،كبالتجربة اإلخكانية كذلؾ، العشريف
ككستيا عباءة مف الخصكصية بما ينسجـ مع الكاقع ، الكاقعية لحركة اإلخكاف المسمميف

 .(4)الفمسطيني

ككعييا بأنيا تختمؼ في عدة زكايا عف ، كلعؿ إدراؾ حماس لخصكصيتيا الفمسطينية
قد بمكر لحماس خطابان كطنيان يعكس ، سالميأم حركة إسالمية أخرل تعمؿ لقياـ مجتمع إ

كاالنطالؽ إلى ، تطكرىا الذم ظير باالنتقاؿ مف خطاب إسالمي يكتسب طابع العمكـ كالشمكؿ
كيمكف رسـ الصكرة العامة ل ىداؼ مف خالؿ أدبيات حركة "حماس" ، خطاب أكثر تفعيالن 

، كاليدؼ االستراتيجي، ـكمتابعة حركتيا السياسية في ىذا المكضكع لتشمؿ: اليدؼ العا
 :(5)كاألىداؼ الظرفية. كىي كالتالي، كاألىداؼ المرحمية

                                                 

، مكتبػػػػة 1المصػػػػرم، زىيػػػػر: اتجاىػػػػات الفكػػػػر السياسػػػػي الفمسػػػػطيني بػػػػيف الكفػػػػاح المسػػػػمح كالتسػػػػكية، ، ط - (1)
 .284ص ،اليازجي، غزة، فمسطيف

 .99سالمة، محمكدم ك العامكدم، محمدم كآخركف: الشيخ الجميؿ محمد حسف شمعة، ص - (2)
الجرباكم، عمي: "حمػاس" مػدخؿ اإلخػكاف المسػمميف إلػى الشػرعية السياسػية، مجمػة الدراسػات الفمسػطينية،  - (3)

 .72-70، ص13العدد 
 .55ي الفكر السياسي، صبرىكمو، محمد: أىداؼ حركة حماس، مف كتاب الحمد كآخركف: دراسة ف - (4)
 .75-55، صالمرجع السابؽبرىكمو، محمد:  - (5)
 .136ص المرجع السابؽ،انظر: ثابت العمكر:  -*
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 أكالن: اليدؼ العاـ:

 كيتمثؿ في إقامة الدكلة اإلسالمية. -

 ثانيا: اليدؼ االستراتيجي:

 كيتمثؿ في تحرير كامؿ فمسطيف. -

 كتتمثؿ في التالي:، ثالثا: األىداؼ المرحمية

 تحرير الضفة كقطاع غزة. -

 المجتمع الفمسطيني. أسممة -

 تأكيد مشركعية الكفاح المسمح. -

 ـ".1987استمرار االنتفاضة الشعبية "انتفاضة عاـ  -

 الحفاظ عمى الكحدة الكطنية بيف الفصائؿ. -

طالؽ سراح المعتقميف -  كعدـ االعتداء عمى المدنييف.، تفكيؾ المستكطنات كا 

 ثالث.تفعيؿ العمؽ العربي كاإلسالمي مف خالؿ تفعيؿ الدكائر ال -

 كتتمثؿ في التالي:، رابعان: األىداؼ الظرفية

 تحييد القكة العسكرية اإلسرائيمية. -

 تحقيؽ المشركعية السياسية. -

 م.3993مواقف الحركة السياسية قبل عام المحور الياني: 
يمكف إجماؿ المكاقؼ السياسية الرئيسية لحركة حماس كما كردت في ميثاقيا في النقاط 

 التالية:
 ، االسالمي كتراثو الفقييالديف ي فكرىا ككسائميا كسياساتيا كمكاقفيا إلى تعاليـ تستند ف 

 .(1)ة إسالميةكأنيا حركة جيادية شعبي

كأف ، كأنيا أمانة في عنؽ كؿ مسمـ، سان تؤمف أف قضية فمسطيف قضية إسالمية أسا -
 .(2)تحريرىا فرض عيف عمى كؿ مسمـ حيثما كاف

                                                 

 ميثاؽ حركة حماس، الباب األكؿ، المادة األكلى. - (1)
 ميثاؽ حركة حماس، الباب الثالث، المادة الحادية عشر. - (2)

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
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ال يصح  ،ترل أف فمسطيف أرض كقؼ إسالمي عمى أجياؿ المسمميف إلى يكـ القيامة  -
 .(1)أك عف أم جزء منيا ،التفريط أك التنازؿ عنيا

كأنيا ، الصييكني معركة كجكد كليس معركة حدكد، المعركة مع العدك الييكدم تؤمف أف -
  .(2)جياؿمعركة تتكارثيا األ

، تؤمف بتكسيع دائرة الصراع ضد المشركع الصييكني إلى اإلطاريف العربي كاإلسالمي -
كلف يتـ إال ، ىك المؤىؿ الكحيد لتفجير طاقات األمة كتحرير األرض فمسطيفكأف تحرير 

 .(3)بتضافر جيكد المسمميف جميعان 

 كتردد ، تعتقد بأف الجياد بأنكاعو كأشكالو المختمفة ىك السبيؿ لتحرير التراب الفمسطيني  -

ىي مضيعة لمكقت ككسيمة لمتفريط في مفاكضات السالـ مع اإلسرائيمييف  بأف
 (4).الحقكؽ

، كاجتماعية، كتربكية، إلى منظكمة متكاممة سياسيةالجياد أف يستند  تنادم بضركرة -
 .(5)لتكفير شركط النيضة الحضارية، كاقتصادية

ترل أف مصالح االستعمار الغربي االستراتيجية كاالقتصادية كخمفياتو الثقافية كالدينية قد   -
تيفرِّؽ  حتى، فمسطيفع المطامع الييكدية الصييكنية في إنشاء دكلة لمييكد في التقت م

كتبقييا ضعيفة متخمفة تدكر في فمؾ ، كتمزؽ كحدتيا، األمة العربية كاإلسالمية
 .(6)بعيةالت

مع سعييا إليجاد قكاسـ مشتركة ، حماس بالتعددية السياسية كاختالؼ كجيات النظر تقر -
 .(7)لمتصدم لمعدك الصييكني

حيث ، تيميِّز الحركة بيف الييكد بكصفيـ أىؿ كتاب ليـ أحكاميـ الخاصة في كتب الفقو -
، لة اإلسالميةكتصاف حقكقيـ المدنية كحريتيـ الدينية في إطار الدك ، تيحفظ حرماتيـ

                                                 

 ادة الحادية عشرة.ميثاؽ حركة حماس، الباب الثالث، الم - (1)
 ميثاؽ حركة حماس، الباب الثالث، المادة الثالثة عشرة. - (2)
 ميثاؽ حركة حماس، الباب الثالث، المادة الرابعة عشرة. - (3)
 ميثاؽ حركة حماس، الباب الثالث، المادة الخامسة عشرة. - (4)
 ميثاؽ حركة حماس، الباب الثالث، المادة السادسة عشرة. - (5)
 ميثاؽ حركة حماس، الباب الرابع، المادة الثانية كالعشركف. - (6)
 ميثاؽ حركة حماس، الباب الرابع، المادة الخامسة كالعشركف. - (7)

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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 ،فكجب حربيـ كقتاليـ ليس لككنيـ ييكدان  فمسطيفكبيف الييكد المعتديف الذيف اغتصبكا 
نما لككنيـ محتميف غاصبيف ألرض المسمميف  .(1)كا 

كليـ مف الحقكؽ ، ف شركاء في الكطفيالتعددية الدينية كترل أف المسيحيتقر حماس ب -
 .(2)كأنيـ يجب أف يأخذكا نصيبيـ كامالن في مقاكمة االحتالؿ، كالكاجبات مثؿ غيرىـ

تنظر إلى  - ترل أف صراعيا مع االحتالؿ اإلسرائيمي "صراع كجكد كليس صراع حدكد  -
ييدؼ إلى تمزيؽ العالـ  ،رم غربي صييكني"إسرائيؿ عمى أنيا جزء مف مشركع "استعما

 .(3)كتمزيؽ كحدة العالـ العربي ،كتيجير الفمسطينييف مف ديارىـ ،اإلسالمي

كممحكظان في نمك كانتشار  تطكران كاضحان شيدت قضية فمسطيف كأخيران يمكف القكؿ أف 
المية تنمك األمر الذم جعؿ الحركة اإلس، الصحكة اإلسالمية كغيرىا مف األقطار العربية

الفمسطينية في كفي أكساط التجمعات ، ـ1948في فمسطيف المحتمة عاـ ، كتنظيمان  كتتطكر فكرةن 
 :(4)مريفأكأصبح التيار اإلسالمي في فمسطيف يدرؾ انو يكاجو تحديان عظيمان مرده بيف ، الشتات

 : تراجع القضية الفمسطينية إلى أدنى سمـ أكلكيات الدكؿ العربية.أكالن 

فرازاتو ثانيان  إلى   : تراجع مشركع الثكرة الفمسطينية مف مكاجية االحتالؿ اإلسرائيمي كا 
 كحصر الخالؼ في شركط التعايش.، مكقع التعايش معو

ثار السمبية لسياسات االحتالؿ اإلسرائيمي القمعية كفي ظؿ ىذيف التراجعيف كتراكـ اآل
ل الشعب الفمسطيني داخؿ فمسطيف لد فكرة المقاكمة جكنضك ، الظالمة ضد الشعب الفمسطيني

المحو في أسرة الجياد بدأت مكىذا المشركع ، كاف البد مف مشركع فمسطيني جيادم، كخارجيا
كانت ، ـ1987كمع نيايات عاـ ، ـ1983أحمد ياسيف عاـ كمجمكعة الشيخ ، ـ1981عاـ 

كامتداداتو  قد نضجت بما فيو الكفاية لبركز مشركع جديد يكاجو المشركع الصييكني الظركؼ

                                                 

 ميثاؽ حركة حماس، الباب الرابع، المادة الحادية كالثالثكف. - (1)
 ميثاؽ حركة حماس، الباب الرابع، المادة الحادية كالثالثكف. - (2)
 0حركة حماس، الباب الرابع، المادة الثانية كالثالثكفميثاؽ  - (3)
 ללימורי ויין משה מרכד  ، החמאס תנועת של החכרתי ריוקנה הירוקה המהיכה  :מילשטין תיכאל  -   (4 )

               الثػػػػػػػكرة الخضػػػػػػػراء   :                   ميخائيػػػػػػػؿ، ميميشػػػػػػػتايف   ،84-85  ،   7002  , ביבא לת  ، ואפריקה התיכון המדכח ללימורי
فريقيػػا        مركػػز مك    ،                            الخمفيػػة االجتماعيػػة لحركػػة حمػػاس    ،ـ     2007   ،       تػػؿ أبيػػب   ،                                      شػػيو ديػػاف لدراسػػات الشػػرؽ األكسػػط كا 

  .  85-  84 ص
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فكانت حركة المقاكمة ، كيقكـ عمى أسس جديدة تتناسب مع التحكالت الداخمية كالخارجية
 .(1)اإلسالمية حماس التعبير العممي عمى تفاعؿ ىذه العكامؿ

ف حركة حماس لـ تأت أأف كقائع التاريخ تشير إلى  ،فالحقيقة التي يمكف استخالصيا
حركة حماس ليست سكل امتداد تاريخي لحركة اإلخكاف ف، كلـ تيبط مف المجيكؿ، مف الفراغ

كما تنبيت ، كسعت إلى مقارعتو، حجـ الخطر الصييكني منذ البدءقدرت المسمميف التي 
 .(2)الحركة اإلسالمية إلى فداحة الخطر الذم تشكمو اليجرة الصييكنية عمى مستقبؿ فمسطيف

                                                 

  .  85                المرجع السابق: ص–   (1 )
 .8-7النادم، عالء: حماس المنطمقات كاألىداؼ، ص  - (2)



 

 

  انفصم األول
 ضاياانفكر انسياسي حلركة محاس من انق

 انىطنية احلامسة
 م7887-6112 

 

 م.1006-3993 موقف حركة حماس من قضية القدسالمبحث األول: 

 م.1006-3993موقف حركة حماس من قضية األسر  المبحث الياني: 

االستيطان والالجئين  موقف حركة حماس من قضيتيالمبحث اليالث: 
 م.3993-1006
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 املبحث األ ل
 و1006-3993م  ي  ا ق س محاس مً موقف حرك   

فمنػذ انطالقػة الحركػة كىػي ، كمميػزة  لػدل حركػة حمػاس تحتؿ مدينة القدس أىمية كبيػرة
لػذلؾ جػاء المبحػث بعنػكاف: مكقػؼ حركػة ، تعمؿ جاىدة لمحفاظ عمػى كيػاف المدينػة كالػدفاع عنيػا

ر االكؿ: ىمػا المحػك ، يف أساسػييفقد تـ تقسيـ ىذا المبحث إلػى محػكر ك ، حماس مف مدينة القدس
 التسػكية عمميػةأم منػذ بػدء ، ـ1999-1991كتناكؿ مكقؼ حركة حماس مف مدينة القدس منذ 

أمػػػػػا المحػػػػػكر الثػػػػػاني: فتنػػػػػاكؿ مكقػػػػػؼ حركػػػػػة حمػػػػػاس مػػػػػف مدينػػػػػػة ، كحتػػػػػى انتفاضػػػػػة األقصػػػػػى
منػػػػػذ انتفاضػػػػػة األقصػػػػػى كحتػػػػػى فػػػػػكز حركػػػػػة حمػػػػػاس فػػػػػي االنتخابػػػػػات ، ـ2006-2000القػػػػػدس

 التشريعية.

 :م3999-3993ة حماس من مدينة القدسحرك : موقفالمحور األول
فػػي محاكلػػة منيػػا لمحفػػاظ ، فػػي كقػػت مبكػػر القػػدسكجيػػت حركػػة حمػػاس اىتماميػػا نحػػك 

متكاجػد فػي المسػجد ليا ل ،فكانت تدعك باستمرار أبناء المدينة كالمناطؽ المجاكرة، كحمايتيا يياعم
ت لرفػع شػعار" دماؤنػا فػداء كدعػ، لمدفاع عنو ضد استفزازات المتطرفيف كحككمة العػدك، األقصى
 .(1)األقصى"

كالكطنيػة ، كاإلسػالمية، كما حرصت حركة حماس عمى عدـ تفكيت المناسبات التاريخيػة
فقػػد ، كاتخػػاذ مكاقػػؼ لمتحػػريض عمػػى سياسػػات االحػػتالؿ فػػي المدينػػة، دكف التػػذكير بأىميػػة القػػدس

بمناسػبة ، كع العالمي لمقدستؤكد فييا عمى إحياء األسب، ( دعكة مف الحركة70حمؿ البياف رقـ )
  .(2)ـ1991شباط/فبراير12المكافؽ  /ق1411-رجب-27 كافقتالتي ، ذكرل اإلسراء كالمعراج

إف   :بػػالقكؿ، خميػػؿ فػي إطػػار تناكلػو مكضػػكع القػدسكفػي ىػذا السػػياؽ عمػؽ نيػػاد الشػيخ 
ض لتحػػػري، حركػػػة حمػػػاس أرادت االتكػػػاء عمػػػى إحيػػػاء المناسػػػبات التاريخيػػػة فػػػي مكضػػػكع القػػػدس

 .(3)الناس كتثكيرىـ ضد االحتالؿ

زاء الممارسػات اإلسػرائيمية المتكػػررة فػي المسػػجد األقصػى ركػزت الحركػػة عمػى  فضػػح ، كا 
كاعتقػػاؿ ، كىػػدـ المسػػاجد، كممارسػػتو اإلجراميػػة: مػػف تػػدنيس المقدسػػات الصػػييكنيأسػػاليب العػػدك 

                                                 

 ـ.1990-12-16بياف حركة حماس،  - (1)
 .ـ1991-2-4(، 70بياف حركة حماس رقـ ) - (2)
(، 2010-1987حمػػاس مػػف القػػػدس فػػي البيانػػات الرسػػػمية، ) الشػػيخ خميػػؿ، نيػػػاد: تطػػكر مكقػػؼ حركػػػة - (3)

 ـ.2011القدس تاريخان كثقافة، المؤتمر العممي الخامس لكمية اآلداب، الجامعة اإلسالمية، 
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كمػػا دعػػت فػػي ، (1)كتمزيػػؽ المصػػاحؼ، مسػػجد األقصػػىإلػػى الكمنػػع كصػػكؿ المسػػمميف ، العممػػاء
ك إفشػاؿ سياسػة " الخطػكة ، بياف آخر إلى االلتفاؼ حكؿ المسجد األقصى كالمقدسات اإلسػالمية

خطكة " التي تنتيجيا سياسة "االحتالؿ" إلحكاـ سيطرتيا عمى المقدسات اإلسالمية كعمػى رأسػيا 
إجراءاتيػػا ىػػذه كقػػد اسػػتيدفت السػػمطات "اإلسػػرائيمية" مػػف ، (2)المسػػجد األقصػػى كالحػػـر اإلبراىيمػػي
بحيػػػث تشػػػكؿ مسػػػاحتيا فػػػي نيايػػػة المطػػػاؼ أكثػػػر مػػػف ربػػػع ، ضػػػـ أكبػػػر عػػػدد مػػػف أراضػػػي القػػػرل

 .(3)مساحة الضفة الغربية

كالتػػػي ىػػػدفت إلػػػى إحكػػػاـ سػػػيطرتيا ، المخططػػػات الصػػػييكنية جيػػػدان كعػػػت حركػػػة حمػػػاس 
سػػتعدادىا ففػػي الكقػػت الػػذم أبػػدت فيػػو سػػمطات "االحػػتالؿ" ا، تػػدريجيان عمػػى المقدسػػات اإلسػػالمية

مػػف خػػالؿ الػػدعكات  كاجيػػت ذلػػؾكلكػػف الحركػػة ، كانػػت تعمػػؿ عمػػى تيكيػػد المقدسػػات، لمتفػػاكض
 كبياناتيا المتكررة لفضح سياسة االحتالؿ.، المتكررة لاللتفاؼ حكؿ المقدسات اإلسالمية

ال ، بيػػػع فمسػػػطيفالبيػػػاف الخػػػاص الػػػذم كزعتػػػو الحركػػػة تحػػػت عنػػػكاف "ال لمػػػؤتمر  ففػػػي 
كاعتبػرت أف ، ة ىػذا المػؤتمراسػتيجنت الحركػ، كالمقصكد بو مؤتمر مدريد*، "لمؤتمر بيع القدس

نمػػا تيػػدد الػػدكؿ كالشػػعكب العربيػػة كاإلسػػالمية، ال تيػػدد الشػػعب الفمسػػطيني كحػػده مخػػاطره كقػػد ، كا 
 .(4)كالتمسؾ بالحقكؽ كالثكابت، حمؿ البياف رفض الحركة المطمؽ ليذا المؤتمر

مف ، أضفت عمى الصراع الصبغة اإلسالمية البحتةحركة حماس  إف :كيمكف القكؿ ىنا
كأف المعركػػػة ىػػػي معركػػػة األمػػػة ، خػػػالؿ اعتبػػػار أف اليجمػػػة عمػػػى القػػػدس تسػػػتمـز كقفػػػة إسػػػالمية

كقػػؼ التػػ مر عمػػى مسػػرل رسػػكؿ اهلل " اـ بعػػض المرادفػػات اليادفػػة مثػػؿ :بػػؿ كاسػػتخد، اإلسػػالمية
حاكلػػة منيػػا إلبػػراز عمػػؽ الخطػػر الػػذم فػػي م، كقبمػػة المسػػمميف األكلػػى"، (صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ)

                                                 

 ـ.1991-5-3(، 74بياف رقـ )- (1)
 ـ.1991-7-1(، 76بياف رقـ ) - (2)
، 1مكتبػػة الممػػؾ فيػػد الكطنيػػة، الريػػاض، طأبػػك عػػامر، عػػدناف: السياسػػية الصػػييكنية تجػػاه مدينػػة القػػدس،  - (3)

 .20ص ،ـ2009
                                                        ، أعمنت الكاليات المتحدة األمريكية كعدد مف الدكؿ األكركبية     1990    عاـ                                 مع انتياء حرب الخميج الثانية في -  * 

                                                                                     عػػف بػػدء مشػػركع كبيػػر يرمػػي إلػػى إحػػالؿ السػػالـ فػػي منطقػػة الشػػرؽ األكسػػط، كالبحػػث عػػف طػػرؽ لحػػؿ القضػػية 
                                                                               مػػف خػالؿ مفاكضػػات ثنائيػػة كجماعيػة تميػػد إلعػػالف قيػاـ الدكلػػة الفمسػػطينية، فكانػت فكػػرة عقػػد                  الفمسػطينية، كذلػػؾ 

      تقريػر    .1991                                                                                   مؤتمر جامع لمسالـ يعقد في إحدل العكاصـ األكركبية، كنتيجة لذلؾ كػاف مػؤتمر مدريػد فػي سػنة 
                    عػداد: مركػز الزيتكنػة    ، إ2012-1947                                                                حكؿ المكقؼ األكركبي مف مبادرات التسكية السممية لمقضػية الفمسػطينية 

  .ـ     2012                                         لمدراسات كاالستشارات، بيركت، لبناف، يكليك 
 .1991-9-23بياف خاص، ال لمؤتمر بيع فمسطيف، ال لمؤتمر بيع القدس،  - (4)
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كدفػػع العػػػالـ العربػػػي كاإلسػػالمي ألخػػػذ مكقعػػػو ، كالمقدسػػػات اإلسػػػالمية، يحيػػؾ بالمسػػػجد األقصػػى
 الصحيح في الحفاظ عمى المقدسات االسالمية.

كيتفؽ مع ىذا االستنتاج المػؤرخ الصػييكني "مػائير ليتفيػؾ"  الػذم أكػد فػي  كتابػو "ىكيػة 
ركة حماس كضعت ىكية إقميمية دينية تستند قبػؿ كػؿ شػيء عمػى قدسػية ح إف ،فمسطينية أخرل"

المدينػػػة  كأنيػػػا، ( إلػػػى السػػػماءاهلل عميػػػو كسػػػمـ القػػػدس كمكػػػاف تػػػـ فيػػػو معػػػراج النبػػػي محمػػػد )صػػػمى
كأنيػا المدينػة الثالثػة ، ( فػي صػالة المسػمميفاهلل عميػو كسػمـ األكلى التي تكجػو إلييػا النبػي )صػمى

 .(1)عد )مكة كالمدينة(في اإلسالـ ب في قدسيتيا

الػػػذم اعتبػػػر: أف الخطػػػاب  ،كذات األمػػػر ينطبػػػؽ عمػػػى رأم المػػػؤرخ" جكنثػػػاف أكسػػػتيف" 
ف أكأنػػو مػػف الميػػـ الفيػػـ ، السياسػػي لحركػػة حمػػاس ينطمػػؽ مػػف فكػػرة تنشػػيط االكقػػاؼ اإلسػػالمية

ىػـ مػف كاأل، مػف ناحيػة دينيػة كلكػف أيضػان ، حماس تخكض الصراع لػيس فقػط مػف ناحيػة سياسػية
تتكافػػػؽ مػػػع النضػػػاؿ ؾ أف حمػػػاس عممػػػت بشػػػكؿ كبيػػػر عمػػػى إعػػػادة صػػػياغة خمفيتيػػػا الدينيػػػة لذلػػػ

 .(2)يالسياس

، الػػذم رأل: أف ىػذه المدينػػة التػي ىػػي لػب الصػػراع، *كىػذا مػا أكػػده إسػماعيؿ أبػػك شػنب
ممػػػا يخػػػرج الصػػػراع عػػػف دائرتػػػو الفمسػػػطينية ، كىػػػي أمانػػػة فػػػي أعنػػػاؽ األمػػػة اإلسػػػالمية بأسػػػرىا

 .(3)الدائرة األكسع إسالميان إلى ، كالعربية

                                                 

حركػػػػة حمػػػػاس ىكيػػػػة فمسػػػػطينية  :" مػػػػائير، ليتبػػػػؾ אחרת פלםטינת זהות-חמאס נועתת: ליטבק מאיר - (1)
 .65ص

(2)  - Austian, jonthan; Hofman, Benjamin: Hamas And Peace process, p 29. 
     عاـ     غزة      قطاع     كسط        لالجئيف          النصيرات      مخيـ    في      حسف(      )أبك     شنب     أبك      محمد     حسف         إسماعيؿ         الميندس     كلد*- 

    فػػي           االبتدائيػػة        دراسػػتو      معظػػـ     شػػنب     أبػػك     قضػػى     ،    ٌ   )الجٌيػػة(      قريػػة    مػػف        عائمتػػو      ىجػػرة   ف مػػ       عػػاميف    بػػع      كذلػػؾ    ـ،    1950
يػات       حينيػا      ن كثيػرنا      تػأثر     حيػث  ـ     1961   ،    1956      عػامي     بػيف    مػا     ذلػؾ     كػاف         نصيرات،  ال    في       الغكث       ككالة       مدرسة       ُّ   بتكجُّ
    فػي       ن ميندسنػا     عمػؿ        حماس(،      حركة      قادة    مف      )كىك          النصيرات       منطقة    في        الدعاة     أحد         الحسنات      حماد        األستاذ        كرعاية
      مؤسػػس     عضػػك    ىػػك     كىػػك    ـ،    1989     عػػاـ      مػػايك    فػػي         اعتقالػػو     حتػػى      ىنػػاؾ         النقػػابي      عممػػو      مػػارس     حيػػث       الغػػكث       ككالػػة

      ىمجػي     قصػؼ    فػي  ـ     2003- 8-  21        الخمػيس     يػـك      ٌ الفػذٌ         القائػد        استشػيد     كقد    ـ،    1976     عاـ      بغزة         اإلسالمية        مجمعية ل
                       . مكقػػػػػػػػع الكتمػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػالمية.    غػػػػػػػػزة       مدينػػػػػػػػة    فػػػػػػػػي         مرافقيػػػػػػػػو    مػػػػػػػػف       اثنػػػػػػػػيف    مػػػػػػػػع         لسػػػػػػػػيارتو        االحػػػػػػػػتالؿ      قػػػػػػػػكات    مػػػػػػػػف

alkotla.ps. www(2) - كة أبػػػػػك شػػػػػنب، إسػػػػػماعيؿ: حركػػػػػة المقاكمػػػػػة االسػػػػػالمية حمػػػػػاس، أكراؽ عمػػػػػؿ، النػػػػػد
 .441ص ، 2000، ، المركز القكمي لمدراسات، يكنيكالسياسية، مراجعة : ناىض زقكت

 .441، صالمرجع السابؽأبك شنب، إسماعيؿ:  - (3)
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لكػػػف ىنػػػاؾ فػػػرؽ بػػػيف حقيقػػػة المػػػؤرخ ليتفيػػػؾ الػػػذم يشػػػير إلػػػى الناحيػػػة الدينيػػػة مػػػف بػػػاب  
بينمػػػػا يحػػػػاكؿ أبػػػػك شػػػػنب التأكيػػػػد عمػػػػى القداسػػػػة إلثػػػػارة الحميػػػػة لمػػػػدفاع عػػػػف األرض ، التحػػػػريض
حشػػد  ىػػك، كالكاقػػع أف مػػا أرادتػػو حركػػة حمػػاس مػػف خػػالؿ تركيػػز الحػػديث حػػكؿ القػػدس، كالقضػػية

 طاقات األمة لمحفاظ عمى المقدسات.

فعنػػدما ، شػػيد خطػػاب حمػػاس بشػػأف مبعػػدم مػػرج الزىػػكر حضػػكران مكثفػػان ككاعينػػا لمقػػدس 
، كثفػػت مػػف اسػػتخداـ الرمػػكز المقدسػػة، رسػػائؿ  لكافػػة الػػدكؿ العربيػػة كاإلسػػالمية الحركػػةيػػت كجٌ 

كمػػػف أرض ، ء كالمعػػػراج"مػػػف كطػػػف اإلسػػػرا": مثػػػؿ ،فقػػػد ككردت عبػػػارات، إلثػػػارة العاطفػػػة الدينيػػػة
إنيػـ فمػذات أكبػػاد أرض ، المسػجد األقصػى ... إننػػا نأمػؿ مػنكـ النصػػرة  العاجمػة ليػؤالء المبعػػديف

التعػػػابير جػػػاءت مناشػػدتيا مثقمػػػة ب، كبخصػػكص المممكػػػة العربيػػػة السػػعكدية، (1)اإلسػػراء كالمعػػػراج"
د األقصػػى... يػػا خػػادـ إلػػيكـ الشػػككل مػػف حمػى القػػدس كجنبػػات المسػج ثٌ المقدسػة فػػكرد فييػػا:" نبػ

إف حمػػػػاس تػػػػؤمف أف بيػػػػت المقػػػػدس كالمسػػػػجد األقصػػػػى أمانػػػػة فػػػػي أعنػػػػاؽ المسػػػػمميف ، الحػػػػرميف
 .(2)جميعان"

فػػػي رسػػػائؿ الحركػػػة لمػػػدكؿ العربيػػػة  ف اسػػػتخداـ ىػػػذا الكػػػـ الكبيػػػر مػػػف المرادفػػػات الدينيػػػةإ
لػدفعيـ إلػى اتخػاذ ، ادةإنما ييدؼ إلى استثارة العاطفػة الدينيػة كاإلسػالمية ألكلئػؾ القػ، كاإلسالمية

فالقػػدس ليسػػت فقػػط ، خطػػكات عمميػػة  تجػػاه الحفػػاظ عمػػى المقدسػػات تتخطػػى الشػػجب كاالسػػتنكار
نما لممسمميف جميعان.، لمفمسطينييف كحدىـ  كا 

أف  أكد محمكد الزىارعندما ، ـ1994آب/أغسطس  11 كىذا ما اكضحتو الحركة في 
نيا ضد أف يككف "إلسرائيؿ" حؽ التصرؼ لك، حركة حماس ال ترفض أف يحكـ األردف القدس

                                                 

 ـ.1992-12-18رسائؿ حركة حماس بشأف قضية المبعديف:  - (1)
 ـ.1992-12-19رسالة حركة حماس إلى السعكدية:  - (2)
 -  ألب فمسػطيني كأـ مصػرية، كعػاش فتػرة طفكلتػو األكلػى  غػزة في مدينػة 1945كلد محمكد خالد الزىار عاـ

انكم في غزة، كحصؿ عمى البكػالكريكس فػي في مدينة اإلسماعيمية بمصر، تمقى تعميمو االبتدائي كاإلعدادم كالث
فػػي الجامعػػة  لقسػػـ التمػػريض كمحاضػػران  رئيسػػان  عمػػؿ 1971الطػػب العػػاـ مػػف جامعػػة عػػيف شػػمس بالقػػاىرة عػػاـ 

اإلسالمية بغزة، كترأس مجمس إدارة مركز النكر لمدراسات كالبحكث في القطاع، اعتقؿ محمكد الزىار في سجكف 
بعػد سػتة أشػير مػف تأسػيس حركػة حمػاس، ككػاف مػف ضػمف  ـ،1988شير عػاـ االحتالؿ اإلسرائيمي لمدة ستة أ

كتعػػرض لمحاكلػػة اغتيػػاؿ  ، كػػامالن  حيػػث قضػػى ىنػػاؾ عامػػان  1992الػػذيف أبعػػدتيـ إسػػرائيؿ إلػػى مػػرج الزىػػكر عػػاـ 
، تػكلى ـ2006كمع فكز حركة حمػاس باألغمبيػة فػي االنتخابػات التشػريعية عػاـ ـ، إال أنو نجا منيا، 2003عاـ 
مكقػػػػػػػػػػػػع . ار كزارة الخارجيػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي الحككمػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػكميا رئػػػػػػػػػػػػيس الػػػػػػػػػػػػكزراء إسػػػػػػػػػػػػماعيؿ ىنيػػػػػػػػػػػػةالزىػػػػػػػػػػػػ
 / .http://www.aljazeera.netالجزيرة

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7809c83c-78f3-40f3-8674-1ec8c3c48366
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آلف القدس في النياية لمفمسطينييف تحت أم ظرؼ... كال نرفض أف يككف األردف حاكمان  مفييا
 (1)لمقدس طالما بقيت في أرض عربية.

سعت إلى تيكيد ، *الالفت لمنظر أف الحككمات "اإلسرائيمية" المتعاقبة منذ اتفاؽ أكسمك
كجذب مزيد ، كزيادة النشاط االستيطاني، لمحاصرة آماؿ الفمسطينييف منةالجزء الشرقي مف المدي

أكده إدكارد سعيد بالقكؿ: إف  ما  كىذا، (2)مف الييكد إلى الجزء الشرقي مف المدينة المقدسة
ككسيمة ، إسرائيؿ" منذ احتالليا لمقسـ الشرقي مف مدينة القدس اتبعت سياسة ىدـ المنازؿ"

نو بمغ  عدد البيكت التي ىدميا كتشير اإلحصائيات إلى أ، حيؿإلجبار أىميا عمى الر 
بحجة ، منزؿ( 2000) 1999-1967اإلسرائيميكف" في القسـ الشرقي مف المدينة بيف عامي "

 . (3)بنائيا دكف ترخيص

دعت حركة حماس ، كردان عمى محاكالت تفريغ مدينة القدس مف مضمكنيا السكاني
إلى إقامة مشركع إسكاني ، ـ1994آب/أغسطس 21لزىار في محمكد ا أحد قادتيامعمى لساف 

إسرائيؿ" المتكاصمة كردا عمى مطامع "، لتثبيت السكاف العرب، فمسطيني مضاد في مدينة القدس
كحدة سكنية في محيط القدس  200في المدينة كالتي كاف آخرىا اإلعالف عف مخطط لبناء 

ؿ الزكاة كالمشاريع االستثمارية كتشكيؿ لجاف كأضاؼ الزىار: يمكننا أف نستغؿ أمكا، القديمة

                                                 

ـ، 1994-8-11صػػػحيفة القػػػدس: الزىػػػار: القػػػدس لممسػػػمميف كال نػػػرفض أف يحكميػػػا األردف، الخمػػػيس،  - (1)
 .8ص
سمي عمى اتفاؽ أكسمك في كاشنطف برعاية أمريكية، ككقعو عف تـ التكقيع الر  1993أيمكؿ/سبتمبر 13 في   -*

الجانػػب الفمسػػطيني محمػػكد عبػػاس أمػػيف سػػر المجنػػة التنفيذيػػة لػػػ ـ.ت.ؼ كعضػػك المجنػػة المركزيػػة لحركػػة فػػتح، 
كركسػػيا  الكاليػػات المتحػػدةككقعػو عػػف الجانػػب اإلسػػرائيمي شػػمعكف بيريػز كزيػػر الخارجيػػة، كمػػا كقعػػو كزيػرا خارجيػػة 

، كقضػػى ىػػذا االتفػػاؽ بإقامػػة سػػمطة حكػػـ ذاتػػي محػػدكد لمفمسػػطينييف فػػي الضػػفة كالقطػػاع لفتػػرة خمػػس كشػػاىديف
سػػػنكات، كاشػػػترط أف تبػػػدأ قبػػػؿ بدايػػػة العػػػاـ الثالػػػث مػػػف الحكػػػـ الػػػذاتي المفاكضػػػات عمػػػى الكضػػػع النيػػػائي لمضػػػفة 

 338ك 242لػدكلي كالقطاع، بحيث يفتػرض أف تػؤدم إلػى تسػكية دائمػة تقػـك عمػى أسػاس قػرارم مجمػس األمػف ا
              ، إعػػداد: مركػػز 2012-1947                                                                      تقريػػر حػػكؿ المكقػػؼ األكركبػػي مػػف مبػػادرات التسػػكية السػػممية لمقضػػية الفمسػػطينية 

  .ـ     2012                                                  الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات، بيركت، لبناف، يكليك 
 21-20أبك عامر، عدناف: السياسية الصييكنية تجاه مدينة القدس،  ص - (2)
 .51ص  ،ياية عممية السالـ، ، كتاب أنيس الصايغ، مقاالت مجمعة، ب ط، ب تسعيد، إدكارد: ن - (3)
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كالحفاظ عمى المؤسسات ، كمحاربة اليجرة بكؿ الطرؽ كالكسائؿ، لدعـ سكاف القدس األصمييف
 (1)كالمساعدة في إعادة اعمارىا.، اإلسالمية كترميميا

تككف ميمتيا كافة كما طالب محمكد الزىار بتشكيؿ لجنة دكلية إسالمية مف دكؿ العالـ 
في حركة مضادة لتيكيد ، مع الماؿ لتثبيت حؽ مكاطني القدس العرب المسمميف في المدينةج

 (2)إسرائيؿ لممدينة.

لك كجدت مف يساندىا  -المضادة التي دعت ليا حركة حماس مشاريع اإلسكاف إف
، لكانت شكمت عامؿ تكازف يكازم حالة االزدياد المستمرة لالستيطاف في مدينة القدس -كيدعميا

كلكف ما ، عممت كحاجز قكل يقؼ في كجو العدك "اإلسرائيمي" كالحد مف زيادة نفكذه في القدسك 
 .محاكلة تطبيقيايؤسؼ لو ىك مجرد طرح تمؾ المشاريع كعدـ 

كتعقيبان عمى قياـ أمير الرياض في السعكدية بحممة تبرعات ، 1995فبراير شباط/ كفي  
نما  ، مكاؿ فقطمدينة القدس ال تحتاج إلى األ : أفاعتبر أحمد بحر، اذ  مدينة القدسإلنق كا 

بؿ لكؿ ، فيي ليست لمفمسطينييف كحدىـ، تحتاج إلى تضافر الجيكد العربية كاإلسالمية لتحريرىا
ف كاف الفمسطينيكف سيظمكف يمثمكف رأس الحربة في ، مسمـ كلمعالـ اإلسالمي كاالمة العربية كا 

 (3)الصراع عمييا.

ليس لو الحؽ في ، قصىىؿ ابف بيت المقدس الذم كلد كترعرع في األءؿ بحر قائالن: كتسا 
 (4)لو الحؽ أف يعيش بيا؟ الكاليات المتحدةالعيش فييا؟ بينما المستكطف الذم حضر مف ركسيا 

منشيو بف آرم " مستشار رئيس بمدية القدس" إلى تكثيؼ االستيطاف  دعا، ـ1996في عاـ 
كتكسيع حدكد بمدية ، كاقامة مستكطنات جديدة، قائمةمف خالؿ تكسيع حدكد المستكطنات ال

بحيث يتـ ايجاد تكاصؿ ، القدس التي تسيطر عمييا "إسرائيؿ" لتصؿ إلى نير االردف شرقان 
كقد اقترح بف آرم الذم كاف مسؤكالن عف االستيطاف أف يتـ ، استيطاني مف النير كحتى القدس

                                                 

-8-21، األحػد، 8972صحيفة القدس: الزىار يػدعك إلقامػة مشػركع اسػكاف فمسػطيني فػي القػدس، ع:  - (1)
 .1ـ، ص1994

، 8993ع: صحيفة القدس: الزىار يطالب بتشكيؿ لجنة دكلية لدعـ تثبيت المكاطنيف العرب في القدس،  - (2)
 .1ـ، ص1994-9-18األحد، 

 .6ـ، ص1995-2-24، الجمعة، 9159صحيفة القدس: بحر: القدس بحاجة لخطة اسالمية، ع:  - (3)
 .6ـ، ص1995-2-24، الجمعة، 9159صحيفة القدس: بحر: القدس بحاجة لخطة اسالمية، ع:  - (4)
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بة كمشركع "البكا، كحدة سكنية 6500يتـ بناء  بحيث، قامة حييف استيطانييف في جبؿ أبك غنيـإ
 .(1)عاليو أدكميـ كبسفات زئيؼمالشرقية" الذم يشمؿ مستكطنتي 

، ـ1998أب/ أغسػػػػطس 17صػػػػدرت بتػػػػاريخ ، ليػػػػارفضػػػػت الحركػػػػة فػػػػي مػػػػذكرة خاصػػػػة 
مسطينييف في مدينة سياسة التضييؽ المستمرة التي تمارسيا سمطات االحتالؿ بشكؿ دائـ عمى الف

كمالحقػة ، كمنع عػكدة الغػائبيف عنيػا لمػدة معينػة، : مصادرة ىكيات المقدسييفمف خالؿ ،القدس
كالتكسػػع فػػي أكامػػر ىػػدـ البيػػكت بحجػػة البنػػاء ، المؤسسػػات الفمسػػطينية الثقافيػػة كاالجتماعيػػة فييػػا

 رأت، ك يالحػظ أف حركػة حمػاس كبعػػد مػركر خمػس سػنكات مػف اتفػاؽ أكسػػمك، (2)بػدكف تػرخيص
كطػػرد األىػػالي مػػف ، كاالسػػتيطاف، فتيكيػػد القػػدس، ية لػػـ تنجػػز أم نجػػاح يػػذكرأف العمميػػة السػػمم

تفضػي بػإخراج القػدس مػف ، كأف الحمكؿ التػي تطرحيػا سػمطات االحػتالؿ، مدينتيـ ما زاؿ مستمران 
 دائرة الصراع.

حرصت الحركة بيف الحيف كاألخر عمى االستفادة مػف المناسػبات الدينيػة كالتاريخيػة كما 
مػػػف خػػػالؿ ، النضػػػالية لمشػػػعب الفمسػػػطيني كتمكينػػػو مػػػف االسػػػتمرار فػػػي المكاجيػػػة لتغذيػػػة الػػػركح

 بجزئييػاكمػا أكػدت الحركػة بػأف القػدس ، (3)التذكير بأمجاد المسمميف فػي الػدفاع عػف ىػذه المدينػة
حيث جػاء ذلػؾ ، (4)ال يحؽ ألحد التفريط  بأم جزء منيا، مدينة فمسطينية عربية إسالمية مكحدة

الػذم أعمػف فيػو أنػو يميػؿ إلػى حػؿ تقػـك  ) رئيس الكزراء اإلسػرائيمي(باراؾإييكد  عمى مكقؼ  ردان 
 .(5)بمكجبو عاصمتاف لمدكلتيف في القدس

أف حركػػة حمػػاس قػػد كعػػت المخطػػط اإلسػػرائيمي اليػػادؼ إلػػى طمػػس  ،كيتضػػح مػػف ذلػػؾ 
ليػػـ فػػي كمػػنح الفمسػػطينييف منطقػػة أبػك ديػػس كعاصػػمة ، معػالـ المدينػػة المقدسػػة كاالسػػتيالء عمييػا

سقاطوكلذلؾ أخذت تعمؿ ج، حاؿ تـ تسكية القضية سمميان   .اىدة عمى فضح ىذا المخطط كا 

 
                                                 

، 1996-7-22، االثنػػػيف، 9278: صػػػحيفة القػػػدس: حػػػدكد القػػػدس الكبػػػرل تصػػػؿ إلػػػى نيػػػر األردف، ع - (1)
 .1ص
 -8-17مػػػذكرة حركػػػة المقاكمػػػة اإلسػػػالمية )حماس(:بشػػػأف اتفػػػاؽ أكسػػػمك بعػػػد خمسػػػة أعػػػكاـ مػػػف تكقيعػػػو  - (2)

 ـ.1998
 ـ.1999 -11-5بياف حماس: القدس مسرل  نبينا كأرض بطكالتنا،  - (3)
 ـ.1999-12-8بياف حماس:  - (4)
-45فاضة االقصى الخمفيػة كالتشػخيص،  مجمػة الدراسػات الفمسػطينية، جتمارم، سميـم حمامي ريما: انت - (5)

 .10ص ،ـ2001، شتاء 46
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 :م1006-1000: موقف حركة حماس من مدينة القدسالمحور الياني
ففػػػي ، ـ تطػػكران  كاضػػحان فػػي مكقػػػؼ حركػػة حمػػاس تجػػاه مدينػػة القػػدس2000شػػيد عػػاـ 

حرصػػػت الحركػػػة عمػػػى تفعيػػػؿ ، ى المدينػػػةالكقػػػت الػػػذم حاكلػػػت فيػػػو قػػػكات االحػػػتالؿ السػػػيطرة عمػػػ
فمػػذلؾ كجيػػػت حركػػة حمػػاس دعػػكة لكافػػػة " ، المكاقػػؼ الدكليػػة المؤيػػدة إلسػػػالمية كعركبػػة المدينػػة

القكل كاألحزاب كالييئػات كالمؤسسػات فػي العػالـ العربػي كاإلسػالمي لتنظػيـ الفعاليػات التػي تػدعـ 
ف دعػـ لحػؽ شػعبنا فػي العػكدة إلػى حؽ شعبنا كأمتنا في القدس كالمسػجد األقصػى بكػؿ مػا فيػو مػ

لػػػػى تفعيػػػػؿ ىػػػػذه القضػػػػايا فػػػػي كافػػػػة المحافػػػػؿ ، ديػػػػاره كأرضػػػػو التػػػػي أرغػػػػـ عمػػػػى الخػػػػركج منيػػػػا كا 
، كلذلؾ أكػدت الحركػة أف :" القػدس كفمسػطيف أرض مقدسػة مبػارؾ فييػا كحكليػا، (1)كالمناسبات "

ف أم تفػػريط أك تنػػازؿ عػػف القػػدس، كىػػي جػػزء مػػف ديػػف المسػػمميف كعقيػػدتيـ أك جػػزء منيػػا ىػػك  كا 
 .(2)تفريط بديف  ككرامة األمة اإلسالمية"

ناشػد الشػيخ أحمػد ، كحثيـ لمدفاع عف المقدسػات الدينيػة، كفي محاكلة لكسب المسيحييف
حيث ، دس كضميا "إلسرائيؿ"عالف رفضو احتالؿ مدينة القإياسيف البابا يكحنا بكلس الثاني إلى 

ان عمػػى رفضػػو كرفػػض الكنيسػػة الحػػتالؿ " إسػػرائيؿ لمدينػػة مؤشػػر  تعػػدف زيػػارة البابػػا لمقػػدس أاعتبػػر 
 (3)القدس.

قػػػاـ الػػػرئيس األمريكػػػي "بيػػػؿ كمينتػػػكف" برعايػػػة مفاكضػػػات ، ـ2000تمكز/يكليػػػك  12فػػػي 
لكػػف الخػػالؼ األساسػػي كػػاف ، كاسػػتخدـ فييػػا كػػؿ نفػػكذه لمتكصػػؿ إلػػى حػػؿ، سػػرائيميةإ–فمسػػطينية 

سػػػػرائيميكف" بالسػػػػيادة الكاممػػػػة عمػػػػى ب "اإلحيػػػػث طالػػػػ، كالمسػػػػجد األقصػػػػى تحديػػػػدان ، عمػػػػى القػػػػدس
أمػا السػيادة ، أك عمػى تقاسػـ السػيادة بمػا سػمي" المجػاؿ المقػدس تحػت المسػجد األقصػى، المسجد

بػػأف القػػدس ىػػي السػػبب  عمػػى ذلػػؾ أكػػد إبػػراىيـ غكشػػة تعقيبػػان ك  (4)مػػف أعمػػى فتكػػكف لمفمسػػطينييف
                                                 

 ـ.2000-1-23بياف حماس:  - (1)
 ـ.2000-1-27بياف حماس:  - (2)
، االربعػػاء، 10987صػػحيفة القػػدس: الشػػيخ  أحمػػد ياسػػيف: يػػدعك البابػػا إلػػى رفػػض احػػتالؿ القػػدس، ع:  - (3)

 .3ـ، ص15-3-2000
 .6ص،ـ2006-2005ف عمى االقصى، تقرير سنكم يصدر عف مؤسسة القدس، عي - (4)


ـ، متزكج 1936-11-26عضك المكتب السياسي لحركة حماس، مف مكاليد القدس بتاريخ : إبراىيـ غكشة - 
التحؽ بالحركة اإلسالمية في القدس ك مقى دراستو الثانكية في المدرسة الرشيدية في القدس، تكلديو خمسة أبناء، 

ـ، ككاف مف الناشطيف في رابطة الطالب الفمسطينييف في مصر، تخرج مف كمية اليندسة في جامعة 1950اـ ع
 بيف اـ، ثـ تنقؿ م1962-1961ـ، كعمؿ ميندسان في الغكر الشرقية باألردف في الفترة1961القاىرة عاـ 

ـ، 1978-1972في االردف  األردف كالككيت أكثر مف مرة، كفي األردف عمؿ مديران لمشركع سد الممؾ طالؿ
ـ، كأعمف 1989تفرغ لمعمؿ في حركة حماس منذ عاـ  ثـ ،(ـ1989-1978)لو عاـ  ان خاص ان ىندسي ان كانشأ مكتب

ـ، كشغؿ مكقع عضك المكتب السياسي لمحركة. سعيد، سمير: حركة 1992ناطقان رسميان باسمالحركة عاـ 
 .44ص، ـ2003، 2دار الكفاء لمطباعة، مصر، طالمقاكمة اإلسالمية حماس، جياد، نصر أك استشياد، 
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بػػدعـ مػػف كمينتػػكف أف يقبػػؿ  حيػػث عػػرض "بػػاراؾ"، المباشػػر فػػي إفشػػاؿ مفاكضػػات كامػػب ديفيػػد
 .(1)كأعاله لمفمسطينييف العرب، عرفات بأف يككف المسجد األقصى أسفمو لمييكد

كجامعػػة ، قػػادة الػػدكؿ العربيػػة كاإلسػػالمية إلػػى كبنػػاءن عمػػى ذلػػؾ كجيػػت حمػػاس دعػػكة   
 الشعبتخاذ مكاقؼ قكية ككاضحة في دعـ صمكد ال، كمنظمة المؤتمر اإلسالمي، الدكؿ العربية

ف الطريػػػؽ الكحيػػػد ، كخاصػػػة القػػػدس، كتأكيػػػد مكاقفيػػػا الثابتػػػة تجػػػاه حقكقػػػو، لفمسػػػطيني كجيػػػادها كا 
فػػػالحقكؽ تنتػػػزع انتزاعػػػان كال تسػػػتجدل ، لتحريػػػر أرضػػػنا كمقدسػػػاتنا ىػػػك طريػػػؽ الجيػػػاد كاالستشػػػياد

 .(2) استجداء.."

أف مكقػػؼ حركػػة حمػػاس تطػػكر تطػػكران ، مػػف خػػالؿ تتبػػع كرصػػد بيانػػات الحركػػةكيالحػػظ 
، فمػػف الحػػديث عػػف أىميػػة مدينػػة القػػدس، كيتضػػح  ذلػػؾ مػػف تػػدرج خطابيػػا، يجيان بشػػكؿ كبيػػرتػػدر 

ضفاء الصبغة الدينية عمى الصراع سػالمي، كا  انتقػاالن إلػى ، محاكلة فػي ذلػؾ كسػب دعػـ عربػي كا 
كمػػػف ثػػػـ الحػػػديث عػػػف انتػػػزاع الحقػػػكؽ ، اسػػػتنكار االعتػػػداءات كالتكسػػػع االسػػػتيطاني فػػػي المدينػػػة

، كصكالن إلػى اتخػاذ اسػتراتيجية القػكة كالػدفاع عػف الحقػكؽ، العربي كاإلسالمي كقضية حشد الدعـ
 كاالستشياد في سبيؿ اهلل كالكطف.

، بينػػت الحركػػة أف أخطػػاران حقيقيػػة ككبيػػرة تيػػدد المسػػجد األقصػػى قبمػػة المسػػمميف األكلػػى
ققػػػكا ف لػػػف ييػػدأ ليػػـ بػػػاؿ حتػػى يحك فػػػالييكد الحاقػػد، "اهلل عميػػو كسػػمـ كمسػػرل الرسػػكؿ "صػػػمى

زالتػػػو عػػػف الكجػػػكد، أطمػػػاعيـ العدكانيػػػة بتػػػدمير المسػػػجد األقصػػػى كبنػػػاء ىػػػيكميـ المزعػػػـك ، كا 
 :(3)كقد تجمى ذلؾ بما يمي، كقد تكثفت مؤامراتيـ كجيكدىـ مف أجؿ ىذا الغرض، مكانو

 تمسؾ الييكد بالسيادة عمى القدس كعمى المسجد األقصى. -1

 كضع خطة إلنشاء كنيس ييكدم داخؿ األقصى. -2

لغػػػاء ، يديػػػدات المتكاصػػػمة لحاخامػػػات الييػػػكد بإزالػػػة المسػػػجد األقصػػػى مػػػف الكجػػػكدالت -3 كا 
.، سيطرة المسمميف  كالتيديد بيدـ المسجد األقصى في ذكرل دمار ىيكميـ المزعـك

األمتيف العربية كاإلسالمية إلى التصدم بحـز  سابؽ الذكرلذلؾ دعت الحركة في البياف 
كمػػا دعػػت أبنػػاء الشػػعب لمتكجػػو بأعػػداد كبيػػرة مػػف ، األقصػػىليػػذه األخطػػار كالػػدفاع عػػف المسػػجد 

                                                 

 .293، صـ2008، 1غكشة، إبراىيـ: المئذنة الحمراء، مركز الزيتكنة لمدراسات، بيركت، ط - (1)
 .ـ2000-7-23بياف حركة حماس :  - (2)
 ـ.2000-8-10بياف حركة حماس: - (3)
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لتأكيػػػػػػد تمسػػػػػػؾ المسػػػػػػمميف ، الرجػػػػػػاؿ كالنسػػػػػػاء كاألطفػػػػػػاؿ ألداء الصػػػػػػالة فػػػػػػي المسػػػػػػجد األقصػػػػػػى 
 .(1)بمسجدىـ

كالتػػي يكشػػفيا المقتػػرح ، خطػػار المحيطػػة بالقػػدسكمػػا نبيػػت حركػػة حمػػاس إلػػى عظػػـ األ
كفقػان لمنػاحيـ كاليػف مستشػار شػمكمك بػف عػامي:" ف، سرائيمي" المتعمؽ بالقدس في كامب ديفيػد"اإل

أمػا ، إف "إسرائيؿ" ستقكـ بضـ أىـ المستعمرات في القػدس الشػرقية كتكسػع منطقػة القػدس الكبػرل
 .(2)فستشكؿ حمقة خارجية تحت السيادة الفمسطينية"، األحياء الغربية خارج القدس الشرقية

، لمسػػجد األقصػػىا اء الييكػػؿ( باقتحػػاـ)مػػف جمعيػػة أمنػػ الييػػكد كردان عمػػى قيػػاـ المتطػػرفيف
كجيػت ، تحت غطاء أمريكي، كالدعكات بطرد العرب مف القدس كمنعيـ مف الصالة في المسجد

، الحركػػة دعػػكة لكافػػة عممػػاء األمػػة ألف يككنػػكا فػػي مقدمػػة الصػػفكؼ لمكاجيػػة الخطػػر الصػػييكني
: قادة األمػة العربيػة كة إلىككجو البياف دع، ىأبعاده كخططو العدكانية ضد األقصكتكعية األمة ب

لمقيػاـ بمسػؤكلياتيـ ككاجػبيـ تجػاه ، كاإلسالمية كمنظمة المؤتمر اإلسػالمي كجامعػة الػدكؿ العربيػة
 .(3)كأكناؼ بيت المقدس"، كدعـ صمكد أىمنا في بيت المقدس، فمسطيف كالقدس كاألقصى

كقاؿ ، ت كمقدسأف السيادة عمى الحـر القدسي حؽ ثاب ،اسماعيؿ أبك شنب ذكركقد     
سالمي مف الدرجة األكلى كلف يتخمى العرب كالمسممكف عف ىذا ، أف قضية القدس حؽ عربي كا 

 .(4)الحؽ

، اعتزامو التجكؿ في الحػـر القدسػي الشػريؼ) زعيـ المعارضة( شاركف أرئيؿ مع إعالف 
أتي فػي : أف ىذه الخطكة تػرأت فيو، ـ2000أيمكؿ/سبتمبر27أصدرت حركة حماس بيانان بتاريخ 

كفػي الكقػت الػذم تتعػالى فيػو ، لمستمرة ضد القدس كالمسجد األقصػىسياؽ اإلجراءات العدكانية ا
لبنػػػاء الييكػػػؿ المزعػػػكـ، األصػػػكات الصػػػييكنية المطالبػػػة بالسػػػيادة عمػػػى الحػػػـر القدسػػػي  ، تمييػػػدا ن

لتكجػػو لممسػػجد األقصػػى لمتصػػدم لشػػاركف كمنعػػو مػػف دخػػكؿ المسػػجد باكلمكاجيػػة ىػػذا المخطػػط 
 .(5)ميما كمؼ األمر مف تضحيات، كمحاكلة تدنيسو، احاتوكس

                                                 

 ـ. 2000-8-10بياف حركة حماس: - (1)
 .10ما: انتفاضة االقصى الخمفية كالتشخيص، صتمارم، سميـم حمامي ري - (2)
 ـ.2000-8-20لممزيد انظر: بياف حماس: أركاحنا كدماؤنا فداء ل قصىء - (3)
، األحػػد، 11161صػػحيفة القػػدس: شخصػػيات إسػػالمية تحػػذر مػػف المسػػاس بػػالحـر القدسػػي الشػػريؼ، ع:  - (4)

 .5ـ، ص17-9-2000
 ـ.2000-9-27بياف حماس:  - (5)
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كسػػػفؾ ، لمسػػػجد األقصػػػى كمػػػا رافقػػػو مػػػف عمميػػػات قمػػػع متكاصػػػؿابعػػػد اقتحػػػاـ "شػػػاركف" 
 لمقيػػػاـطالبػػػت حركػػػة حمػػػاس األمتػػػيف العربيػػػة كاإلسػػػالمية ، كانتيػػػاؾ كتػػػدنيس المقدسػػػات، الػػػدماء

بنػاء الشػعب لمكاصػمة التصػدم لمعػدك كمػا دعػت أ، بكاجبيـ كمسؤكلياتيـ تجػاه القػدس كالمقدسػات
كاليقظػػة كالتأىػػب الػػدائـ لحمايػػة القػػدس كاألقصػػى كإلفشػػاؿ خطػػط ، كأطماعػػو العدكانيػػة الصػػييكني

 .(1)العدك

زاد العػػبء الممقػػى ، كالالفػػت أف حركػػة حمػػاس أدركػػت أنػػو كممػػا زادت المكاجيػػة كاشػػتدت
ضػعت تحريػر القػدس عمػى كىػي الحركػة التػي ك ، كخاصػة فػي ظػؿ الصػمت العربػي، عمى عاتقيا

لػػذلؾ قامػػت الحركػػة بالمناشػػدات  مكجعمػػت مػػف نفسػػيا حارسػػة لمقػػدس كاألقصػػى، أكلكيػػات أىػػدافيا
 ضافة لمدفاع كالمكاجية المباشرة.إ، العربية كاإلسالمية

كحػكؿ مكقػؼ الحركػة مػف اشػتعاؿ انتفاضػػة األقصػى فػي أعقػاب تػدنيس شػاركف لممسػػجد 
عمػػػى حركػػػة حككمػػػة بػػػاراؾ بالتػػػ مر مػػػع شػػػاركف كأتباعػػػو عمػػػى اعتبرتيػػػا ردان قكيػػػاه  فقػػػد، األقصػػػى
الجنػػػػكد كبتعزيػػػػزات عسػػػػكرية غيػػػػر  مئػػػػاتكالسػػػػماح لػػػػو بػػػػالتجكؿ فػػػػي سػػػػاحاتو بحمايػػػػة ، األقصػػػػى
عػػالف التمسػػؾ بالسػػيادة عمػػى القػػدس كاألقصػػى، مسػػبكقة ، كمػػا جػػاءت ردان عمػػى مكاقػػؼ العػػدك كا 

كمػػا كحمػػؿ البيػػاف ، (2)لمسػػجد األقصػػىكتصػػريحات قػػادة الكيػػاف عػػف إقامػػة ىػػيكميـ المزعػػـك فػػي ا
 :(3)كمنيا، ذاتو مجمكعة مف الفعاليات التي دعت إلييا الحركة في سبيؿ مكاجية قكات االحتالؿ

 كتصعيد المكاجيات مع جنكد االحتالؿ كمستكطنيو.، مكاصمة االنتفاضة -1

 عنو.كلحراستو كالدفاع  مالتكجو إلى المسجد األقصى كاالعتصاـ فيو عمى مدار الساعة -2

بمناشػدة األمتػيف العربيػة ، ـ2000في أكتػكبر  كعمى الصعيد الدكلي قامت حركة حماس
كالميرجانػػػات لػػػدعـ شػػػعبنا ، كتنظػػػيـ المسػػػيرات، كاإلسػػػالمية مػػػف أجػػػؿ التحػػػرؾ لنصػػػرة األقصػػػى

البيػػاف :" لػػيفيـ العػػالـ أجمػػع أف األقصػػى المبػػارؾ إنمػػا ىػػك فػػي حيػػث جػػاء ، كالكقػػكؼ إلػػى جانبػػو
عػػالف ، مميػػار مسػػمـممػػؾ ألكثػػر مػػف  ف االقتػػراب منػػو أك االعتػػداء عميػػو إنمػػا ىػػك خػػط أحمػػر كا  كا 

 .(4)حرب عمى أمتنا كعمى دينيا ككرامتيا"

                                                 

 ـ.2000-9-29حماس : بياف  - (1)
 ـ.2000-10-1بياف حماس: - (2)
 ـ.2000-10-1بياف حماس: - (3)
 ـ.2000-10-1بياف حماس: - (4)
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، تكالت بيانات حركة حماس المنددة كالرافضة لعنؼ قكات االحتالؿ الصييكني مف جية
 كالتي تركزت عمى ما يمي:، كالداعمة لصمكد الشعب الفمسطيني مف جية أخرل

 .(1)صمكد الشعب الفمسطيني في الكفاحدعـ  -1

 .(2)كضع مسؤكلية تحرير القدس كالدفاع عنو عمى عاتؽ األمة العربية كاإلسالمية -2

 .(3)بناء الشعب لالنخراط في لجاف المقاكمة الشعبية لمكاجو ىجمات المستكطنيفأدعكة  -3

 .(4)تيديد العدك الصييكني كتحميمو مسؤكلية جرائمو -4

كذلػؾ خكفػان مػف سػيطرة ، (5)كاجد بكثافة في محيط المسجد األقصىدعكة أبناء الشعب لمت -5
 .(6)القكات الصييكنية كالمستكطنيف عميو في حالة إفراغو مف المصميف

تكجيػػو التحيػػة لكافػػة الشػػعكب العربيػػة التػػي سػػاندت الشػػعب الفمسػػطيني مػػف خػػالؿ تنظػػيـ  -6
 .(7)المسيرات كالفعاليات االجتماعية الغاضبة

كالػػػػػدعكة إلػػػػى االسػػػػػتفادة منيػػػػا فػػػػػي تثػػػػكير األمتػػػػػيف العربيػػػػػة ، الدينيػػػػةتفعيػػػػؿ المناسػػػػػبات  -7
 .(8)كاإلسالمية

انتفاضػػة دس أخػػذ يتبمػػكر أكثػػر فػػأكثر خػػالؿ يبػػدك أف مكقػػؼ حركػػة حمػػاس مػػف مدينػػة القػػ
حيػػث تجمػػى مكقػػؼ الحركػػة مػػف خػػالؿ ، كالتػػي اعتبرتيػػا حركػػة حمػػاس نػػاقكس الخطػػر، األقصػػى

كبأنيػػػا سػػػتدافع عنيػػػا ميمػػػا كمفيػػػا ذلػػػؾ مػػػف ، دس كالمقدسػػػاتالػػػدفاع عػػػف القػػػبمطالبتيػػػا المسػػػتمرة 
 تضحيات.

طالبػػت ، ـ2001كفػػي مػػذكرة خاصػػة قػػدمت لمقمػػة العربيػػة التػػي عقػػدت فػػي عمػػاف عػػاـ 
سػػػناد انتفاضػػػػتو كمقاكمتػػػو بالمػػػاؿ كالسػػػػالح، حركػػػة حمػػػاس دعػػػـ صػػػػمكد الشػػػعب الفمسػػػطيني ، كا 

حقػػكؽ الشػػعب الفمسػػطيني كرفػػض أم كالتمسػػؾ ب ، الػػدعـ فػػي جميػػع الػػدكؿ العربيػػة كتكػػكيف لجػػاف
                                                 

 ـ.2000-10-4بياف حماس :  - (1)
 ـ.2000-10-7بياف حماس:  - (2)
 ـ.2000-10-9بياف حماس:  - (3)
 ـ.2000-10-12بياف حماس:  - (4)
 ـ.2000-10-15بياف حماس: - (5)
 ـ.2000-11-9بياف حماس : - (6)
 ـ.2000-11-9بياف حماس : - (7)
 ـ.2000-11-27بياف حماس : - (8)
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كضػػػركرة ، كحػػػؽ أمتنػػػا فػػػي القػػػدس، كالتأكيػػػد عمػػػى حػػػؽ شػػػعبنا فػػػي العػػػكدة، تنػػػازؿ أك تفػػػريط بيػػػا
فييػا كالحفػاظ  ،مع تعزيز الجيكد لتثبيػت أىميػا، التمسؾ بيا كبكؿ مقدساتيا اإلسالمية كالمسيحية

 .(1)عمي ىكيتيا العربية كاإلسالمية

المػػػذكرة التػػػذكير بمعانػػػاة الشػػػعب الفمسػػػطيني منػػػذ كقػػػت  تمػػػؾىػػػدفت الحركػػػة مػػػف خػػػالؿ  
، لدعـ صمكد الشعب الفمسػطيني، إضافة إلى الحث عمى تقديـ العكف كالمساعدة كالسالح، مبكر

 في مكاقعيـ. مف أجؿ الصمكدىالي القدس ألكخاصة تكجيو الدعـ الالـز 

عمى قرار شاركف االستفزازم  اقتحػاـمصػياينة خػالؿ كالذم يقضى بتقديـ الحمايػة ل، كردا ن
أبنػاء الشػعب ، ـ2001نيسػاف/ إبريػؿ 6في بيانيا الصادر بتاريخ ، دعت حركة حماس، األقصى

كمػػا اسػػتنكرت ، (2)بتكثيػػؼ التكاجػػد فػػي المسػػجد األقصػػى ،إلػػى: إحبػػاط مسػػعى شػػاركف العػػدكاني
اإلجػػػراءات ، ـ2001 نيسػػػاف/ إبريػػػؿ 10حركػػػة حمػػػاس فػػػي مػػػذكرة خاصػػػة ليػػػا صػػػدرت بتػػػاريخ 

أسػفؿ  يفييػكدي يفة تمػؾ التػي تيػدؼ إلػى إقامػة كنيسػكخاصػ، ييكنية لتيكيد المسجد األقصػىالص
كاآلخػػر عنػػد بػػاب ، إحػػداىما عنػػد بػػاب األسػػباط فػػي المنطقػػة الشػػرقية الشػػمالية مالمسػػجد األقصػػى

كاختتمػت الحركػة مػذكرتيا باسػتغاثة مػف المسػجد األقصػى لمشػعكب ، المغاربة في الزاكية الشمالية
 .(3)كاإلسالميةالعربية 

كالمكانػة الركحيػة ، كالمالحظ أف حركة حمػاس كظفػت المكانػة المقدسػة لممسػجد األقصػى
، كسػػخرتيا لمحصػػكؿ عمػػى الػػدعـ المعنػػكم كالمػػادم مػػف األمػػة اإلسػػالمية، كالدينيػػة لػػدل المسػػمميف

كدعػػػـ المجاىػػػديف فػػػي بيػػػت ، كذلػػػؾ لالسػػػتفادة منيػػػا فػػػي تشػػػديد الحراسػػػة عمػػػى المسػػػجد األقصػػػى
 دس.المق

أكد الشيخ أحمد ياسيف في ، كبمناسبة مركر عاـ عمى االنتفاضة الفمسطينية الثانية      
كالدفاع عف القدس ، ف االنتفاضة الفمسطينية ستتكاصؿإميرجاف نظمتو الحركة بيذه  المناسبة: 

حيث قاؿ ياسيف:" إذا كاف الدفاع عف القدس كالمقدسات كطمب ، كطمب الحرية ليس إرىابان 
 .(4)يف"يفنحف اكؿ اإلرىاب، ية إرىابان الحر 

                                                 

 ـ.2001مذكرة مف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، بمناسبة انعقاد القمة العربية م عماف،  - (1)
 ـ.2001-4-6بياف حماس: - (2)
 ـ .2001-4-10ألقصى، مذكرة خاصة حكؿ إجراءات المجـر شاركف األخيرة لتدنيس ا - (3)
صحيفة االيػاـ: الشػيخ ياسػيف: االنتفاضػة ستتكاصػؿ، كالػدفاع عػف القػدس كطمػب الحريػة لػيس إرىابػان، ع:  - (4)

 .2ـ، ص2001-10-1، االثنيف، 2079



41 

استنكرت حركة حماس قرار المحكمة الصييكنية بالسماح ، ـ2001يكليك مكز/كفي ت
حيث دعت إلى مجمكعة مف ، لممنظمة الييكدية المتطرفة ببناء حجر األساس لمييكؿ المزعكـ

كاإلسالمية بما فييـ  . كقد دعت القكل الكطنية(1)الفعاليات  التي مف شأنيا اسقاط ىذا القرار
قصى يكـ حماية األ ىك، ـ2001تمكز/يكليك  29كـ االحد المكافؽ حركة حماس إلى اعتبار ي

حيث دعت إلى تحشيد تجمعات في مراكز المدف كتنظيـ مسيرات حاشدة ، كالمقدسات في القدس
ساس لمييكؿ مسجد األقصى بكضع ما يسمي حجر األكمحاكلة تدنيس ال ،تديف العدكاف

.ال  (2)مزعـك

شػغاؿ كقد كررت الحركة مناشداتيا مرة أخرل عنػدما حػاكؿ العػدك الصػييكني اسػتغالؿ ان
عطاء الضكء األخضر لمجمكعة إرىابية بكضػع ، ـ2001سبتمبرأيمكؿ/  11 العالـ في أحداث كا 

صػػارخان عمػػػى أحػػد مقدسػػػات مميػػػار  أف ذلػػػؾ اعتػػػداءن ك اعتبػػرت ، المزعػػػكـ حجػػر األسػػػاس لمييكػػؿ
 .(3)مف المسمميف في مشارؽ األرض كمغاربياكنصؼ مميار 

مػا كرد ، ـ2002شػباط/ فبرايػر 4كما استنكرت حركة حمػاس فػي بيانيػا الصػادر بتػاريخ 
كالتػي أبػدل فييػا الميكنػة الكبيػرة فيمػا يخػص ، الرؤية الفمسػطينية لمسػالـ ،"ياسر عرفات"في مقالة 

التجاىػؿ  طيػر فػي ىػذه المقالػة ىػكاألمػر الخحيث اعتبػرت الحركػة أف ، قضية القدس كالمقدسات
 .(4)كالتنكر لقضية القدس كعاصمة عربية لدكلة فمسطيف، لقضية لممقدسات

كاسػػتخداميا كحػػافز ، ككعػػادة حركػػة حمػػاس فػػي عػػدـ تفكيػػت المناسػػبات الدينيػػة كالكطنيػػة
كجيػػت الحركػػة رسػػالة مػػف الشػػيخ أحمػػد ياسػػيف إلػػى ، قػػكل السػػتثارة كاسػػتنياض الشػػعكب المسػػممة

فجػػاء ، أسػػباب الفرقػػة كالضػػعؼ كالتػػي تسػػاءلت فييػػا عػػف، لشػػعكب بمناسػػبة عيػػد األضػػحىىػػذه ا
لمػػاذا تنتيػػؾ حرماتنػػا ، :" لمػػاذا تفرقػػت أمػػتكـ؟ ... لمػػاذا تػػذبح شػػعكبنا المسػػممة فػػي فمسػػطيف؟فييػػا

 .(5)كتدنس مقدساتنا؟  فالقدس تناديكـ! فيؿ مف مجيب؟ "

                                                 

 ـ.2001-7-28بياف حماس:  - (1)
    لمقدسػػات فػػي القػػدس، صػػحيفة الحيػػاة الجديػػدة: القػػكل الكطنيػػة كاإلسػػالمية: اليػػـك يػػـك حمايػػة االقصػػى كا - (2)

 .1، ص2001-7-29، االحد، 2135ع: 
 ـ.2001-10-3بياف حماس:  - (3)
 ـ.2002-2-4بياف حماس:   - (4)
 ـ.2002-2-19رسالة مف الشيخ أحمد ياسيف : - (5)
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ربية كاإلسالمية إلى الشعكب العف ياسيدعا الشيخ أحمد ، ـ2002فبراير  كفي شباط/
كتسخير طاقاتيـ كامكاناتيـ لدعـ الشعب الفمسطيني ، األقصى كمدينة القدس نصرة المسجد

 (1)المرابط كمكاجية التأثير األمريكي في بالدىـ.

لمكقػػكؼ إلػػى ، كيبػدك أف حركػػة حمػػاس بػػالرغـ مػػف مناشػػداتيا ل متػػيف العربيػػة كاإلسػػالمية
، أخذت عمى عاتقيا الدفاع عف تمؾ المقدسات باألركاح، ظ عمى مقدساتوجانب الشعب في الحفا

كذلػػؾ عػػف طريػػؽ ، كاألجسػػاد مػػف خػػالؿ الػػرد المباشػػر عمػػى انتياكػػات قػػكات االحػػتالؿ لممقدسػػات
 العمميات االستشيادية.

نددت حركة ، إسرائيؿ"مية القدس المحتمة عاصمة لدكلة "كحكؿ القرار االمريكي بتس
حيث ، إقامة ميرجاف كبير في مخيـ جباليار األمريكي حكؿ القدس مف خالؿ راحماس بيذا الق

كالداعية  ،حشدت عشرات اآلالؼ مف المكاطنيف الذيف رددكا اليتافات المنددة بالقرار األمريكي
 (2)كالمقاكمة حتى يتـ تحرير المقدسات. إلى استمرار االنتفاضة

ف الشعب سيدافع عف القدس كعف أ ،يسيعبد العزيز الرنتىذا كأكد القيادم في الحركة 
مكضحان  أف قرار الككنجرس ، ة االمتيف العربية كاإلسالمية بكؿ ما يمتمؾ مف تضحياتمكرا

في حيف اعتبر نزار رياف أف  خيار ، (3)فا كاستيتاران بالراية اإلسالميةاألخير إنما يأتي استخفا
 .(4)الكحيد في تحرير لمقدساتالمقاكمة  كالجياد كاستمرار  االنتفاضة  ىك السبيؿ 

بسػبب عمميػات الحفػر ، كتعقيبان عمى انييػار جػزء مػف الطريػؽ المػؤدم إلػى بػاب المغاربػة
 ـ،2004فػػي شػػباط/ فبرايػػر  أرسػػمت حركػػة حمػػاس، المتكاصػػمة التػػي يقػػـك بيػػا العػػدك الصػػييكني

زالػػت  كأكضػػحت بػػأف المػػؤامرة عمػػى األقصػػى مػػا، رسػػالة تحػػذير شػػديدة لممسػػمميف فػػي كػػؿ مكػػاف
 :كحػػكؿ مكقػػؼ الحركػة ذكػػر البيػػاف، كأف نكايػػا الصػياينة كمخططػػاتيـ بتػػدميره متسػارعة ، مسػتمرة

"إننػػا نػػديف ىػػذه الجريمػػة الصػػييكنية النكػػراء لنحػػذر قيػػادة العػػدك بػػأف رد المقاكمػػة الفمسػػطينية عمػػى 
                                                 

ـ، 2002-2-20، األربعػاء، 11675صحيفة القدس: الشيخ ياسيف يدعك العرب إلى نصرة القدس، ع:  - (1)
 .4ص
    صػػػحيفة الحيػػػاة الجديػػػدة: تنديػػػد بػػػالقرار األميركػػػي حػػػكؿ القػػػدس، كدعػػػكة العػػػرب كالمسػػػمميف لمتصػػػدم لػػػو،  - (2)

 .5ـ، ص2002-10-5، السبت، 2504ع: 
    صػػػحيفة الحيػػػاة الجديػػػدة: تنديػػػد بػػػالقرار األميركػػػي حػػػكؿ القػػػدس، كدعػػػكة العػػػرب كالمسػػػمميف لمتصػػػدم لػػػو،  - (3)

 .5ـ، ص2002-10-5، السبت، 2504ع: 
    صػػػحيفة الحيػػػاة الجديػػػدة: تنديػػػد بػػػالقرار األميركػػػي حػػػكؿ القػػػدس، كدعػػػكة العػػػرب كالمسػػػمميف لمتصػػػدم لػػػو،  - (4)

 .5ـ، ص2002-10-5، السبت، 2504ع: 
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مػكر كسػتنقمب األ، تمادم ىذه القيادة في مخططات تدمير المسجد األقصػى سػيككف فػكؽ تصػكره
 .(1)عمى رأس الصياينة بإذف اهلل"

فقػد تكالػت البيانػات ، تطكران في مكقؼ حمػاس تجػاه مدينػة القػدس، ـ2005شيد عاـ لقد 
فكجيػت حركػة حمػاس رسػالة إلػى القمػة العربيػة فػي ، كردكد الفعؿ حكؿ المكاقؼ الدكلية كالشػعبية

كمػػا أبػػدت ، كدعػػـ القػػدس ،الجزائػػر تػػدعك فييػػا إلػػى إغػػالؽ األبػػكاب فػػي كجػػو الكيػػاف الصػػييكني
كفػػي إطػػار الحفػػاظ عمػػى المسػػجد األقصػػى ، (2)اسػػتيجانيا الصػػمت الػػذم يمػػؼ السياسػػات العربيػػة

أعمنػػت حركػػة حمػػاس كفصػػائؿ المقاكمػػة فػػي البيػػاف الصػػادر بتػػاريخ ، مػػف األخطػػار المحيطػػة بػػو
حالػػػػػػة التأىػػػػػػب القصػػػػػػكل فػػػػػػي صػػػػػػفكؼ المجاىػػػػػػديف حيػػػػػػاؿ تيديػػػػػػدات ، ـ2005نيسػػػػػػاف/إبريؿ 8

 :(3)حيث دعت في البياف إلى، صبيف الصياينةالمغت

 تحميؿ الحككمة الصييكنية المسؤكلية الكاممة عف أم اعتداء عمى المسجد األقصى. -1

ف جندىا عمػى ، ك إف المساس بالمسجد األقصى سيجعؿ الفصائؿ في حؿ مف أم اتفاؽ -2 ا 
 .(4)جاىزية كاممة لمرد عمى أم انتياؾ بحؽ األقصى

آالؼ المصػػػػميف إلػػػػى سػػػػاحات المسػػػػجد األقصػػػػى اس بعشػػػػرات زاء ذلػػػػؾ دفعػػػػت حركػػػػة حمػػػػكا  
 .(5)بقية المقدساتاإلرىابية عميو كعمى  كتصديان لميجمة، لمدفاع عنو، المبارؾ

مػػف الفئػػات  كفػػي ظػػؿ األخطػػار المتكاصػػمة عمػػى المقدسػػات ك المسػػجد األقصػػى تحديػػدان  
جمػػػاىير ، ـ2005آيػػػار/ مػػػايك 10دعػػػت حركػػػة حمػػػاس فػػػي تصػػػريح صػػػحفي بتػػػاريخ ، المتطرفػػػة

 بالتكجػػو إلػى مسػػرل نبينػا )صػػمى، 1948الشػعب ك تحديػدا فػػي القػدس ك األراضػػي المحتمػة عػاـ 
ؿ لػػو سػػكٌ لحمايتػػو ك حراسػػتو مػػف كػػؿ مػػف ت، ـ2005تشػػريف أكؿ/ أكتػػكبر 9يػػـك ، (اهلل عميػػو كسػػمـ

 .(6)نفسو عزؿ القدس ك تيكيدىا

تياكػات المتكاصػمة بحػؽ االنك ، المالحظ أف حركة حماس إزاء ىذه األحداث المتصػاعدة 
ك المشػترؾ مػع بقيػة الفصػائؿ لمػدفاع  الخػاصقد كثفػت مػف عمميػا ، المسجد األقصى كالمقدسات

                                                 

 ـ.2004-2-16بياف حماس:  - (1)
 ـ.2005-3-21بياف حماس:   - (2)
 المصدر السابؽ. - (3)
 ـ.2005-4-8 :بياف لفصائؿ المقاكمة الفمسطينية - (4)
 ـ.2005-4-10تصريح صحفي: - (5)
 ـ.2005-5-10تصريح صحفي: - (6)
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ك ، إضافة إلى حث المصميف عمى التكاجد المسػتمر فػي المسػجد األقصػى، عف المسجد األقصى
 لتمرير مخططات االحتالؿ الصييكني مف تيكيد القدس. ذلؾ منعان 

بكجكب إتماـ حماس القرار الصييكني الذم يقر  رفضت حركة، ـ2005في تمكز/يكليك 
ألػؼ مقدسػي عػف  55الذم سػيقـك بعػزؿ أكثػر مػف ، لفصؿ العازؿ في القدس المحتمةبناء جدار ا

يضاؼ إلى ، عمى أبناء شعبنا خطيران  ك تصعيدان  فقد أكدت الحركة أف ىذا القرار عدكانان ، مدينتيـ
، ييكنية المستمرة التي مف شأنيا اإلسراع في تدمير حالة التيدئةسمسمة الجرائـ كاالعتداءات الص

 .(1)كتحمؿ الحككمة كامؿ المسؤكلية عمى ما يترتب كينتج عف ىذا القرار

عػػػاكدت الحركػػػة التأكيػػػد ، ـ2005عػػػاـ  بعػػػد  االنسػػػحاب "اإلسػػػرائيمي" مػػػف قطػػػاع غػػػزةك  
كرفػػػض ، متيا األرض كالقػػػدسكفػػػي مقػػػد، ك بػػػالحقكؽ الكطنيػػػة لشػػػعبنا، بتمسػػػكيا بثكابػػػت القضػػػية

 .(2)كالتصدم لمحاكالت المساس بالمسجد األقصى ، االستيطاف

أكػدت حركػة حمػاس: أف ، ثيف لحرؽ المسػجد األقصػىكمع دخكؿ الذكرل السادسة كالثال
ما بقػي القػرآف فػي ، كلف نسمح بتيكيدىا، كأية مف آيات القرآف، القدس جزءان ال يتجزأ مف عقيدتنا

، يػػت الحركػػة رسػػالة إلػػى أىػػالي بيػػت المقػػدسكجٌ  ، ـ2005آب/ أغسػػطس 30ي كفػػ، (3)صػػدكرنا"
فقػػػد جػػػاء فييػػػا :" أىمنػػػا فػػػي بيػػػت ، كالتػػػي جػػػاءت عمػػػى لسػػػاف قائػػػد كتائػػػب القسػػػاـ محمػػػد الضػػػيؼ

كمػا تضػحيات أىمنػا فػػي ، المقػدس كالضػفة أتحػدث إلػيكـ اليػػـك ككمػي يقػيف أف غػزة بدايػة المشػػكار
بػػأف المرحمػػة  نػػا كمخيماتنػػا فػػي الضػػفة إال مبشػػرككػػؿ مػػدننا كقرا ، جنػػيف كنػػابمس كراـ اهلل كالقػػدس

 .(4)القادمة بعكف اهلل ستككف دحر االحتالؿ مف عندكـ

، كالالفت أف مكقؼ حركة حماس مف مدينة القدس كالمسجد االقصى مف خالؿ ما سبؽ
مػػػد أح فقػػػد ذكػػػر الباحػػػث، يؤكػػػد عػػػدـ مصػػػداقية الػػػتيـ المكجيػػػة لمحركػػػة بالتقصػػػير تجػػػاه القػػػدس

، ككأنيا ترل في القػدس فقػط االقصػى، تجاه القدس أكثر تقصيران  ف حركة حماس تبدكإعطاكنة: 
 .(5)كىذا أمر غير مقبكؿ مف تنظيـ رائد كحركة حماس، كترل في األقصى القدس

                                                 

 ـ.2005-7-11تصريح صحفي: - (1)
 ـ.2005-8-13بياف حركة حماس:  - (2)
 ـ.2005-8-20بياف حركة حماس:  - (3)
 .ـ2005-8-30سبة االنسحاب مف غزة، رسالة محمد الضيؼ التي كجييا بمنا - (4)
 .75ء السياسي لحركة حماس، صعطاكنة، أحمد: االدا - (5)
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بػؿ كحتػى دكرىػا الفعػاؿ فػي ، كتصػريحات قيادتيػا، في حيف أف بيانات الحركػة المتتاليػة 
فػي الحفػاظ عمػى المقدسػات كالػدفاع عنيػا  جيػدان  ف حركة حماس لـ تأؿي يدلؿ أ، انتفاضة األقصى

فػػػال يغيػػػب عػػػف ، كالعمميػػػات العسػػػكرية، كالمقاكمػػػة الشػػػعبية، مػػػف خػػػالؿ المناشػػػدات كاالسػػػتغاثات
 كأف حركػة حمػاس رفضػت، ف القدس ىي السبب األساسي فػي اشػتعاؿ االنتفاضػة الثانيػةأالذىف 

 كالعمؿ عمى تقسيـ السيادة فييا. عبشدة إخراج القدس مف ساحة الصرا

******** 

 كة حماس مف مدينة القدس ما يمي:يالحظ مف خالؿ استعراض مكقؼ حر 

حاكلػػت حركػػة حمػػاس منػػذ البدايػػة االسػػتفادة مػػف المكانػػة الدينيػػة كالرمزيػػة لمدينػػة القػػدس  -
 سالمي كالعربي.كذلؾ لمحصكؿ عمى التأييد كالحشد اإل، بالصبغة الدينية

إلى  حيث دعت دكمان ، ماس باستمرار ضد أم مشاريع لتيكيد مدينة القدسكقفت حركة ح -
 تكثيؼ الحراسة عمى المسجد األقصى كالمدينة.

كالربػػػاط داخػػػؿ المسػػػجد األقصػػػى ، ناشػػػدت الحركػػػة باسػػػتمرار أىػػػالي المدينػػػة لمػػػدفاع عنيػػػا -
 لمحيمكلة مف تفرد الصياينة بو.

المية ألخػػػذ دكرىػػػا فػػي الػػػدفاع عػػػف دعػػت حركػػػة حمػػػاس باسػػتمرار األمتػػػيف العربيػػػة كاإلسػػ -
 المسجد األقصى كالمقدسات.

انتقمت حركة حماس مف مفيكـ المناشدات المتتالية الكاردة فػي بياناتيػا إلػى مفيػـك انتػزاع  -
 كالدفاع عف المقدسات باألركاح. ، الحقكؽ

تحريػػر مدينػػة  بءؿ السػػنكات السػػابقة بأنيػػا تتحمػػؿ عػػرأت حركػػة حمػػاس فػػي نفسػػيا طػػكا -
 إضافة إلى اعتبارىا حارسة األقصى.، القدس

كجػػػػدت حركػػػػة حمػػػػاس فػػػػي إشػػػػعاؿ انتفاضػػػػة األقصػػػػى الحػػػػؿ الكحيػػػػد لكقػػػػؼ االعتػػػػداءات  -
 كاالنتياكات المتكاصمة بحؽ المسجد األقصى.

مػػف دنػػس  تػػوحمايبعػػد انتفاضػػة األقصػػى أخػػذت الحركػػة تػػدعك إلػػى تشػػكيؿ لجػػاف شػػعبية ل -
 اينة.الصي
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 املبحث ا ثاىي
 و.1006-3993اس مً قي   األشر  تطو  موقف حرك  مح 

كالمصػػػيرية عمػػػي أجنػػػدة فصػػػائؿ العمػػػؿ  الميمػػػةتعػػػد قضػػػية األسػػػرل مػػػف أكلػػػى القضػػػايا         
جعميػػـ ، حيػػث سػػاىـ األسػػرل بنصػػيب كافػػر مػػف الجيػػد فػػي النضػػاؿ الػػكطني، الػػكطني الفمسػػطيني

ف خػػػالؿ كقػػػد اسػػػتيدؼ االحػػػتالؿ األسػػػرل مػػػ، أصػػػحاب مكانػػػة سػػػامية فػػػي الكجػػػداف الفمسػػػطيني
زاء ذلػػػؾ قػػػاـ المجتمػػػع الفمسػػػطيني بجيػػػكد كثيفػػػة لمتضػػػامف مػػػع األسػػػرل، التعػػػذيب كالحرمػػػاف ، كا 

كىػػي أكال: الػػدعـ النفسػػي ، كقػػد تػػـ تقسػػيـ المبحػػث إلػػى ثالثػػة محػػاكر، كالمطالبػػة بػػإطالؽ سػػراحيـ
كتنػػػػاكؿ المحػػػػكر الثػػػػاني : ، ـ2006-1991كالمعنػػػػكم ل سػػػػرل كذكييػػػػـ كالمجتمػػػػع الفمسػػػػطيني 

أمػا الثالػث ، ـ2006-1991دات السياسية كأثرىا عمى مكقؼ حماس مف قضية األسرل المستج
 ـ.2006-1991فتحدث عف محاكالت اإلفراج عف األسرل مف خالؿ جيكد المقاكمة 

-3993م والمجتمـــع الفمســـطيني : الـــدعم النفســـي والمعنـــوي لهســـر  و وييـــالمحـــور األول
 :م1006

أال ، أماـ قضية بالغة الصعكبة، ـ1987ة عاـ كجدت حركة حماس نفسيا منذ االنطالق 
كشػممت مختمػؼ شػرائح ، كتكسػع االىتمػاـ بيػـ، حيث تزايدت أعداد األسػرل، كىي قضية األسرل
 المجتمع الفمسطيني.

أنيػػػا أكلػػػت عمميػػػة تحقيػػػؽ الػػػدعـ  ،يالحػػػظ مػػػف خػػػالؿ مسػػػح معظػػػـ بيانػػػات حركػػػة حمػػػاس       
كتعزيػػز ، كذلػػؾ مػػف خػػالؿ رفػػع الػػركح المعنكيػػة، ةالنفسػػي كالمعنػػكم ل سػػرل كذكييػػـ أىميػػة خاصػػ

فمػـ تخػؿ بيانػات الحركػة مػف العبػارات القكيػة كأسػاليب التحػدم ، الصمكد كالتحػدم لػدل المعتقمػيف
كاالحتفػػػاظ بثقػػػة ، الػػػكاردة فػػػي العبػػػارات بػػػيف الحػػػيف كاآلخػػػر فػػػي محاكلػػػة منيػػػا لطمأنػػػة المعتقمػػػيف

 فقػد جػاء فػي بيانيػا رقػـ، جػاء فػي بيانػات الحركػة كىذا ما، كبث دكافع اإلصرار لدييـ، الجماىير
كخكفو مف جند ، ما ىي إال تعبير عف ىمعو، ( : إف حمالت االعتقاؿ التي يقكدىا االحتالؿ70)

أمػػا فػػي بيانيػػػا التػػالي فقػػد طمأنػػػت األىػػالي أف عمميػػات االعتقػػاؿ لػػػف تفػػت فػػي عضػػػد ، (1)الحػػؽ
كأف يككف التنسػيؽ مػع الصػميب  ، دارة المدنيةككجيت ليـ دعكة لعدـ التعامؿ مع اإل ، (2)الحركة
 .(3)األحمر

                                                 

 .1991: " أييا المسممكف ليكف شعارنا بالجاىد نحيا"، 70بياف  حماس، رقـ  - (1)
 .1991-3-7: 71بياف حماس،  رقـ  - (2)
 ـ.1991-6-1: االنتفاضة مستمرة، 75بياف  حماس، رقـ  - (3)
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كبدرب الجياد ، جاء ذلؾ في الكقت الذم أكد فيو المعتقمكف عمى أىمية التمسؾ بالثكابت        
 .(1)حتى يتـ تحريرىـ مف داخؿ المعتقالت، كالتككؿ عميو في النصر، في سبيؿ اهلل

ترمػز بشػكؿ كاضػح إلػى درجػة ، تقمكف داخؿ السجكفجسدىا المعكلعؿ ىذه الصكرة التي         
كالصػمكد مػا ، كالصالبة، ككأنيا تريد القكؿ أف لدينا مف الركح المعنكية، االستيزاء بسياسة العدك

، لمعبػػػػادة نختمػػػػي فييػػػػا مػػػػع اهلل كدكر، كجامعػػػػات، يكفػػػػي لنحػػػػكؿ جػػػػدراف المعػػػػتقالت إلػػػػى معاىػػػػد
لتحػافظ عمػى  متكرسػو فعميػان مػف خػالؿ بياناتيػا كىػذا مػا أرادت حركػة حمػاس أف، كنتدارس القػرآف

 حتى يأذف اهلل بتحريرىـ.، صمكد األسرل كعزيمتيـ

تشػػػػػػػػريف  29( الصػػػػػػػػادر بتػػػػػػػػاريخ 80) اسػػػػػػػػتنكرت حركػػػػػػػػة حمػػػػػػػػاس فػػػػػػػػي البيػػػػػػػػاف رقػػػػػػػػـ          
كخاصػػة منػػع زيػػارة ، الرممػػة عػػزؿ اليجمػػة الشرسػػة التػػي تعػػرض ليػػا سػػجناء، ـ1991أكؿ/أكتػػكبر

، (2)كدعػػكة أىػػالي المعتقمػػيف لالعتصػػاـ كاإلضػػراب أمػػاـ الصػػميب األحمػػر، ـاألىػػؿ كالمحػػاميف ليػػ
كجيػػت فػػي بيانيػػا ، كتقػديران مػػف الحركػػة لمجيػػد الػػذم يقػػكـ بػػو المحػامكف فػػي الػػدفاع عػػف المعتقمػػيف

مراعػػػاة ، (3)ك تػػػذكيرىـ بعػػػدـ المغػػػاالة فػػػي األجػػػكر، التػػػالي دعػػػكة لشػػػكر المحػػػاميف عمػػػى جيػػػكدىـ
 لظركؼ أىالي األسرل.

أف حركػػػة حمػػػاس لػػػـ تركػػػز فػػػي مجػػػاؿ الػػػدعـ النفسػػػي كالمعنػػػكم عمػػػى  ،يتضػػػح مػػػف ذلػػػؾ        
كمسػاعدتيـ فػي الكصػكؿ إلػى ، بؿ قامت بمتابعػة شػؤكف األىػالي، األسرل داخؿ السجكف فحسب

ككجيػػػت الػػػدعكات المتكػػػررة لزيػػػارتيـ كتقػػػديـ العػػػكف المػػػادم ، أبنػػػائيـ داخػػػؿ السػػػجكف مػػػف ناحيػػػة
دخاؿ، كالمعنكم ليـ  الفرحة عمي قمكبيـ كعمى أطفاليـ مف ناحية أخرل. كا 

ف حركػة حمػاس كانػت عنػدما تفقػد األسػرة معيميػا تقػدـ كميػة إ ،يقكؿ إسػماعيؿ أبػك شػنب 
كىنػاؾ ، سرة يكفييا مئػة دينػارأفيناؾ ، طي الحد األدنى مف احتياجات األسرةمف الماؿ كافية لتعٍ 

ىػذا ، االجتمػاعيفػراد األسػرة كحسػب الكضػع حسػب عػدد أ، أسرة بحاجة إلػى مئػة كخمسػيف دينػاران 
صػػػبح بعػػػدد األفػػػراد كبمخصػػػص أمػػػا فػػػي مراحػػػؿ أخػػػرل فقػػػد انػػػتظـ األمػػػر حتػػػى أ، فػػي مرحمػػػة مػػػا

 .(4)ثابت

                                                 

 ـ.1991-9-21كافة قالع األسر، نداء إلى المجمس الكطني الفمسطيني مف معتقمي حركة حماس في   - (1)
 ـ.1991-9-19نداء إلي الضمير العالمي بخصكص سجناء الرممة،  - (2)
 ـ.1991-12-1: الذكرم الرابعة لالنتفاضة، 81بياف حماس، رقـ  - (3)
 .184ص، ـ2002-6-27مقابمة مع إسماعيؿ أبك شنب، الشريط الثاني، ، مركز التاريخ كالتكثيؽ،  - (4)
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لـ تكف دعكات الطمأنة كبث الركح النضالية ىي السبيؿ الكحيد لمدعـ النفسي كالمعنكم          
حيػاف إلػى اسػتخداـ لغػة التيديػد كالتحػذير بؿ لجأت في بعػض األ، الذم اتبعتو حركة حماس فقط

جػػاء ىػػذا فػػي الكقػػت الػػذم بػػات فيػػو ، (1)كلغػػة األمػػؿ فػػي التحريػػر مػػف ناحيػػة أخػػرل، مػػف ناحيػػة
كىذا ما أكده الشػيخ أحمػد ياسػيف عنػدما قػاؿ:" ، كخمكة مع اهلل، المعتقمكف يركف أف سجنيـ سعادة

كىػػي أغمػػى أيػػاـ ، كنحػػف فػػي خمػػكة مػػع اهلل، كنعبػػد اهلل، نحفػػظ القػػرآف، نحػػف ىنػػا فػػي غايػػة السػػعادة
، إنػػي ىنػػا مرتػاح أكثػػر ممػػا كنػػت فػػي الخػػارج، فػػنحف ىنػػا فػػي فنػدؽ خمػػس نجػػكـ، حيػاتي الركحيػػة

 .(2)ألنني كنت دائـ التعب مف مداىمات الجيش كاالستدعاءات المستمرة"

 كحككمتو أف جنكده قد أصبحكا ىدفا *رابيفإسحؽ كفي بياف آخر حذرت الحركة        
كبشكؿ ، كلـ يقتصر األمر عمى ذلؾ بؿ ىددت حركة حماس أكثر مف مرة، (3)مشركعان لممقاكمة

كما عممت حماس عمى طمأنة ، مباشر لمقياـ بعمميات أسر جنكد كمبادلتيـ لإلفراج عف األسرل
كبث األمؿ في ، األسرل مف خالؿ تقديـ العيكد كالمكاثيؽ ليـ باستمرار كبذؿ الجيد لتحريرىـ

كحذرت رابيف باإلفراج عف ، (4)كأنيا ستظؿ عمى ىذا الطريؽ حتى تحريرىـ كافة، ـنفكسي

                                                 

-13خاص لحركة حماس تبدم استعدادىا لمبادلة أحد الضباط اإلسرائيمييف بالشيخ ألحمػد ياسػيف، بياف  - (1)
12-1992. 
 ـ.1993رسالتاف مف السجف مف زعيـ حركة حماس إلى أتباعو،  - (2)
ألبكيف ىاجرا مف ركسيا إلى الكاليات المتحدة األميركية حيػث كػاف  1922كلد إسحؽ رابيف في القدس عاـ   -*
ضػمف الميػاجريف الييػكد  1917اـ ه أحد أعضاء حركة "عماؿ صييكف" ىناؾ، كمنيا ىاجرا إلػى فمسػطيف عػكالد
كائؿ الذيف كصمكا إلييا في تمؾ الفترة، كالتحقا بالياغاناه ككانت كالدتو مف السػيدات األكائػؿ الالتػي لعػبف أدكارا اآل

ليستدركت في تؿ أبيب لمدة ثماني سػنكات، ثػـ درس ميمة في ىذه القكات التحؽ رابيف بمدرسة ابتدائية أنشأتيا ا
عاميف في المرحمة المتكسطة بإحدل مػدارس مسػتكطنة جيفػات ىاشمكشػا، بعػدىا كاصػؿ دراسػاتو العميػا بتػؿ أبيػب 
أيضػا فػػدرس الزراعػة فػػي مدرسػة كػػادكرم، ككانػت المدرسػػة محاطػة بػػالقرل العربيػة ككػػاف مػف اىتمامػػات الطػػالب 

القياـ بتػدريبات دفاعيػة، كفػي ىػذه األثنػاء التحػؽ بقػكات الياغانػاه كتعػرؼ عمػى إيغػاؿ آلػكف القياـ بنكبات حراسة ك 
الػػذم كػػاف قائػػده ىنػػاؾ،  يعتبػػر إسػػحؽ رابػػيف مػػف أىػػـ الشخصػػيات اإلسػػرائيمية التػػي لعبػػت أدكارا ميمػػة فػػي تػػاريخ 

، 1987اع فػػي انتفاضػػة ، ككزيػػرا لمػػدف1967الصػػراع العربػػي اإلسػػرائيمي. فقػػد كػػاف رئيسػػا ل ركػػاف أثنػػاء حػػرب 
. كرغػـ تاريخػو 1994، كىك الذم كقع معاىػدة السػالـ اإلسػرائيمية األردنيػة عػاـ 1989كاتصؿ بالفمسطينييف عاـ 

فػػي خدمػػة الدكلػػة العبريػػة فإنػػو سػػقط صػػريعا برصػػػاص أحػػد المتطػػرفيف الييػػكد المحتجػػيف عمػػى سياسػػاتو، مكقػػػع 
 ./http://www.aljazeera.netالجزيرة، 

 ـ.1993-12-13بياف خاص بخطؼ الجندم  ييكشع فريدبرغ، - (3)
 ـ.1994-10-11بياف حماس،  - (4)

http://www.aljazeera.net/
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سرل عمى كما عاىدت األ، (1)االسرل قبؿ أف يضطر لإلفراج عنيـ تحت ضربات المقاكمة
  .(2)مكاصمة مساعييا الجادة لإلفراج عنيـ"

لشامؿ يـك كفي سياؽ التضامف مع األسرل قامت القكل الفمسطينية بإعالف اإلضراب ا
لنيؿ ، كذلؾ لدعـ صمكدىـ  لمكقكؼ في كجو االحتالؿ "اإلسرائيمي"، ـ1995حزيراف/ يكنيك 28

 .(3)مطالبيـ كحقكقيـ

كمذكران ، ل سرل داعيان إياىـ لمصبرنداء كٌجو ياسيف كبعد اإلفراج عف الشيخ أحمد 
صحفي لو بتاريخ  مؤتمركفي ، (4)ككذلؾ حركة حماس لف تنساىـ، اىـ بأف اهلل لف ينساىـيإ

كافة األسرل كالمعتقميف الفمسطينييف كالعرب ل كجو الشيخ تحية، ـ1998تشريف أكؿ/ أكتكبر
كاعتبر أف قضيتيـ تحتاج غمى كقفة جادة كقكية كفاعمة ، المدافعيف عمى قضية امتيـ كشعكبيـ

 .(5)لتحريرىـ كعكدتيـ ألسرىـ 

مسػػتطاع فػػي المقػػاـ األكؿ الحفػػاظ عمػػى يتضػػح مػػف ذلػػؾ أف حركػػة حمػػاس حاكلػػت بقػػدر ال       
حتػػى ال تػػدعيـ ، بشػػتى الطػػرؽ المختمفػػة، األسػػرل مػػف خػػالؿ رفػػع معنكيػػاتيـ بػػيف الحػػيف كاآلخػػر

بػػػػؿ دفعػػػػتيـ لمعمػػػػؿ الجػػػػاد لتفعيػػػػؿ طاقػػػػاتيـ كأكقػػػػاتيـ فػػػػي تحكيػػػػؿ السػػػػجكف إلػػػػى ، فريسػػػػة لميػػػػأس
 أكاديميات حيكية لتدارس العمـك الشرعية كالحياتية.

كجيػػػت حركػػػة حمػػػاس فػػػي بيػػػاف ، جػػة السػػػتمرار الممارسػػػات التعسػػػفية ضػػػد األسػػػرلكنتي         
نيػا تشػد ، خاص ليا تحية لصػمكد األسػرل داخػؿ المعػتقالت الػذيف يكاجيػكف أبشػع أنػكاع القيػر كا 

كقػػد أثنػػػت ، (6)كتؤكػػد كقػػكؼ شػػعبنا إلػػى جػػانبيـ حتػػى تحقيػػؽ أمػػانييـ فػػي الحريػػة، عمػػى أيػػادييـ
داخؿ السجكف كاعتبرتو :" نمكذج فخػر كعػزة أكػدت مػف خاللػو أف الحركة عمى صمكد المعتقميف 

                                                 

 ـ.1994-10-14بياف حماس،  - (1)
 ـ.1994-10-15بياف حماس،  - (2)
 .20ص ـ،1995-6-24، االربعاء، 9278صحيفة القدس: اضراب شامؿ تضامنا مع األسرل، ع:  - (3)
-11-29السػػػػػبت،  10153صػػػػػحيفة القػػػػػدس: حػػػػػزب الخػػػػػالص يحيػػػػػي ذكػػػػػرل اإلسػػػػػراء كالمعػػػػػراج، ع:  - (4)

 .4ص ،ـ1997
، 10455صػػحيفة القػػدس: الشػػيخ ياسػػيف: حمػػاس تتمسػػؾ بالكحػػدة الفمسػػطينية ميمػػا بمغػػت الصػػعب، ع:  - (5)

 .3ـ، ص1998-10-2الجمعة، 
   ـ.    2000- 1-  23           بياف حماس:   -  ( 6 )
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كأنيػـ بػاعكا نفكسػيـ رخيصػة ، أبطاؿ القساـ ال يسػاكمكف عمػى كطػنيـ كمقدسػاتيـ ككرامػة شػعبيـ
ف اإلفراج عف جميع المعتقميف األبطاؿ، في سبيؿ اهلل  .(1)" ئناسيبقى ىدفان دائمان لنا كألبنا، كا 

كأشار إلى ، إلى مساندة األسرل ـ،2000 في آيار/مايك د دعاككاف الشيخ أحمد ياسيف ق  
كيساند خطكاتيـ التي يتخذكنيا ضد ، سرلفمسطيني يقؼ إلى جانب اخكانيـ األأف الشعب ال

 (2)القيد كالسجاف حتى ينعمكا بالنصر كالتحرير.

مر كما نظمت الحركة مع القكل الكطنية كاإلسالمية اعتصامان أماـ مقر الصميب األح   
نددت فيو بالمعاممة السيئة التي يتعرض ليا األسرل داخؿ ، ـ2001تمكز/ يكليك 5بتاريخ 

ك المنظمات الدكلية بالتدخؿ كفضح سياسيات ، حيث طالبكا الصميب األحمر، المعتقالت
 .(3)االحتالؿ التي يخضع ليا االسرل

عتقمػػيف فػػي كتعزيػػزان لصػػمكد األسػػرل قامػػت حركػػة حمػػاس ببػػث معػػاني الصػػمكد لػػدل الم 
 .(4)كمعاىدتيـ باستكماؿ طريؽ المقاكمة حتى تحريرىـ، بياناتيا كاالفتخار ببطكالتيـ كامجادىـ

أصػبحت تركػز ، مف الكاضح أف حركة حماس كمنذ منتصؼ العقػد الثػاني مػف انطالقتيػا        
بػث  كذلػؾ مػف خػالؿ، عمى قضية الدعـ المعنكم كالنفسي ل سرل أكثػر منػو فػي سػنكاتيا األكلػى

بخالؼ بياناتيا السابقة التي كانت إشارات ، التحيات كالثناء عمى الصبر كالصمكد بشكؿ مستمر
أمػا فػي البيانػات الصػادرة بعػد عػاـ ، حيث كانت تبرز بػيف الحػيف كاآلخػر، الدعـ فييا غير دائمة

 فيي تكاد تككف متكاجدة باستمرار.، ـ2000

استنكرت حركة حماس التجاكزات ، ـ2002 حزيراف/ يكنيك 5ففي بيانيا الصادر بتاريخ  
مف خالؿ التفتيش المييف ، كقياميا باالعتداء عمييـ، الالإنسانية كالالأخالقية بحؽ أىالي األسرل

رت كقػػد حػػذٌ ، راضػػيـليػػدافعكا عػػف أع *مػػا دفػػع المعتقمػػيف فػػي سػػجف نفحػػةم ملمنسػػاء أثنػػاء الزيػػارة
                                                 

 ـ.2000-5-15ىنيئان لشعبنا باإلفراج عف القائد المجاىد صالح شحادة،  بياف حماس : - (1)
، االثنػيف، 11050صحيفة القدس: الشيخ  أحمػد ياسػيف: يشػيد بمسػاندة الشػعب الفمسػطيني ل سػرل، ع:  - (2)

 .2ـ، ص29-5-2000
 .4ـ، ص2001-7-5، الخميس 1991صحيفة األياـ،  العدد   - (3)
 ـ.2002-9-4بياف حماس،  - (4)
عػف مدينػة القػدس المحتمػة كيعػد ىػذا  كػـ 200عف مدينػة بئػر السػبع ك كـ 100 يبعد سجف نفحة الصحراكم -*

عمػى األسػرل، كال غرابػة فػي ذلػؾ فقػد اسػتحدث خصيصػا لمقيػادات ا السجف مػف أشػد السػجكف الصػييكنية كأقسػاى
بقيػة السػجكف  بطػيء، كعػزليـ عػفالمعتقميف في مختمؼ السجكف إلخضػاعيـ لممػكت التػدريجي كال الفمسطينية مف

 http://www.pcdd.ps . األخرل
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يمػػس بػػأمف كسػػالمة ككرامػػة المعتقمػػيف  كمػػا، لتطػػاكؿ عمػػى أعػػراض االسػػرلالحركػػة  مػػف مغبػػة ا
 .(1)ك باقي المعتقالت عامة، خاصة *البكاسؿ في سجف نفحة

كفػػػي جميػػػع ، أثنػػػت حركػػػة حمػػػاس عمػػػى صػػػمكد كصػػػبر األسػػػرل فػػػي مختمػػػؼ البيانػػػات         
ففػػي بيانيػػػا الصػػادر فػػػي ذكػػػرل ، كلكنيػػػا خصصػػت بعػػػض البيانػػات لقضػػػية األسػػػرل، المناسػػبات

كالػػػذم حمػػػؿ رسػػػالة تقػػػدير مػػػف الحركػػػة ، ـ2003نيسػػػاف/ إبريػػػؿ 19ريخ األسػػػير الفمسػػػطيني بتػػػا
، أممػػة اف يػػتـ تحريػػرىـ بػػأقرب كقػػت، ل سػػرل كاألسػػيرات مثمنػػة تضػػحياتيـ كدفػػاعيـ عػػف الػػكطف

كلتأكيػػد مػػا كعػػدت بػػو أىػػدت الحركػػة العمميػػة ، (2)كمعاىػػدة ليػػـ بالتمسػػؾ بػػدرب المقاكمػػة لتحريػػرىـ
حيػػث ذكػػر ، إلػػى األسػػرل، *ـ2003حزيػػراف/ يكنيػػك 20بتػػاريخ   التػػي نفػػذتيا فػػي راـ اهلل الفدائيػػة

كنعاىػدىـ أف تبقػي ، البياف:" نيدم ىػذه العمميػة ألسػرانا البكاسػؿ فػي معػتقالت النػازييف الصػياينة
 .(3)كلف تتكقؼ المقاكمة ما بقي أسير كاحد في سجكف العدك"، قضيتيـ عمى سمـ األكلكيات

في مدينة ، ـ2003حزيراف/ يكنيك  23بتاريخ نة كما أقامت الحركة ميرجانان في مدي
 .(4)كائؿ الطمبة في مدارس سمفيتأرل ك سمفيت لتكريـ األس

ـ  أكدت الحركػة :" أف قضػية األسػرل 2003تمكز/ يكليك 7كفي بيانيا  الصادر بتاريخ         
فػػػة عػػػز كليػػػرل العػػػدك مػػػف شػػػعبنا كق، كالمعتقمػػػيف لػػػف تتحػػػرؾ كلػػػف تتفاعػػػؿ إال بتحركنػػػا كتفاعمنػػػا

كدفاعػػػان عػػػف حػػػريتيـ حتػػػى يعػػػكدكا إلػػػى مػػػكاقفيـ الطبيعيػػػة بػػػيف أبنػػػاء ، كانتصػػػار لقضػػػية األسػػػرل
كال ، "فيػػػؤالء المجاىػػػدكف يػػػدفعكف اآلف ثمػػػف دفػػػاعيـ عػػػف أرضػػػنا كمقدسػػػاتنا المباركػػػة، (5)شػػػعبيـ"

لػػػذلؾ دعػػت الحركػػة فػػػي  ، (6)يجػػكز ألم جيػػة أف تتنػػػازؿ عػػف قضػػيتيـ أك تسػػػاكـ عمػػى حػػريتيـ"

                                                 

 ـ.2002-6-5بياف حماس: - (1)
 ـ.2003-4-19بياف حماس: في يـك األسير،  - (2)
المحتمػة  الصػياينة فػي الشػارع االلتفػافي لمدينػة راـ اهلل لمغاصػبيفلسػيارة  فقامػت حركػة حمػاس بنصػب كمػي -*

 فسقط مف كاف في السيارة بيف ،الؽ النار عمى السيارة مف أسمحتيـ الرشاشةقرب المنطقة الصناعية، كقامكا بإط
-20قتيؿ كجراح خطرة حسب اعتراؼ العدك الصييكني، ثـ عاد المجاىدكف إلى مكاقعيـ بأماف.  بياف حمػاس: 

 ـ.6-2003
 ـ.2003-6-20ألسرانا في السجكف النازية، اس: عممية راـ اهلل ىدية قساميو بياف حم - (3)
-6-23، السػػبت، 2099صػػحيفة الحيػػاة الجديػػدة: حمػػاس تػػنظـ حفػػالن فػػي سػػمفيت تكريمػػان ل سػػرل، ع:  - (4)

 .2ـ، ص2001
 ـ.2003-7-7بياف حماس: الحرية ل سرل كالمعتقميف،  - (5)
 ـ.2003-7-23بياف حماس: نرفض التجزئة كالتميز في قضية األسرل كالمعتقميف،  - (6)
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:" لمعمؿ بأقصى طاقة مف أجؿ ضماف اإلفراج ، ـ2003 تمكز/ يكليك 31ا الصادر بتاريخ بياني
 .(1)عف جميع األسرل كالمعتقميف مف أبناء شعبنا رجاالن كنساءن في سجكف العدك الصييكني"

كاألحكػػاـ ، كالتعػػذيب، فسػػاد ىػػدؼ سػػمطات االحػػتالؿ مػػف عمميػػات االعتقػػاؿإكفػػي سػػياؽ         
أكدت حركة حماس أف اعتقاؿ قادة كأبناء حركة حماس لف يثف عزميا ، ناء شعبناالجائرة بحؽ أب

ف اعتقاؿ الشيخ حسف يكسؼ، كلف يكسر إرادة شعبيا الذيف قػدمكا نمػاذج مميػزة فػي ، خكانوا  ك  *كا 
سيبقكف مف مكاقع سجنيـ كاعتقاليـ مثاالن يحتذم بو كػؿ المجاىػديف ، الثبات كالصمكد كالتضحية

كجيػػت حركػػة حمػػاس ، ـ2004آب/ أغسػػطس13أمػػا فػػي بيانيػػا الصػػادر بتػػاريخ ، "(2)كالمقػػاكميف
كطػالبتيـ أف يحتسػبكا ، لمساندتيـ كالكقكؼ بجانبيـ ضػد سياسػة االحػتالؿ النازيػة، رسالة ل سرل

 .(3)"كرباط في سبيمو، سجنيـ لكجو اهلل

سػرل حركة حماس مع اإلضراب الػذم خاضػو األ تتضامن، ـ2004آب/أغسطس  كفي        
آب/أغسػطس  28( كالصادر بتاريخ 3حمؿ بياف الحركة رقـ )حيث ، في معركة األمعاء الخاكية

، إننا ككؿ أبناء شعبنا الفمسػطيني البطػؿ نقػؼ إلػى جػانبكـ جاء فييا:"، رسالة تضامنية، ـ2004
في  كىا ىي فمسطيف كميا تخرج، كألسنتنا تميج بالدعاء لكـ، كأركاحنا ترفرؼ حكلكـ، قمكبنا معكـ

ننػا عمػى يقػيف كثقػة ، مسيرات كاعتصامات كمظاىرات لػدعـ حقػكقكـ ضػد إدارة السػجكف النازيػة كا 
 .(4)بأف اهلل سينصركـ عمى ىؤالء الطغاة البغاة"

سػمطات ، ـ2005آب/أغسػطس  13كقد طالبت حركة حماس فػي بيانيػا الصػادر بتػاريخ        
ؿ بيػػاف الحركػػة الصػػادر بعػػد االنسػػحاب حمػػ إذ، (5)االحػػتالؿ بػػاإلفراج عػػف األسػػرل بأسػػرع كقػػت

دعػػػكة ل سػػػػرل بالثبػػػات عمػػػػى ، ـ2005-8-30كالصػػػػادر بتػػػاريخ ، اإلسػػػرائيمي عػػػف قطػػػػاع غػػػزة
 .(6)كاعتبار تحرير غزة البداية في مشركع التحرير"، مكاقفيـ

جعمػػػت ، كتقػػػديران مػػػف حركػػػة حمػػػاس لمػػػدكر الػػػذم قػػػاـ بػػػو األسػػػرل طػػػكاؿ المسػػػيرة الجياديػػػة       
، فقػد جػاء بػو دعػكة لتحريػر األسػػرل، حريػرىـ مػف أىػـ نقػاط برنامجيػا السياسػػي لمحككمػةالحركػة ت

                                                 

 ـ.2003-7-31بياف حماس:  - (1)
رادة شعبنا،  - (2)  ـ.2004-3-19بياف حماس: الحكـ الجائر عمي الشيخ حسف يكسؼ لف يكسر إرادتو كا 
 ـ.2004-8-13بياف حماس:  - (3)
 ـ.2004-8-28بياف حماس: لتتكاصؿ المشاركة في حرب األمعاء الخاكية،  - (4)
 ـ.2005-8-13بياف حماس:  - (5)
 ـ.2005-8-30القساـ التي كجييا بمناسبة االنسحاب مف غزة، رسالة محمد الضيؼ قائد كتائب  - (6)
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إضافة إلى دعكة لتنمية المؤسسات الراعية ، كمكاجية إجراءات االحتالؿ مف االعتقاالت جماعية
 .(1)كالداعمة لمحركة األسيرة"

ؼ المناسػبات كمف ذلؾ يتضح أف قضية األسرل حاضرة في ذىف حركة حماس في مختم       
كما حرصت عمى عدـ تفكيت تمػؾ المناسػبات دكف التػذكير بقضػية األسػرل كبضػركرة ، كاألكقات

 تحريرىـ مف سجكف االحتالؿ.

وأيرىــا عمــى موقــف حركــة حمــاس مــن قضــية  ،: المســتجدات السياســيةالمحــور اليــاني
 :1006-3993األسر  
اىتماميػػػا بقضػػػية األسػػػرل عمػػػى  حرصػػػت حركػػػة المقاكمػػػة اإلسػػػالمية حمػػػاس كمنػػػذ بدايػػػة       

، العمػػػؿ الجػػػاد كالمتكاصػػػؿ إلخػػػراج القضػػػية مػػػف محكرىػػػا الضػػػيؽ كالمتمثػػػؿ فػػػي طرفػػػي الصػػػراع
، إليصػػػاليا إلػػػى منػػػابر المؤسسػػػات اإلسػػػالمية اإلقميميػػػة كالدكليػػػة المختصػػػة فػػػي حقػػػكؽ اإلنسػػػاف

ات كالمناشػدات فػي لػذلؾ تكػررت الػدعك  مكمحاكلة إبراز الظمـ كالممارسات الكحشية الكاقعة عمػييـ
كالمكجيػػػة بشػػػكؿ أساسػػػي لممؤسسػػػات كالييئػػػات الدكليػػػة المناصػػػرة لحقػػػكؽ ، بيانػػات حركػػػة حمػػػاس

 كالكقكؼ إلى جانبيـ .، عـ قضيتيـلد، اإلنساف

فعمى خمفية قرار االحتالؿ اإلسرائيمي  بإبعاد أربعة أشخاص مف حركة حمػاس فػي قطػاع        
دعػػكة إلػػى جميػػع ، ـ1991كػػانكف ثػػاني/ ينػػاير12تػػاريخ ( الصػػادر ب69حمػػؿ البيػػاف رقػػـ )، غػػزة

كالتصػػدم لعمميػػة اإلبعػػاد كالعمػػؿ مػػف ، المعنيػػيف بحقػػكؽ اإلنسػػاف إلػػى مػػؤازرة الشػػعب الفمسػػطيني
 .(2)كعمى رأسيـ فضيمة المجاىد "أحمد ياسيف"، أجؿ إطالؽ سراح عمماء اإلسالـ

ل كلية الكاممػة عػػف استشػياد االسػػر مػت حركػػة حمػاس االحػػتالؿ االسػرائيمي المسػػؤ لقػد حمٌ          
استشياد" كائػؿ تكفيػؽ ، (71يا رقـ )فاستنكر بيان، ىماؿ الطبيداخؿ السجكف نتيجة التعذيب كاإل

(  استشػياد "حسػيف عبػد الػرحيـ حسػيف 72كبيانيا )، (3)سكالمة " مف مخيـ بالطة نتيجة التعذيب
ىمػػا لػػف تػػذىب ءدت عمػػى أف دماكشػػد، نتيجػػة التعػػذيب كاالىمػػاؿ الطبػػي، مػػف "بيػػت أكال، حػػرب"
 .(4)ىدرا

                                                 

 ـ.2005-8-30رسالة محمد الضيؼ التي كجييا بمناسبة االنسحاب مف غزة،  - (1)
 ـ.1991-1-12:  69بياف حماس، رقـ  - (2)
 ـ.1991-3-: 71بياف حماس، رقـ  - (3)
 المصدر السابؽ. - (4)
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خاصػة ، أف حركة حمػاس مػع قضػية األسػرل كػرد فعػؿ فػي كثيػر مػف األحيػاف تعاممت          
كالتعػػػػذيب ، كالمتمثمػػػػة فػػػػي حمػػػػالت االعتقػػػػاؿ الشرسػػػػة، عنػػػػد بػػػػركز بعػػػػض المسػػػػتجدات الخطيػػػػرة

، تحػػت التعػػذيب كأعظميػػا شراسػػة استشػػياد األسػػرل، كسياسػػات االحػػتالؿ العدكانيػػة ضػػد األسػػرل
نمػػػا جػػػاءت كػػػردكد أفعػػػاؿ كانػػػت فػػػي بعػػػض ، كلػػػـ تتػػػبف مبػػػادرات ذات طػػػابع سياسػػػي كقػػػانكني كا 

 كلـ ترتًؽ إلى خطكرة الحدث.، األحياف أقؿ بكثير مف المطمكب

جػػػددت مناشػػػدتيا لمييئػػػات الدكليػػػة ، فمػػػع تػػػدىكر الحالػػػة الصػػػحية لمشػػػيخ أحمػػػد ياسػػػيف          
لييئػػات كالمؤسسػػات الرسػػمية كالشػػعبية كمنظمػػات حقػػكؽ اإلنسػػاف لإلفػػراج عنػػو كمطالبػػة مختمػػؼ ا

د تػػدىكر حالتػػو الصػػحية السػػيما كأف التقػػارير الطبيػػة  تؤكػػ، بػػأف تيػػب لمػػدفاع عػػف الشػػيخ المجاىػػد
طػػالؽ سػػراحو فػػي أسػػرع كقػػتك ، مػػا يتطمػػب اإلفػػراج عنػػوبشػػكؿ كبيػػر  كفػػي بيانيػػا الصػػادر  ، (1)ا 

إلػػى األمػػيف العػػاـ لييئػػة األمػػـ  ان حمػػاس نػػداءن خاصػػكجيػػت حركػػة ، ـ1991آيػػار/ مػػايك14بتػػاريخ 
لتكضح المأساة التي يعانييا األسػرل داخػؿ سػجكف االحػتالؿ كعمػى رأسػيـ الشػيخ أحمػد ، المتحدة
 .(2)ياسيف

كالمالحظ أف حركة حماس أرادت أف تكظؼ المعاناة التي يتعرض ليا المعتقمػكف داخػؿ          
، في إبراز مدل ىمجية سياسة االحتالؿ مع األسرل، سيفكخاصة حالة الشيخ أحمد يا، السجكف

كأف ، مف خالؿ الدعكات كالمناشدات لمييئات الدكلية كالحقكقية لفضح ىذه الممارسات مػف ناحيػة
كتبػػػدم بعػػػض الميكنػػػة فػػػي التعامػػػؿ مػػػع ، ىػػػذه السياسػػػات دفعػػػت الحركػػػة لتغيػػػر مػػػف أفػػػاؽ فكرىػػػا

 ؿ معيا مف قبؿ مف ناحية أخرل.الييئات الدكلية كالحقكقية التي منعت التعام

الػذم حمػؿ عنػكاف " نػداء إلػى الضػمير يعكس ىذه الصكرة بياف حركػة حمػاس كلعؿ ما          
الػػػػذم يكضػػػػح الممارسػػػػات الكحشػػػػية التػػػػي تمارسػػػػيا ، العػػػػالمي بخصػػػػكص سػػػػجناء عػػػػزؿ الرممػػػػة "

ضػػػع كمنيػػػا عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ: ك ، كخاصػػػة فػػػي سػػػجف الرممػػػة، سػػػمطات االحػػػتالؿ ضػػػد األسػػػرل
كمعاممػة السػجناء ككػأنيـ كحػكش ، السجناء في زنازيف مغمقة طيمة النيار في درجة حرارة مرتفعة

كحرمػػانيـ مػػف أدنػػى ، حيػػث يربطػػكف بالكمبشػػات كيتركػػكف فتػػرات طكيمػػة مقيػػدم األيػػدم كاألرجػػؿ
 .(3)كالطعاـ، كاليكاء، البشر كالماء حقكؽ

                                                 

اركػػة " الشػػيخ المجاىػػد أحمػػد مػػي اعتقػػاؿ شػػيخ االنتفاضػػة المبـ: عامػػاف ع1991-5-14بيػػاف حمػػاس،  - (1)
 ".ياسيف

 ـ.1991-5-14نداء ل ميف العاـ لالـ المتحدة خافيير بيريز دم ككبار،  - (2)
 ـ.1991-9-19الضمير العالمي بخصكص سجناء عزؿ الرممة،  ىبياف حماس، نداء إل- (3)
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مرة مػػف خػػالؿ تعػػريتيـ مػػف المالبػػس أثنػػاء لتفتيشػػات االسػػتفزازية المسػػتأضػػؼ إلػػى ذلػػؾ ا        
األمػػر الػػذم دفػػع ، كزيػػارة األىػػؿ كالمحػػاميف لمسػػجناء، كمػػنعيـ مػػف أداء طقكسػػيـ الدينيػػة، تقييػػدىـ

، كمنظمػػػػات حقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف، الحركػػػػة إلعػػػػادة مناشػػػػداتيا مػػػػراران كتكػػػػراران لتشػػػػمؿ الييئػػػػات الدكليػػػػة
حػػػػد ليػػػػذه الممارسػػػػات التعسػػػػفية بحػػػػؽ لمتػػػػدخؿ السػػػػريع لكضػػػػع ، كالمنظمػػػػات الميتمػػػػة بالسػػػػجناء

كاإلسػػػػالمية لكشػػػػؼ المخطػػػػط ، كمناشػػػػدة الصػػػػحافة المحميػػػػة ككسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ العربيػػػػة، السػػػػجناء
 .(1)الييكدم الرامي إلى تحطيـ معتقمينا نفسيان كجسديان 

ككانػػػت حركػػػة حمػػػاس قػػػد اسػػػتيجنت قيػػػاـ قػػػكات االحػػػتالؿ باعتقػػػاؿ أبنائيػػػا المعارضػػػيف         
كلػػذلؾ عممػػت حركػػة ، (2)كعمػػى رأسػػيـ شػػيخ االنتفاضػػة المجاىػػد أحمػػد ياسػػيف، سػػيةلمحمػػكؿ السيا

حيػػػث ، حمػػاس عمػػى التحػػػريض ضػػد الحمػػكؿ السياسػػػية مػػف خػػػالؿ االسػػتفادة مػػف مكانػػػة األسػػرل
، لالحػػتالؿ (السػػممية)أرادت الحركػػة أف تكجػػو رسػػالة كاضػػحة تشػػكؾ فييػػا عمػػى صػػدؽ التكجيػػات 

 الت جديدة دكف تقديـ شيء مممكس كحقيقي.الذم يحاكؿ مف خالليا اقتناص تناز 

إال أنيا أرادت االستفادة ، كبالرغـ مف أف الحركة كانت قد أبدت رفضيا لمحمكؿ السياسية        
طالػب ، ـ1991االكؿ مػف كػانكف األكؿ/ ديسػمبر ففي البياف الصادر في، منيا في حالة حدكثيا

 .(3)ل ىي القضية األكلى في ممفاتيـمعتقمك الحركة الكفد المفاكض أف تككف قضية األسر 

ففػي ، كالمالحظ أف ىناؾ تطكران قد طرأ عمى مكقؼ حركة حماس مػف الحمػكؿ السياسػية         
مع ذلؾ ، كقاطعتيا كرفضتيا بشكؿ نيائي، جدية التكجيات السياسيةمف الكقت الذم شككت فيو 

كذلؾ مف ، طة عدـ االعتراؼ بياشري، في حاؿ حدكثيا، حاكلت االستفادة مف نتائجيا كأمر كاقع
خػػالؿ طمػػب معتقمػػي الحركػػة مػػف الكفػػد المفػػاكض أف تكػػكف قضػػيتيـ ىػػي الممػػؼ األساسػػي عمػػى 

 كمحاكلة االستفادة مف ذلؾ بتحرير األسرل مف سجكف االحتالؿ.، الئحة المفاكضيف

اخػػؿ كمػػع اسػػتمرار الممارسػػات الكحشػػية التػػي تسػػتخدميا قػػكات االحػػتالؿ ضػػد األسػػرل د        
حركة أف يككف الطالبت ، كخاصة المعاناة التي يتعرض ليا األسرل داخؿ سجف الرممة، السجكف

، يـك غضب شامؿ مف أجؿ سجناء عزؿ الرممةـ، 1991العاشر مف كانكف الثاني/ ديسمبر يكـ 
، كبالسػكاكيف، كبالزجاجػات الحارقػة، كليتحكؿ الكطف كمو إلى شعمة نار تحرؽ المحتميف بالحجارة

                                                 

 ـ.1991-9-19سجناء عزؿ الرممة، بياف حماس، نداء إلي الضمير العالمي بخصكص - (1)
 ـ، استمرار االنتفاضة،  كرفض مؤتمر بيع فمسطيف، ىذه ىك قرارنا.1991-10-29بياف حماس:  - (2)
 ـ.1991-12-1رسالة مفتكحة، بياف حما س،  - (3)
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عتبر كؿ أفراد العدك كممتمكاتو أىدافان مباحػة فػي ىػذا اليػكـ تضػامنان مػع سػجنائنا الرابضػيف مػف كت
 .(1)أجؿ عزتنا ككرامتنا

، الشيخ أحمد ياسيفم كمحمد انعيرات :فمف زيارة المعتقميٍ  ان سكيدي ان منعت قكات االحتالؿ كفد
الكفد السكيدم  فأداف ة كجيتيا لجنة التضامف مع االسرلحيث حضر الكفد بناء عمى دعك 

 (2)سياسة الحككمة "اإلسرائيمية " تجاه األسرل.

حاكلت حركة حماس استثارة السمطة الفمسطينية تجاه ، ـ1998يكنيك في حزيراف/
بك شنب أ إسماعيؿفقد رأل ، عمميات االعتقاؿ التي تمارسيا قكات االحتالؿ تجاه الفمسطينييف

العتقالية بحؽ المكاطنيف الفمسطينييف ككأنو ال تكجد إسرائيؿ" ما زالت تمارس سياستيا اأف "
االعتقاؿ بعد في حيف أنو كاف مف المفترض إغالؽ ممؼ ، سمطة فمسطينية عمى أرض الكاقع

 (3)أكسمك. التكقيع عمى اتفاؽ

استنكرت حركػة حمػاس مػا يتعػرض ، ـ2000نيساف/ إبريؿ21كفي بيانيا الصادر بتاريخ        
ىانة داخؿ سجكف االحتالؿ إذالؿلو األسرل مف  حيث ىناؾ أكثر مػف ألفػي أسػير يتعرضػكف ، كا 

تارة بتعػريتيـ مػف ، كمحاكالت كسر إرادتيـ كصمكدىـ، قاسية مف اإلذالؿ كالقير درجةيكميان إلى 
كأخػػػرل بػػػالقمع بالغػػػاز كالضػػػرب كالمطػػػاردة اليكميػػػة باسػػػتفزازات السػػػجانيف الصػػػياينة ، مالبسػػػيـ
لبعضيـ عف خداـ أسمكب العزؿ في زنازيف الظممة لفترات طكيمة زادت إضافة إلى است، الحاقديف

 .(4)ثالث سنكات

كنتيجػػة لتمػػؾ الممارسػػات خػػاض المعتقمػػكف معركػػة " األمعػػاء الخاكيػػة" نظػػران لقيػػاـ قػػكات         
ككاف شرطيـ لفؾ اإلضراب تحقيؽ عدة شركط ، االحتالؿ بإلغاء العديد مف الحقكؽ الخاصة بيـ

نياء حالة العزؿ االنفرادم في السجكف، اليجمة الشرسةمنيا: كقؼ  كالسماح ليـ بالدراسة في ، كا 
عادة إدخاؿ األطفاؿ لزيارة ، الجامعات كلذلؾ دعػت الحركػة فػي البيػاف ذاتػو إلػى تنظػيـ ، باءىـآكا 

كتخصػػػيص خطػػػب الجمعػػػة فػػػي المسػػػاجد إلبػػػراز قضػػػية المعتقمػػػيف ، الفعاليػػػات التضػػػامنية معيػػػـ

                                                 

 ـ.1991-12- 1بياف حماس: - (1)
 .2ـ، ص1996-10-23ربعاء، ، اال9756صحيفة القدس: منع كفد سكيدم مف زيارة المعتقميف، ع:  - (2)
   صػػحيفة القػػدس:  أبػػك شػػنب: حمػػاس مػػع الحػػكار الػػكطني الجػػاد لمكاجيػػة سياسػػات التعنػػت "االسػػرائيمي"،  - (3)

 .9ـ، ص1998-6-7، االحد، 10338ع: 
 ـ.2000 -4 -21بياف خاص: نداء خاص إلي شعبنا كأمتنا لمتضامف األبطاؿ  كتبني قضيتيـ،  - (4)
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كمػػػػا دعػػػػت السػػػػمطة الفمسػػػػطينية لكقػػػػؼ ، يتعرضػػػػكف لػػػػو مػػػػف معاممػػػػة الإنسػػػػانية كمعانػػػػاتيـ كمػػػػا
 .(1)المفاكضات كتبني قضية األسرل كالمعتقميف

لعممية تنكيؿ  *تعرض األسرل داخؿ سجف شطة، ـ2001آب/ أغسطس21كفي    
، جنديان مف حرس الحدكد 150حيث ركل األسير "عمى المسمماني" أف أكثر مف ، كحشية
اقتحمكا أقساـ كغرؼ األسرل بشكؿ كحشي كاستفزازم بذريعة ، الكحدات الخاصةك ، كالشرطة

 (2)البحث عف مسدس كىكاتؼ نقالة لدل األسرل.

كأضاؼ المسمماني أف إدارة المعتقؿ ىددت بإجبار جميع األسرل عمى خمع مالبسيـ     
 (3)العتداء عمييـ.كا، كأمرت القكات الخاصة بتفتيش غرؼ المعتقيف، كجرىـ عراة إلى الزنازيف

سيرات في سجف الرممة أف إدارة السجف تكاصؿ تضييؽ كفي السياؽ ذاتو أكدت األ   
حيث أفاد تقرير أصدرتو جمعية ، بسط حقكقيف اإلنسانيةأكحرمانيف مف ، الخناؽ عمييف

كذلؾ عمى ، سيرات تعرضف العتداء كحشي مف إدارة السجفأصدقاء المعتقؿ في الناصرة أف األ
كالتي تدىكرت حالتيا ، مف بمدة دكرا "عبير عمرك"مطالبتيف بإحضار الطبيب لزميمتيف  خمفية

 (4)كفقدت الكعي بسبب اإلضراب المفتكح عف الطعاـ.، الصحية بشكؿ خطير

 لديف القساـ" بقتؿ ثالثة مسؤكليفكقد طالبت حركة حماس جناحيا العسكرم "عز ا 
ىالي األسرل عمى أجبار مكاطنات مف إبسبب  كذلؾ، إسرائيمييف" في سجف نفحة الصحراكم"

كيمثؿ ، اإلنسانيةكاعتبرت الحركة أف ىذا العمؿ يتنافى مع القيـ كاألعراؼ ، خمع مالبسيف
لذلؾ دعت الحركة إلى قتؿ ، اعتداء سافر عمى أعراض المسمميف كعمى القيـ كالحدكد اإلسالمية

 (5)كاعتبار أف دماؤىـ ميدكرة.، ىؤالء القادة الثالثة

                                                 

 ـ.2000 -4 -21داء خاص إلي شعبنا كأمتنا لمتضامف األبطاؿ  كتبني قضيتيـ، بياف خاص: ن - (1)
، الخمػيس، 2038صحيفة األياـ: اقتحاـ كحشي لغرؼ األسرل في شطة كمصادرة جميػع حاجيػاتيـ، ع:  - (2)

 .7ـ، ص21-8-2001
، الخمػيس، 2038صحيفة األياـ: اقتحاـ كحشي لغرؼ األسرل في شطة كمصادرة جميػع حاجيػاتيـ، ع:  - (3)

 .7ـ، ص21-8-2001
    ، االحػػػد،2022صػػػحيفة االيػػػاـ: أصػػػدقاء المعتقػػػؿ: إدارة الرممػػػة تكاصػػػؿ التضػػػييؽ عمػػػى االسػػػيرات، ع:  - (4)
 . 6ـ، ص5-9-2001
، 2407صحيفة الحياة الجديدة: حماس تدعك جناحيا العسكرم لقتؿ ثالثة مف مسؤكلي سجف نفحػة، ع:  - (5)

 .1ـ، ص2002-5-3الخميس، 
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حممػػة االعتقػػاالت التػػي قامػػت بيػػا أدانػػت الحركػػة ، ـ2003كػػانكف األكؿ/ ينػػاير  14كفػػي        
     كحممػػػػػػت المسػػػػػػؤكلية الكاممػػػػػػة عػػػػػػف حيػػػػػػاتيـ لسػػػػػػمطات، قػػػػػػكات االحػػػػػػتالؿ بحػػػػػػؽ القػػػػػػادة كذكييػػػػػػـ

اعتقػػاؿ رفضػػت الحركػػة  فقػػد، كمػػا اسػػتنكرت الحركػػة المسػػاس بزكجػػات المعتقمػػيف،  (1)االحػػتالؿ
حيػػث تػػـ اعتقاليػػا ، أحػػد مجاىػػدم حركػػة حمػػاس "عمػػر البرغػػكثي"البرغػػكثي زكجػػة  األخػػت سػػيير
 .(2)تتضمف انتياكان فاضحان لحقكؽ اإلنساف، بطريقة ميينة

كتعقيبان عمػى قيػاـ قػكات االحػتالؿ الصػييكني باقتحػاـ السػجكف كاالعتػداء عمػى األسػيرات         
متػدخؿ الػدكلي كالمؤسسػاتي لمتضػامف مػع الفمسطينيات كررت حركة حمػاس دعكاتيػا كمناشػداتيا ل

طالبػت الػدكؿ العربيػة كاإلسػالمية كالمجتمػع كما ، (3)كأحياء قضيتيـ في المحافؿ الدكلية، االسرل
الػػػػدكلي بالضػػػػغط الحقيقػػػػي عمػػػػى الكيػػػػاف الصػػػػييكني إلجبػػػػاره عمػػػػى اإلفػػػػراج عػػػػنيـ ككضػػػػع حػػػػد 

 .(4)لمعاناتيـ

كدعكاتيػػػػػا الدكليػػػػػة فػػػػػي األعػػػػػكاـ الالحقػػػػػة كيالحػػػػػظ أف حركػػػػػة حمػػػػػاس كثفػػػػػت مناشػػػػػداتيا         
كسػػػػعت إلبػػػػراز السياسػػػػات التػػػػي تمارسػػػػيا قػػػػكات االحػػػػتالؿ ضػػػػد األسػػػػرل ، النتفاضػػػػة األقصػػػػى

فػػػي محاكلػػػة منيػػػا لكسػػػب المنظمػػػات كالييئػػػات  ،كاألسػػػيرات فػػػي السػػػجكف كالمعػػػتقالت الصػػػييكنية
 كتسخيرىا لخدمة قضية األسرل.، الدكلية لجانبيا

 ما يقكـ بو، ـ2004أذار/ مارس  6 بيانيا الصادر بتاريخفي ركة حماس لقد استنكرت ح       
كخاصػػػة ضػػػد ، أبنػػػاء الطائفػػػة الدرزيػػػة مػػػف تعػػػذيب ل سػػػرل داخػػػؿ سػػػجكف االحػػػتالؿ الجنػػػكد مػػػف

فكجيػػت نػػداءن لمطائفػػة لكػػؼ ابنائيػػا ، (5)كاألسػػيرات فػػي سػػجف "تممكنػػد"، االسػػرل فػػي سػػجف "شػػطة"
                                                 

 -  "جاء ذلؾ عمى خمفية اعتقاؿ القائد عدناف عصفكر، حيث حممت حركة حماس االحتالؿ" اإلسرائيمي
المسؤكلية عمى حياتو، كاغتنمت الفرصة لتطالب الييئات كالمنظمات الدكلية لمضغط العاجؿ عمى الكياف 

 ـ.2003-3-21"اإلسرائيمي" إلطالؽ سراح آالؼ المعتقميف. بياف حركة حماس: 
 ـ.2003-12-21بياف حماس : - (1)
 ـ.2004-1-14: لحركة حماس تصريح صحفي - (2)
 ـ.2004-2-29:  لحركة حماس تصريح صحفي - (3)
 المصدر السابؽ. - (4)
، كنتانيا عمى الطريؽ القديمة المؤدية إلى الخضيرة كقد شيد   - (5) يقع جنكبي الخط الممتد بيف مدينتي طكلكـر

مػػف العػػرب ك الييػػكد، ك يقسػػـ إلػػى قسػػميف: )قسػػـ ل حػػداث الػػذككر كآخػػر  شػػيد ىػػذا السػػجف خصيصػػا ل حػػداث
 ل حػداث اإلنػاث(، يحػيط بالسػجف سػكر عػاؿ يصػؿ ارتفاعػو لثالثػة أمتػار، كأربعػة أبػراج عاليػة لممراقبػة، كيحتجػز

عامػػػا بػػػيف عػػػدد مػػػف المعتقمػػػيف  16فػػػي السػػػجف حاليػػػا عػػػدد كبيػػػر مػػػف األطفػػػاؿ الفمسػػػطينييف المعتقمػػػيف دكف سػػػف 
  http://www.pcdd.psلجنائييف الييكد األمر الذم ييدد حياتيـ لمخطر.ا

http://www.pcdd.ps/
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 .(1)بمالحقتيـ في حاؿ استمرارىـ بالتعذيب ان كما كجيت تيديد، عف مالحقة االسرل

شػػددت الحركػػة  فػػي بيانيػػا ، سػػرل داخػػؿ المعػػتقالتدكاني عمػػى األمػػع تزايػػد التصػػعيد العػػ        
معمنػػيف تمػػردىـ عمػػى ، عمػػى أيػػدم األسػػرل فػػي خطػػكتيـ إلعػػالف اإلضػػراب فػػي كافػػة المعػػتقالت

كمػا حمػؿ دعػكة إلػى  المؤسسػػات ، (2)ةكمعمنػيف تحػدييـ آللػة القمػع الصػييكني، الظمػـ كاالضػطياد
كؿ المعانػػػاة التػػػي يعيشػػػيا األسػػػرل الحقكقيػػػة كاإلنسػػػانية لمعػػػب دكر أكبػػػر فػػػي تسػػػميط الضػػػكء حػػػ

أك عمػى األقػؿ تخفيػؼ  ،كالضغط عمى المؤسسات الدكليػة ذات الفعاليػة بيػدؼ تحريػرىـ، األبطاؿ
 .  (3)معاناتيـ

لػى األسػرل كاألسػيرات المضػربيف عػف  عؿاتضح مكقؼ الحركة مف خػالؿ رسػالة خالػد مشػ      
نيػػا تبػػذؿ كػػؿ جيػػد مػػف أجػػؿ أك ، التػػي أكػػد فييػػا أف تحريػػر االسػػرل أىػػـ اكلكيػػات الحركػػة، الطعػػاـ

كمػػا حػػذر العػػدك الصػػييكني أنػػو لػػف يجنػػي مػػف كراء سػػجنو ألبنػػاء شػػعبنا سػػكل ، إطػػالؽ سػػراحيـ
ف إساءتو المتعمدة ألسرانا، الخسارة كالكارثة  .(4)تمر دكف عقاب كجيعكأسيراتنا لف  كا 

كمنظمػػات حقػػكؽ ، كلمسػػاندة األسػػرل قامػػت الحركػػة بتكجيػػو اسػػتغاثة لمشػػعب الفمسػػطيني        
، كمػػا دعػػت الػػدكؿ العربيػػة كاالسػػالمية لالىتمػػاـ بقضػػيتيـ كالعنايػػة بيػػا، نسػػاف لمكقػػكؼ بجػػانبيـاإل

كعالميػػان كعممػػت عمػى تفعيػػؿ قضػػية األسػػرل دك ، (5)كالكشػؼ عػػف انتياكػػات العػػدك بحقيػػـ فقػػاـ ، ليػػا ن

                                                 

 ـ.2004-3-6بياف حماس: معتقمينا البكاسؿ لف نخذلكـ:  - (1)
 ـ.2004-8-13بياف حماس: لنقؼ جميعان إلى جانب أسرانا في معركتيـ ضد نازية االحتالؿ:   - (2)
 -8-13مػػػاس: لنقػػػؼ جميعػػػان إلػػػي جانػػػب األسػػػرل األبطػػػاؿ فػػػي معػػػركتيـ ضػػػد نازيػػػة السػػػجكف: بيػػػاف ح - (3)

 ـ.2004
ـ، إلػػى الككيػػت، كبقػػى 1967ـ، ىػػاجر فػػي عػػاـ 1956خالػػد مشػػعؿ: مػػف مكاليػػد سػػمكاد قضػػاء راـ اهلل عػػاـ  -*

كالجامعيػػػة فػػػي ـ، درس االبتدائيػػػة فػػػي سػػػمكاد، كأكمػػػؿ االعداديػػػة كالثانكيػػػة 1990ىنػػػاؾ حتػػػى أزمػػػة الخمػػػيج عػػػاـ 
الككيػػت، قػػاد التيػػار اإلسػػالمي الفمسػػطيني فػػي جامعػػة الككيػػت، كشػػارؾ فػػي تأسػػيس كتمػػة الحػػؽ  اإلسػػالمي التػػي 
نافسػػت حركػػة فػػتح ك آنػػذاؾك  حصػػؿ عمػػى البكػػالكريكس فػػي الفيزيػػاء مػػف جامعػػة الككيػػت، متػػزكج كلديػػو سػػبعة 

سسػػي حركػػة حمػػاس، كػػاف عضػػكان فػػي المكتػػب أبنػػاء، تفػػرغ لمعمػػؿ السياسػػي بعػػد قدكمػػو مػػف األردف، كيعػػد مػػف مؤ 
ـ، كىػك اآلف 1997ـ، كتعرض لمحاكلة اغتياؿ في عػاـ 1996السياسي منذ تأسيسو، كانتخب رئيسان لو في عاـ 

رئػػػيس المكتػػػب السياسػػػي لحركػػػة حمػػػاس، سػػػعيد، سػػػمير: حركػػػة المقاكمػػػة اإلسػػػالمية حمػػػاس، جيػػػاد، نصػػػر أك 
 ـ.2003، 2ط، دار الكفاء لمطباعة، مصر، 42استشياد، ص

 .2004رسالة األخ خالد مشعؿ إلى األسرل كاألسيرات المضربيف عف الطعاـ:  - (4)
رسػػالة األخ خالػػد مشػػعؿ رئػػيس المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس إلػػي األسػػرل كاألسػػيرات المضػػربيف عػػف  - (5)

 ـ.2004 -8-15الطعاـ في سجكف االحتالؿ، 
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كاضػػعان إيػػاىـ فػػي ، خالػػد مشػػعؿ بالعديػػد مػػف االتصػػاالت التػػي طالػػت مجمكعػػة مػػف الػػدكؿ العربيػػة
كدعكتيـ لمتحػرؾ عمػى كػؿ المسػتكيات النتػزاع ، صكرة التطكرات التي يعيشيا األسرل كالمعتقمكف

 .(1)تدخؿ دكلي يجبر الكياف الصييكني عمى كقؼ ممارساتو الكحشية بحقيـ

استيجاف حركة حماس لقياـ إدارة السجكف ، ( الخاص باإلضراب3كقد حمؿ البياف رقـ )        
كالػػػذم تمثػػػؿ فػػػي مداىمػػػة الزنػػػازيف كمصػػػادرة ، بتصػػػعيد كحشػػػي غيػػػر مسػػػبكؽ نتيجػػػة اإلضػػػراب

كتشػتيت ، كابتزاز المرضي بعػدـ تقػديـ العػالج ليػـ، كاالعتداء عمييـ بالضرب، أغراض المعتقميف
كمػػػػا جػػػػرل االعتػػػػداء عمػػػػى األسػػػػيرات كالتعػػػػرض ليػػػػف ، يف فػػػػي سػػػػجكف مختمفػػػػةقيػػػػادات المعتقمػػػػ

كما كاستنكرت الحركة في البياف ذاتو الصػمت العربػي كالػدكلي تجػاه قضػية األسػرل ، (2)بالضرب
كدكف أف يكجو انتقاد إلى سياسة الكياف ، كدعميـ، دكف أف يحرؾ أحد ساكنان لمكقكؼ إلى جانبيـ

 .(3)الصييكني

حػػظ أف حركػػة حمػػاس قامػػت فػػي خػػالؿ شػػير كاحػػد بإصػػدار خمسػػة بيانػػات خاصػػة كيال        
حيػػث كجيػػت العديػػد مػػف الػػدعكات كالمناشػػدات لممنظمػػات كالمؤسسػػات الدكليػػة ، بقضػػية األسػػرل

كلعػػػؿ مػػػا يالحػػػظ فػػػي ىػػػذا السػػػياؽ أف حركػػػة حمػػػاس لػػػـ تتعامػػػؿ مػػػع الحػػػدث بػػػالحجـ ، كالحقكقيػػػة
إنمػػػػػا اكتفػػػػػت الحركػػػػػة بتكجيػػػػػو الػػػػػدعكات ، األسػػػػػرلالمناسػػػػػب الػػػػػذم يمثمػػػػػو الخطػػػػػر الكاقػػػػػع عمػػػػػى 

 كالمناشدات.

كمػػع اسػػتمرار المعانػػاة  أدانػػت الحركػػة األكضػػاع المأسػػاكية ل سػػرل كالمعتقمػػيف فػػي سػػجكف      
، كاألمطػار، ف مػف البػرد القػارصك إذ يعاني المعتقمػ، خصكصان مع دخكؿ فصؿ الشتاء، االحتالؿ
كنقػص ، يد السجكف اكتظاظان داخؿ الخيػاـ كالزنػازيفحيث تش، في ظركؼ صعبة لمغاية، كالرياح

كتعػرض األسػيرات الفمسػطينيات ، إضػافة إلػى تزايػد أعػداد األطفػاؿ، في األغطية كالميػاه السػاخنة
 .(4)إلى االعتداء مف حراس السجف، ك"ىشاركف"، في سجف "تممكند"

اس إذ تػديف بشػدة مػا ذكر البياف:" إف حركة حم، كحكؿ مكقؼ الحركة مف ىذه السياسات       
يػػاؾ كاضػػح لكػػرامتيـ  فػػي سػػجكف االحػػتالؿ مػػف انت، كأطفػػاالن ، كنسػػاء، يتعػػرض لػػو األسػػرل رجػػاالن 

ندعك كافة المنظمات كالييئػات كالمؤسسػات الدكليػة لممارسػة الضػغكط عمػى الكيػاف كحقكقيـ ... 

                                                 

 ـ.2004-8-26العرب، مياتفة خالد مشع  لمرؤساء كالمسئكليف  - (1)
 ـ.2004-8-25(: لنكاصؿ المشاركة في حرب األمعاء الخاكية، 3بياف حماس رقـ ) - (2)
 المصدر السابؽ. - (3)
 ـ.2004-11-30ي: حماس تديف استمرار األكضاع المأساكية التي يعاني منيا األسرم، فبياف صح - (4)
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لشػػػػرائع ح جبػػػػاره عمػػػػى التعامػػػؿ مػػػػع األسػػػػرل كالمعتقمػػػػيف كفقػػػا ن قػػػػكؽ اإلنسػػػػاف الصػػػييكني لدفعػػػػو كا 
 .(1)كالقكانيف الدكلية"

اسػتنكرت حركػة حمػاس فػي بيانيػا ، كفيما يخص قياـ قكات االحتالؿ باقتحاـ سػجف أريحػا       
ىػػػػذا السػػػػجف كاعتقػػػػاؿ األمػػػػيف العػػػػاـ لمجبيػػػػة الشػػػػعبية أحمػػػػد ، ـ2006-3-14الصػػػػادر بتػػػػاريخ 

مػريكييف بػالتكاطؤ المباشػر حيػث اتيمػت الحركػة مراقبػي السػجف البريطػانييف كاأل، كرفاقو، سعدات
كقد كجيت الحركة دعكات كمناشدات دكلية لمتدخؿ السريع كمساندة سػعدات ، (2)في ىذه الجريمة

 .(3)كرفاقو

فػػي  2006بعػػد كصػػكليا إلػػى سػػدة الحكػػـ عػػاـ ف حركػػة حمػػاس إكلعػػؿ الجػػدير بالمالحظػػة       
ؿ حاضرة بقكة في برامجيا كانت قضية األسرل كتحريرىـ مف سجكف االحتال، قطاع غزة كالضفة

كالصػػػػػػػػادر بتػػػػػػػػاريخ ، حركػػػػػػػػة حمػػػػػػػػاسلففػػػػػػػػي البرنػػػػػػػػامج السياسػػػػػػػػي ، السياسػػػػػػػػية كفػػػػػػػػي خطاباتيػػػػػػػػا
كمكاجيػػػة إجػػػراءات ، كجيػػػت الحركػػػة دعػػػكة لمعمػػػؿ عمػػػى تحريػػػر األسػػػرل، ـ2006أذار/مػػػارس20

كما كأكدت حركػة حمػاس فػي كممػة لخالػد مشػعؿ ، (4)االحتالؿ مف اغتياالت كاعتقاالت جماعية 
:" لػػػدييا حركػػػة حمػػػاسأف ، ـ2006نيسػػػاف/إبريؿ21بتػػػاريخ ، كػػػرل استشػػػياد الشػػػيخ ياسػػػيففػػػي ذ

، برنامج ذا أكلكية خاصة لإلفراج عف تسعة أالؼ أسير كأسيرة مف األبطاؿ في سجكف االحػتالؿ
 .(5)كالمقاكمة الفمسطينية "، ىذه أكلكيات حككمة حماس

-3993جيـــود المقاومـــة  : محـــاوالت اإلفـــراج عـــن األســـر  مـــن تـــاللالمحـــور اليالـــث
 :م1006
ككػػاف ذلػػؾ عػػاـ ، بػدأت حركػػة حمػػاس أسػػر الجنػكد الصػػياينة فػػي فتػػرة مبكػػرة مػف تاريخيػػا        
بؿ ، كأيالف سعدكف قبؿ اعتقاؿ الشيخ أحمد ياسيف، قامت بأسر أفي ساسبكرتاس فحي، ـ1989

كجيػكد االحػتالؿ ، نةف أحد أىـ أسباب اعتقاؿ الشيخ أحمد ياسيف تمثؿ في أسر الجنكد الصيايإ
كىػػذا مػػا أكدتػػو الحركػػة فػػي بيانيػػا ، كتحريػػر الجنػػكد األسػػرل، فػػي الكشػػؼ عػػف الفػػاعميف كاعتقػػاليـ

                                                 

 ـ.2004-11-30كية التي يعاني منيا األسرم، ي: حماس تديف استمرار األكضاع المأسافبياف صح - (1)
ف أريحػا كاعتقػػاؿ سػعدات كرفاقػػو تصػريح صػحفي لحركػػة حمػاس تسػتنكر فيػػو اقتحػاـ قػكات االحػػتالؿ لسػج - (2)

 ـ.2006-3-14: في
 ـ.2006-3-14تصريح صحفي لحركة حماس تستنكر رفيو اقتحاـ قكات االحتالؿ لسجف أريحا،  - (3)
 ـ.2006-3-20حماس : لحركةلسياسي مشركع البرنامج ا - (4)
 ـ2006-4-21كممة خالد مشعؿ في ميرجاف ذكرم استشياد الياسيف : - (5)
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، دكف أف يضػبط منيػا أحػد، بأنيا خططت كنفذت بإحكاـ إلسر كقتؿ جنػدييف إسػرائيمييف، 50رقـ
 .(1)تحتفظ بجثة الجندم آيالف سعدكفكانت حيث 

لتكجو المبكػر لػدل حركػة حمػاس إنمػا يعػكد إلػى الفتػرة التػي اعتيقػؿ كلعؿ أحد أسباب ىذا ا       
، حيػػػث أدرؾ اإلخػػػكاف حساسػػػية قضػػػية األسػػػرل، ـ1984فييػػػا عػػػدد مػػػف قيػػػادات اإلخػػػكاف عػػػاـ 

إضػػافة إلػػى أف بعػػض أعضػػاء الخاليػػا العسػػكرية ، كتطمعيػػـ لمتحػػرر مػػف خػػالؿ صػػفقات التبػػادؿ
كة حماس كانكا مف األسرل المحػرريف مثػؿ األكلى التي عممت في صفكؼ الجناح العسكرم لحر 

 محمد نصار.

عػػاـ  فبػػالرغـ مػػف أف عمميػػة التبػػادؿ األكلػػى كانػػت قضػػية األسػػرل الشػػغؿ الشػػاغؿ لمحركػػة       
لتتمكف ىذه المرة مف أسر الضابط " ، إال أف الحركة عاكدت الكرة مرة أخرل، لـ تنجح ـ،1989

كطالبت سمطات االحتالؿ بإطالؽ سراح ، ـ1992كانكف األكؿ/ ديسمبر 13نسيـ طكليدانك" في 
كاشػػترطت الحركػػة فػػي بيانيػػا مػػا يمػػي: " ، الشػػيخ أحمػػد ياسػػيف مقابػػؿ إطػػالؽ سػػراح ىػػذا الضػػابط

طػػػالؽ سػػػراح الشػػػيخ أمػػػاـ منػػػدكب الصػػػميب ، سػػػاعات 10االلتػػػزاـ بالميمػػػة المحػػػددة كأقصػػػاىا  كا 
 .(2)ة التبادؿ"يالتمفاز اإلسرائيمي عمم كأف يبث، كالعربية، كسفراء الدكؿ األجنبية، األحمر الدكلي

بحيػػػث ، جػػػاءت ىػػػذه العمميػػػة عمػػػى خمفيػػػة اعتقػػػاؿ قػػػكات االحػػػتالؿ لمشػػػيخ أحمػػػد ياسػػػيف        
فػؾ أسػره  ةفقػد مثػؿ االفػراج عػف الشػيخ كمحاكلػ، ازدادت المتاعب الصحية لمشػيخ داخػؿ السػجكف

رقيػػػب مػػػف أجػػػؿ إجبػػػار العػػػدك كفػػػي ىػػػذا السػػػياؽ تمػػػت عمميػػػة أسػػػر ذلػػػؾ ال، اىتمػػػاـ أبنػػػاء الحركػػػة
" إسػػػحؽ رابػػػيف" اإلسػػػرائيمي كعمػػػى إثػػػر رفػػػض رئػػػيس الػػػكزراء، (3)بػػػإطالؽ سػػػراح مؤسػػػس الحركػػػة

التػي قامػت بتصػفية الجنػدم مػا دفػع رابػيف لإلعػالف  فػي الكنيسػت ، التجاكب مع مطالب الحركػة
إبعػاد كقامػت ب، مػف أنصػار الحركػة 1300فػتـ اعتقػاؿ ، عف الحػرب الشػاممة عمػى حركػة حمػاس

 .(4)حماسغالبيتيـ مف  ان شخص 415

بحيػث أعطتػو ميمػة ، دفعت حركة حماس إلى التفاكض غير المباشر مػع االحػتالؿ كقد         
كقػػػد تػػػـ تسػػػميميا رسػػػالة بيػػػذا الشػػػأف إلػػػى مقػػػر ، عػػػدة سػػػاعات تقػػػـك خالليػػػا بػػػاإلفراج عػػػف ياسػػػيف

                                                 

 ـ.1989-11-27: مع إطاللة العاـ الثالث نجدد رفضنا لمتفريط بحقكؽ شعبنا، 50بياف حماس، رقـ  - (1)
 ـ.1992-12-13حمد ياسيف، بياف حماس باستعدادىا لمبادلة أحد الضباط اإلسرائيمييف بالشيخ  أ - (2)
 ـ.2008، مركز اإلعالـ العربي، مصر، 54النادم، عالء: حماس المنطمقات كاألىداؼ، ص - (3)
مركػػػز الزيتكنػػػة، بيػػػركت، صػػػالح، محسػػػف: القضػػػية الفمسػػػطينية خمفياتيػػػا التاريخيػػػة كتطكراتيػػػا المعاصػػػرة،  - (4)

 .106ص ،ـ2012
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ف أأما عالء النادم يرل ، (1)دمالصميب األحمر في القدس كالمد مف قبؿ الخمية التي أسرت الجن
األمػر الػػذم أذىػؿ قػػادة ، كالجػػرأة الفائقػة، كالدقػػة المتناىيػة، ىػذه العمميػة تميػػزت بػالتخطيط المحكػـ

القػػدرة لػػدل مػػدل كعكسػػت ىػػذه العمميػػة ، فقػػد أسػػر الرقيػػب مػػف  داخػػؿ الكيػػاف الصػػييكني، العػػدك
 .(2)كتغمغؿ خالياىا داخؿ األراضي المحتمة، الحركة

المالحظ ىنا أف تطكران كاضحان قد طرأ عمى سياسة حركة حماس في التعامؿ مع االحػتالؿ ك      
عػػدـ أىميػة المناشػػدات كالفعاليػػات التػػي قامػػت بيػػا فػػي فبعػػد أف رأت ، فيمػا يخػػص قضػػية األسػػرل

، األسػػرلػػذلؾ انتيجػػت سياسػػة  مأيقنػػت أف االحػػتالؿ ال يعػػرؼ سػػكل لغػػة القػػكة كالضػػغط، السػػابؽ
ف لػػـ تسػػتطع الحركػة تنفيػػذ االتفػػاؽ كاإلفػػراج عػػف الشػػيخ ياسػػيف ، شػػركطكأصػبحت تممػػي ال حتػػى كا 

عف المألكؼ.  فإنيا تعد تجربة جريئة كخركجا ن

إال أنيػػػػػػا قامػػػػػػت ، كبػػػػػػالرغـ مػػػػػػف أف الحركػػػػػػة فشػػػػػػمت فػػػػػػي تحريػػػػػػر الشػػػػػػيخ أحمػػػػػػد ياسػػػػػػيف        
لى قاعدتو في أثناء تكجيو إ، عامان 24بأسر الجندم " ييكشع فريدبرغ " ، ـ1993أذار/مارس7في

ثػػـ  تكػػررت المحاكلػػة مػػرة أخػػرل  ، (3)كاالسػػتيالء عمػػى سػػالحو، ثػػـ قامػػت بقتمػػو، منطقػػة تػػؿ أبيػػب
الضابط اإلسرائيمي " نحشكف ، ـ1994تشريف أكؿ/ أكتكبر9بعد أسر خاليا حماس العسكرية في 

إلفػراج عػف كقامت الحركة بتحديػد بعػض المطالػب ل، (4)فاكسماف" في قرية "نباال" بالضفة الغربية
كالشػيخ ، كالشيخ صالح شحادة، كعمى رأسيا اإلفراج عف الشيخ أحمد ياسيف، الجندم الصييكني
إضافة إلى اإلفراج عف كافػة معتقمػي كتائػب الشػييد ، كالشيخ مصطفي الديراني، عبد الكريـ عبيد

يـ كفػػػي مقػػػدمت، معتقػػػؿ مػػػف مختمػػػؼ الفصػػػائؿ الفمسػػػطينية مػػػائتيكمػػػا يقػػػارب ، عػػػز الػػػديف القسػػػاـ
 .(5)إطالؽ سراح جميع المعتقالت الفمسطينيات

حددت حركة حماس مكعدا نيائيان لتنفيذ اإلفراج كىك الساعة التاسعة مف مسػاء الجمعػة          
جنػدم اإلسػرائيمي لمػدة كأجمت قرار  حكـ اإلعداـ لم ، (6)ـ1994 تشريف أكؿ/ أكتكبر14المكافؽ 

، كصػػالح شػػحادة، يػػت مػػف الشػػيخيف أحمػػد ياسػػيفكذلػػؾ بنػػاءن عمػػى الكعػػكد التػػي كج، سػػاعة 24

                                                 

سياسي، مف كتاب: جكاد الحمد، كأخركف: دراسة في الفكر السياسي، عبد العزيز، أحمد: الحركة كالعمؿ ال- (1)
 .238ص
 .55-54النادم، عالء: مرجع سابؽ، ص - (2)
 ـ.1993-3-12بياف حماس:  - (3)
 .238عبد العزيز، أحمد: الحركة كالعمؿ السياسي، ص - (4)
 ـ.1994-10-11بياف حماس:  - (5)
 ـ.1994-10-11بياف حماس:  - (6)
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، عمػػػى أف تقػػػـك حككمػػػة العػػػدك الصػػػييكني خػػػالؿ ىػػػذه الفتػػػرة بػػػاإلفراج عػػػف الشػػػيخ أحمػػػد ياسػػػيف
 .(1)باإلضافة إلى كافة األسيرات مف كافة الفصائؿ

جػػاءت ىػػذه الميمػػة بنػػاء عمػػى طمػػب مػػف نػػكاب الكنيسػػت "اإلسػػرائيمي" مػػف بيػػنيـ " طمػػب         
كقد كافقػت الخميػة خػالؿ عمميػة التفػاكض عمػى التأجيػؿ  ، ر رمكز حماس في القطاعالصانع" عب

كفػي تمػؾ الفتػرة كمػا ، (2)مقابػؿ إطػالؽ سػراح فػكرم لمشػيخ ككامػؿ المعػتقالت، ساعة إضػافية 24
، يذكر إبراىيـ غكشػة " قامػت  قػكات االحػتالؿ بالتنسػيؽ مػع السػمطة الفمسػطينية الجديػدة فػي غػزة

كاعتقمكه ثـ دليـ عمى مكاف ، الشخص الذم سمـ شريط الفيديك لمصميب األحمرككصمكا إلى أسـ 
بتنفيػػذ ، " إسػػحاؽ رابػػيف" اإلسػػرائيمي فقامػػت قػػكات االحػػتالؿ بقػػرار مػػف رئػػيس الػػكزراء، (3)الجنػػدم"

، كانتيػػػت العمميػػػة بمعركػػػة مسػػػمحة بػػػيف الجػػػانبيف، عمميػػػة اقتحػػػاـ لممكػػػاف مػػػف قبػػػؿ كحػػػدة خاصػػػة
 المنفػػذيفإضػافة إلػى ، مػف الكحػدة المياجمػة 13كقتػؿ كجػػرح ، األسػيرم أسػفرت عػف مقتػؿ الجنػد

 .(4)الثالثة

اف المتكاجػػػد فيػػػو األسػػػير مػػػع اسػػػتنكرت حركػػػة حمػػػاس فػػػي بيانيػػػا ىجػػػـك قػػػكات العػػػدك المكػػػ      
الجنػػدم كقتػػؿ المجاىػػديف إذ اسػػفرت ىػػذه العمميػػة   لفػػؾ أسػػرفػػي محاكلػػة منيػػا ، الحركػػة ممجاىػػد

كاستشياد ، عشرة مف جنكده كضباطو إضافة إلى مقتؿ الجندم األسير عف مقتؿ كجرح أكثر مف
 .(5)اىديفالمج

: أف الييػػكد الصػػياينة يفضػػمكف أف يقتػػؿ عػػدد قػػائالن عمػػؽ إبػػراىيـ غكشػػة كفػػي ىػػذا الصػػدد       
 .(6)كىذه السياسة مستمرة حتى األف، لممنفذيفكال يرضخكف ، األسيركيقتؿ ، منيـ

فػػػي ، كاألسػػػر، كالتنفيػػذ، مػػاس قػػػد عممػػت بجيػػػد كبيػػػر فػػي التخطػػػيطكالكاضػػح أف حركػػػة ح       
كاإلفػراج عػف المعتقمػيف كعمػى ، محاكلة منيػا لتحقيػؽ مكاسػب مممكسػة فمػا يخػص قضػية األسػرل

كلػـ يتحقػؽ منيػا سػكل ، قػد بػاءت بالفشػؿكافػة إال أف تمػؾ المحػاكالت ، رأسيـ الشيخ أحمد ياسػيف
اىػػدة عمػػى كسػػتظؿ تعمػػؿ ج، حمػػاس لػػف تكػػؿ كلػػف تمػػؿ زيػػادة اإليمػػاف لػػدل المعتقمػػيف بػػأف حركػػة

 .ـتحريرى
                                                 

 ـ.1994-10-14ف حماس:  بيا - (1)
 .239عبد العزيز، أحمد: الحركة كالعمؿ السياسي، ص - (2)
 .219غكشة، إبراىيـ: المئذنة الحمراء، ص - (3)
 .239عبد العزيز، أحمد: الحركة كالعمؿ السياسي، ص - (4)
 ـ .1994-10-14بياف خاص بعممية قتؿ الجندم األسير " نحشكف فاكسماف "،  - (5)
 .219إبراىيـ: المئذنة الحمراء، ص غكشة، - (6)
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محػػاكالت أسػػر الجنػػكد لػػدل حركػػة حمػػاس قػػد تكقفػػت منػػذ منتصػػؼ العقػػد األخيػػر مػػف  إف       
كمػع ذلػؾ ، كالكاقػع الػذم فرضػتو، نظران لطبيعة تمؾ المرحمػة، ـ2006كحتى عاـ ، القرف العشريف

فػػي محاكلػػة منيػػا ، تكػػرار محػػاكالت األسػػرسػنكات مػػف  قامػت حركػػة حمػػاس كبعػػد أكثػػر مػػف عشػػر
 إلى أف نجحت أخيران في مخططيا.، لمكفاء بالعيكد التي قطعتيا تجاه المعتقميف

 " وتداعياتو: جمعاد شاليط" أسر

تمكنػػػػت ثالثػػػػة فصػػػػائؿ فمسػػػػطينية مػػػػف بينيػػػػا كتائػػػػب القسػػػػاـ" الجنػػػػاح العسػػػػكرم لحركػػػػة          
فػي عمميػة عسػكرية ، اإلسػرائيمي" جمعػاد شػاليطمف أسر "الجندم ، ـ2006-6-25في ، حماس"

" جنكب قطػاع غػزة، أطمؽ عمييا " الكىـ المتبدد" كقػد اسػفرت العمميػة عػف ، في معبر "كيـر شالـك
 .(2)، (1)مقتؿ جندييف إسرائيمييف كأسر شاليط

، كيبدك أف حركة حمػاس كانػت تعػد كتخطػط لتنفيػذ مثػؿ ىػذه العمميػات منػذ كقػت طكيػؿ         
ف ا اسػػػتثمرتو الحركػػػة ، النقطػػػاع الػػػذم اسػػػتمر لمػػػدة طكيمػػػة بعػػػد تنفيػػػذ عمميػػػات األسػػػر األخيػػػرةكا 

، كبخالؼ عمميات األسر السابؽ كالتػي كانػت فرديػة كخاصػة بحركػة حمػاس، باإلعداد كالتخطيط
جاءت ىذه العممية مشتركة مع بعض الفصائؿ األخػرل لتػدؿ عمػى مػدل التطػكر الػذم طػرأ عمػى 

تفعيػػػؿ القػػػكل المختمفػػػة كالتعػػػاكف إلنجػػػاز أىػػػداؼ مشػػػتركة تخػػػدـ اكلتيػػػا كمح، فكػػػر حركػػػة حمػػػاس
 المصالح الكطنية.

أف االحػػػتالؿ لػػػف ، كالفصػػػائؿ المسػػػؤكلية عػػػف عمميػػػة األسػػػر، كقػػػد أكػػػدت حركػػػة حمػػػاس        
 26فقد حمؿ البياف الصادر بتاريخ ، دكف مقابؿ األسيريحصؿ عمى أم معمكمات حكؿ الجندم 

إال بعػد ، "إف االحتالؿ لف يحصؿ عمى أم معمكمات حكؿ جنديػو المفقػكد :2006يكنيك حزيراف/
 :(3)أف يمتـز بالشركط التالية

 أكالن : اإلفراج عف كافة األسيرات في السجكف.        

 ثانيان : اإلفراج عف جميع األطفاؿ دكف سف الثانية عشر.        

ت مػا يقػارب خمػس سػنكات مػا بػيف كبيػر مػف المفاكضػات حػكؿ شػاليط اسػتمر  كقتكبعد         
بينيػػا كبػػيف الكيػػاف مػػف تحقيػػؽ صػػفقة تبػػادؿ ، ـ2011تمكنػػت حركػػة حمػػاس فػػي عػػاـ ، مػػد كجػػزر

                                                 

 ـ.2006 -6-25بياف عسكرم،  - (1)
 .27ـ، ص2009: محسف صالح، مركز الزيتكنة، بيركف، ، تحرير7مصر كحماس: تقرير معمكمات - (2)
 -6-26بيػػػػاف عسػػػػكرم صػػػػادر عػػػػف كتائػػػػب القسػػػػاـ، أكلكيػػػػة الناصػػػػر صػػػػالح الػػػػديف، كجػػػػيش اإلسػػػػالـ،  - (3)

 ـ.2006
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كأسػػيرة مػػف  ان أسػػير 1050ؽ عمييػػا صػػفقة " كفػػاء األحػػرار" حيػػث تػػـ اإلفػػراج عػػف مػػأط، اإلسػػرائيمي""
 داخؿ المعتقالت.

******** 

 سرل ما يمي:قضية األتعراض مكقؼ حركة حماس مف كيالحظ مف خالؿ اس

ال بػد مػف إنيائيػا  ،تنظر حركة حماس إلى قضية األسرل عمى أنيا قضية إنسانية حساسة -
 مف خالؿ تحرير األسرل.

لككنيػا قضػية  معممت الحركة عمى تكظيؼ قضػية األسػرل فػي تحصػيف المكاقػؼ السياسػية -
 كدفعيـ التخاذ مكاقؼ ايجابية.، لمضغط عمى الحكاـ العرب، إنسانية

كالمجتمػػع ، كذكييػػـ، مػػت حركػػة حمػػاس باسػػتمرار عمػػى بػػث الػػركح المعنكيػػة لػػدل األسػػرلعم -
 حتى ال تدع اليأس سبيال ليـ.، الفمسطيني عمى مدل السنكات السابقة

كقفػػػػت حركػػػػة حمػػػػاس دكمػػػػا مكقػػػػؼ المػػػػدافع كالمناصػػػػر ل سػػػػرل كذكييػػػػـ ضػػػػد انتياكػػػػات  -
 االحتالؿ.

إلػى المطالبػة ، فراج عػف الشػيخ أحمػد ياسػيفمػف المطالبػة بػاإل انتقمت حركة حماس تدريجيان  -
 باإلفراج عف معتقميف فمسطينييف كعرب.

، كاإلسػػػػالمية، كاإلقميميػػػػة، اعتمػػػػدت الحركػػػػة بشػػػػكؿ دائػػػػـ عمػػػػى تكثيػػػػؼ المناشػػػػدات الدكليػػػػة -
 لالنتياكات المستمرة ضد األسرل. مطالبة بكضع حدو 

فقػد ، يػا القػانكنييتضح مدل تطكر الفكػر السياسػي لحركػة حمػاس مػف خػالؿ تطػكر مفيكم -
حيث اعتبرتو مػف الحقػكؽ المشػركعة لتحريػر ، انتقمت مف مفيـك الخطؼ إلى مفيـك األسر

 االسرل.

براـ عمميات تبادؿ لإلفػراج عػف ، كظفت حركة حماس كؿ جيكدىا لمحاكالت أسر الجنكد - كا 
 كخاصة الشيخ أحمد ياسيف.، األسرل

اد شاليط أف تنجز أىـ صفقة تبادؿ نجحت حركة حماس بعد أسر الجندم اإلسرائيمي جمع  -
 التاريخ الفمسطيني.في 
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  املبحث ا ثا ث
 و1006-3993  ا  جئني االشت طاٌقي يت موقف حرك  محاس مً 

 االستيطاف اكاجيو القضية الفمسطينية قضيتاعتبرت حركة حماس أف أخطر ما ت
كقد تـ ، ع أصحابيا منياكاقتال، السيطرة عمى األراضي الفمسطينية لمتاف تمثالفا، كالالجئيف

، ـ2006-1991تقسيـ ىذا المبحث إلى محكرييف: أكالن مكقؼ حركة حماس مف االستيطاف 
 ـ.2006-1991كثانيان: مكقؼ حركة حماس مف قضية الالجئيف 

 :م1006-3993كة حماس من االستيطان المحور األول: موقف حر 
الذم ما زاؿ ، خطر المتجددكانت مسألة االستيطاف بالنسبة لحركة حماس بمثابة ال

كازاء ذلؾ كجدت الحركة نفسيا ، يمتيـ مزيدان مف األراضي يكميا دكف مراعاة ألية قكانيف دكلية
كؿ الكسائؿ المتاحة لمحاكلة تكضيح أخطار التمدد بفأخذت تبحث ، أماـ مأزؽ حقيقي

 .وك محاكلة الحد من، االستيطاني

 :م1000-3993كة حماس من االستيطان أوال: موقف حر 

يا ئلكاليات المتحدة كحمفاكتكجو ا، رأت حركة حماس أف انشغاؿ العالـ بأزمة الخميج
قد فتح المجاؿ كاسعان أماـ تزايد أعداد المياجريف الييكد مف ، لحشد قكاىـ لضرب القكة العربية

عف خططيـ  يكشفكفحيث شرع زعماء العدك ، كالذم تعدل مئات اآلالؼ، ركسيا كالحبشة
فقد جاء في بياف ، كاألرض العربية، التي تستيدؼ كؿ أراضي فمسطيفة عف نكاياىـ المعبر 

( :"ىا ىك شامير رئيس كزراء عصابة اإلجراـ يعمف منذ أمس عف أف ما يسمى 67الحركة رقـ)
ف ىجرة كبرل يمزميا دكلة كبرل، بأرض "إسرائيؿ"  تمتد مف البحر إلى النير فأم نير ، كا 

االردف أـ نير النيؿ؟ كأم ىجرة يعنييا شامير! أىي ىجرة الييكد إلى  يقصده شامير! أىك نير
فمسطيف أـ ىجرة الفمسطينييف منيا؟ كىؿ فيـ العرب مغزل الرسالة؟ كىؿ أدرككا أنيا مكجية 

 .(1)إلييـ؟ كىؿ عرفكا أننا في فمسطيف نمثؿ خط دفاعيـ االكؿ؟ "

، كمات "االسرائيمية"حذر سياسات الحكبكالكاضح أف حركة حماس أخذت تترقب 
لذلؾ أرادت أف تكضح مدل االنتياكات  مكخاصة في ظؿ انشغاؿ العالـ بأزمة الخميج

بيدؼ التياـ ، كزيادة أعداد المياجريف الييكد إلى فمسطيف، "االسرائيمية" في مصادرة األراضي

                                                 

 ـ.1990-12-3: 67رقـ  بياف حماس - (1)
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الذم  كما حاكلت تحريض الدكؿ العربية كتحذيرىـ مف المخطط الصييكني، مزيدا مف االراضي
 ييدؼ إلى التكسع عمى حساب األراضي العربية.

       الصادر بتاريخ  بيانيا ففي، عالجت حركة حماس في بياناتيا مسألة االستيطاف
"تصعيد المكاجيات احتجاجان عمى سياسة مصادرة  :إلى دعت الحركة، ـ1991أيار/ مايك 3

قامة المستكطنات"، االراضي كالذم ، ـ1991 أيار/ مايك 29ريخ أما بيانيا الصادر بتا، (1)كا 
قد كشؼ مخطط ف، حمؿ عنكاف " ال لسياسة الطرد كاإلبعاد ... ال لسياسة اليجرة كاالستيعاب"

في ، كذلؾ بتكاطؤ كتنسيؽ كدعـ أمريكي، إلى الكياف الصييكني ألؼ ييكدم أثيكبي 14تيجير 
ي المناطؽ المحتمة عمى حساب الستيعابيـ ف، نصبت فيو أمريكا نفسيا زعيمة لمعالـالكقت الذم 

 .(2)أرض كشعب فمسطيف

ألؼ ييكدم مف أثيكبيا إلى "إسرائيؿ" تعني أف  14كقد اعتبرت حركة حماس أف ىجرة 
كعمى مرأل كمسمع ، باستمرارسياسة التيجير لمشعب الفمسطيني عف أرضو ككطنو تجرم 

في  تأتي بمفيؼ، طرد كاإلبعادفي الكقت الذم تمارس فيو "إسرائيؿ" سياسة ال، الييئات الدكلية
كتستكعبيـ داخؿ المستكطنات التي ، ىجرات جماعية مف كؿ بالد العالـ لتستكطف في فمسطيف
زاء ذلؾ رفضت حركة حماس ىذه ، أقامتيا عمى األراض الفمسطينية المصادرة مف أصحابيا كا 

 .(3)بحؽ الفمسطينييف ان جديد ان السياسة التي اعتبرتيا تطيير 

تضـ ، ـ1992كانكف أكؿ/ ديسمبر 13لميككد يخطط لتنظيـ رحالت في ككاف حزب ا
كذلؾ بالرغـ مف تحذيرات ، ألؼ مياجر إلى المستكطنات في االراضي المحتمة 100حكالي 

 (المتنازع)الكاليات المتحدة بعدـ تشجيع  المياجريف الجدد عمى االستيطاف في األراضي 
 (4)عمييا.

                                                 

 ـ.1991-5-3بياف حماس:  - (1)
 ـ.1991-5-29بياف حماس:  - (2)
 ـ.1991-5-29بياف حماس:  - (3)
، 8068ألػػػؼ ميػػػاجر، ع:  100صػػحيفة القػػػدس: الميكػػػكد يػػػنظـ رحػػػالت إلػػى المسػػػتكطنات يشػػػترؾ فييػػػا  - (4)

 .4، ص1992-12-13الخميس 
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مرتفعا في المكاجيات الجماىيرية بيف أبناء الشعب معدالن فقد شيد ، ـ93عاـ أما 
، فقد ترافؽ مع تنامي المقاكمة الشعبية، الفمسطيني كجنكد االحتالؿ الصييكني كمستكطنيو
 .(1)كفرض إغالقا مشددا عمى الضفة الغربية كقطاع غزة

أقدـ مستكطف إرىابي يدعى" باركخ غكلدشتايف" عمى تنفيذ ، ـ1994فبراير شباط/ كفي 
 30مما أدل إلى استشياد نحك  مريمة بحؽ المصميف في المسجد اإلبراىيمي في الخميؿج

 ان دفع حجـ الجريمة كتفاعالتيا حركة "حماس" أف تعمف حرب، آخريف 100كجرح نحك ، فمسطينيا
 .(2)كتكسيع دائرة عممياتيا لتشمؿ كؿ صييكني في فمسطيف، شاممة ضد االحتالؿ الصييكني

تعالت األصكات اإلسرائيمية المطالبة ، قاكمة تجاه المستكطناتكنتيجة لضربات الم
بعد تزايد العمميات العسكرية التي قامت بيا كؿ مف ، بإخالء المستكطنات مف قطاع غزة

" الكاقعتيف في غزة" في  تيضد مستكطن، "حماس" ك"الجياد اإلسالمي" "نتساريـ ككفار دارـك
 .(3)ـ"1994نيساف/ إبريؿ9

أبناء الشعب مف تكجيت حركة حماس في بياناتيا لتكعية ، االستيطاف لخطكرةكنظران 
اعتبرت حركة حماس أف السمطات "اإلسرائيمية" كما ، (4)" كأىدافو التكسعية، مخاطر االستيطاف

كستاران لتمرير السياسات ، كمجازرىا، أكسمك كالقاىرة سكل مظمة لرعاية جرائميا يلـ تتخذ اتفاق
ة أبناء الشعب إلى الكقكؼ بقكة كالتصدم لممحاكالت ركلذلؾ دعت الح ميةالتكسعية كاالستيطان

 .(5)كتشيد بصمكدىـ أماـ المحاكالت الصييكنية التكسعية في قرية الخضر، الصييكنية

كالشعب ، كالمالحظ أف حركة حماس حاكلت تثكير كتحريض سمطات الحكـ الذاتي 
سع في االستيطاف بالكجكد الفمسطيني عمى كذلؾ مف خالؿ ربط التك ، ضد االتفاقات السياسية

حيث كجيت رسائؿ قكية إلى الشعب بضركرة الحفاظ عمى األرض ميما كمؼ ذلؾ مف ، األرض
 تضحيات.

                                                 

، اعداد مكتب النبأ لإلعالـ فكثيقي الستشياد الشيخ أحمد ياسيؼ تفمسطيف مف عز الديف إلى ياسيف، مم - (1)
 .6، ص2جـ، 2004كالتكثيؽ، 

 .6، ص2فمسطيف مف عز الديف إلى ياسيف، ممؼ تكثيقي الستشياد الشيخ أحمد ياسيف، ج - (2)
ي، خػػركف: دراسػػة فػػي الفكػػر السياسػػآة حمػػاس، مػػف كتػػاب  الحمػػد، جػػكادم ك برىكمػػة، محمػػد: أىػػداؼ حركػػ - (3)

 .102ص
 ـ.1995-1-6بياف حماس:  - (4)
 ـ.1995-1-6بياف حماس:  - (5)
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اإلسرائيمية" في الضفة "بالحممة االستيطانية نددت الحركة ، ـ1995يناير كانكف الثاني/في ك 
لتبتمع كؿ ما تبقى مف ، لمستكطناتكالتي تيدؼ إلى اغراؽ فمسطيف في بحر مف ا، الغربية

حيث تسعى لمصادرة آالؼ الدكنمات مف ، األرض غير مكترثة باتفاقاتيا مع السمطة الفمسطينية
كبذلؾ فأف إسرائيؿ تظير يكميان ، أراضي قرية الخضر كضميا إلى مستكطنة " أفرات"

 (1)مخططاتيا اليادفة إلى اجتثاث الكجكد الفمسطيني عف األرض الفمسطينية.

رفضػػت حركػػة حمػػاس فػػي بيػػاف لتحػػالؼ الفصػػائؿ الفمسػػطينية  سياسػػة العػػدك الصػػييكني 
طػػالؽ يػػد المسػػتكطنيف لضػػـ  التصػػعيدية كالمتمثمػػة فػػي مصػػادرة األراضػػي الفمسػػطينية كتيكيػػدىا كا 

قامػػػة تجمعػػػاتيـ االسػػػتيطانية اليادفػػػة إلػػػى تيكيػػػد فمسػػػطيف، المزيػػػد مػػػف ىػػػذه األراضػػػي كحشػػػد ، كا 
فػػإف إجػػراءات العػػدك فيمػػا يتعمػػؽ بمدينػػة القػػدس لتكػػريس ، فػػي معػػازؿ منفصػػمة الشػػعب الفمسػػطيني

لترسػيـ حػدكدىا كفػرض سياسػة األمػر الكاقػع ، تيكيدىا مف خالؿ المزيد مف المستكطنات الجديػدة
األمر الذم يفضح الطبيعة العدكانية لمبرنػامج ، عمى أبكاب ما يسمي بمفاكضات المرحمة النيائية

 .(2)ؼ السالـ المزعـك معو"زيكيعرم ، يكنيالصي

ىػك الػذم تبنػاه "شػاركف" عنػدما كػاف كزيػران لمبنيػة التحتيػة  كلعؿ أضخـ مشركع اسػتيطاني
كلػػػذلؾ كػػػاف ال بػػػد مػػػف ، كأطمػػػؽ عميػػػو مشػػػركع مسػػػتكطنات النجػػػكـ، ـ1997فػػػي عيػػػد "نتنيػػػاىك" 

بػررا آخػر ممػا يشػكؿ م، مف األراضػي إلقامػة طػرؽ التفافيػة تػربط بػيف المسػتكطنات مصادرة مزيد
 .(3)مف األراضي اللتياـ مزيد

رفضػت حركػة حمػاس فػي بيانيػا ، *كتعقيبان عمى القرار "اإلسرائيمي" بتكسيع بمديػة القػدس
دانتػػو بشػػدة، ـ1998حزيػػراف/ يكنيػػك  25فػػي  الصػػادر فقػػد أكضػػح البيػػاف أف :" مدينػػة ، القػػرار كا 

كغػػالة المسػػتكطنيف ، عنصػػريةالقػػدس تتعػػرض ليجمػػة اسػػتيطانية جديػػدة تنفػػذىا حككمػػة نتنيػػاىك ال
كتقـك الجرافات ، بحيث ال يمر يـك إال كتقتحـ فيو المنازؿ كاألحياء مف المستكطنيف، المتعصبيف

أك يعمػػػػف عػػػػف ، ككضػػػػع حجػػػػر األسػػػػاس لمسػػػػتكطنات جديػػػػدة، بيػػػػدـ المزيػػػػد مػػػػف البيػػػػكت العربيػػػػة
ىػػذه اليجمػػة ت فقػػد تكجػػ، كتكسػػيع مسػػتكطنات فػػي المدينػػة المقدسػػة، مخططػػات لمصػػادرة أراضو 

                                                 

ـ، 1995-1-12، األثنػػيف، 9106صػػحيفة القػػدس: حمػػاس تنػػدد بالحممػػة االسػػتيطانية فػػي الضػػفة، ع:  - (1)
 .5ص
 ـ.1997-2-24بياف لمقيادة المركزية لمقكل الفمسطينية: - (2)
 .52رىا عمى حركة حماس، صالتطكرات الداخمية  كأث الدبس، معتز: - (3)
تكسػػيع حػػدكد القػػدس حتػػى تمتػػد مػػف المطػػركف غربػػاي إلػػي مشػػارؽ أريحػػا شػػرقان، كمػػف راـ اهلل شػػماالن، إلػػى كفػػار  -*

 ـ1998-6-25عتسيكف جنكبان ". بياف حماس:
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بتكسػػيع حػػدكد بمديػػة ، ـ1998حزيػػراف/ يكنيػػك  21بػػالقرار الػػذم اتخذتػػو الحككمػػة الصػػييكنية فػػي 
كالػػػػذم يػػػػأتي فػػػػي إطػػػػار المشػػػػركع الصػػػػييكني إلقامػػػػة القػػػػدس ، القػػػػدس باتجػػػػاه الغػػػػرب كالشػػػػماؿ

 .(1)الكبرل"

 اعتبػػرت حركػػة حمػػاس أف ىػػذه اليجمػػة االسػػتيطانية المسػػعكرة التػػي تسػػتيدؼ تيكيػػدكمػػا 
كػأداة ، تؤكد عمى استمرار الطبيعػة االسػتعمارية االسػتيطانية، القدس كباقي أنحاء الضفة المحتمة

ممػػا يجعػػؿ كػػؿ األحاديػػث كالتنظيػػرات حػػكؿ ، كاغتصػػاب فػػي الكيػػاف الصػػييكني، كعػػدكاف، تكسػػع
لػػذلؾ دعػػت حركػػة حمػػاس فػػي البيػػاف ذاتػػو إلػػى  تصػػعيد الكفػػاح  مالتعػػايش كالسػػالـ مجػػرد أكىػػاـ

كخاصػػة فػػي نقػػاط ، كتكسػػيع أشػػكاؿ الصػػدامات مػػع العػػدك الصػػييكني، لفمسػػطيني العػػاـالػػكطني ا
 .(2)ككقؼ ميزلة التفاكض كالحكار مع السمطة، التماس مع اليجمة االستيطانية

كفػػي إطػػار مكقفيػػا  تجػػاه مسػػألة االسػػتيطاف حممػػت حركػػة حمػػاس سػػمطة الحكػػـ الػػذاتي 
س التي تعرضت ألشرس حممة تيكيد منذ تكقيػع مسؤكلية تزايد االستيطاف كخاصة في مدينة القد

ز الصػػػػػياينة عمػػػػػى االسػػػػػتيطاف فػػػػػي القػػػػػدس حيػػػػػث رٌكػػػػػ، كذلػػػػػؾ بيػػػػػدؼ تفريغيػػػػػا، اتفػػػػػاؽ أكسػػػػػمك
كما تـ الشركع في بناء ، كالمستكطنات المحيطة بيا تمييدان لضـ المستكطنات إلى محيط المدينة

إضػافة إلػى ، ية فػي شػرقي القػدسكبر المشاريع االسػتيطانمف أ التي تعدكطنة جبؿ أبك غنيـ مست
كمنػع عػكدة ، التضييؽ عمى الكجكد الفمسطيني في المدينة مػف خػالؿ مصػادرة ىكيػات المقدسػييف

كالتكسػػع ، كمالحقػػة المؤسسػػات الفمسػػطينية الثقافيػػة كاالجتماعيػػة فييػػا، الغػػائبيف عنيػػا لمػػدة معينػػة
 .(3)في أكامر ىدـ البيكت بحجة البناء دكف ترخيص"

حركػػػة فػػػي مػػػذكرتيا أف السػػػبب فػػػي تزايػػػد رقعػػػة االسػػػتيطاف الصػػػييكني عمػػػى كاعتبػػػرت ال
قامػػة مسػػتكطنات جديػػدة أك تكسػػيع القػػائـ منيػػا حيػػث لػػـ ، ىػػك اتفػػاؽ أكسػػمك، األرض الفمسػػطينية كا 

األمػػر الػذم دفػػع الطػػرؼ " اإلسػػرائيمي" إلػػى تكسػػيع مسػػاحة   ميضػع قيػػكدان حقيقيػػة عمػػى االسػػتيطاف
 .(4)% مف مساحة الضفة كالقطاع المحتميف60مف  المستكطنات لكي تبتمع أكثر

، كتكسػػػيع حػػػدكد المسػػػتكطنات، كفػػػي ظػػػؿ تكاصػػػؿ عمميػػػات تيكيػػػد األراضػػػي الفمسػػػطينية
اسػتنكرت  حمػاس فػي بيانيػا ، كزيادة اليجمة االستيطانية عمػى أراضػي األىػالي مػف المسػتكطنيف

                                                 

 ـ1998-6-25بياف حماس: - (1)
 ـ.1998-6-25بياف حماس: -(2)
 ـ.1998-8-17 مذكرة حركة حماس بشأف اتفاؽ أكسمك: - (3)
 ـ.1998-8-25 مذكرة حركة حماس بشأف اتفاؽ أكسمك: - (4)
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 ،ك الصػييكني يبتمػع األرضاستمرار السمطة في ترؾ العػد، ـ1999آيار/ مايك 5الصادر بتاريخ 
 :(1)لذلؾ دعت الحركة في بيانيا إلى ما يمي مكيكاصؿ االستيطاف في كؿ مكاف

كاالنحيػػػاز إلػػػى ، دعػػػكة السػػػمطة الفمسػػػطينية إلػػػى التكقػػػؼ عػػػف السػػػير فػػػي مسػػػيرة أكسػػػمك -1
الشػػػعب كقػػػكاه المجاىػػػدة فػػػي مكاجيػػػة مخططػػػات العػػػدك كالتصػػػدم لمشػػػاريع االسػػػتيطاف 

 كالتيكيد.

كتعزيػػز الصػمكد كالتصػػدم ، ؿ العربيػػة إلػى اتخػػاذ خطػكات عمميػة لػػدعـ شػعبنادعػكة الػدك  -2
 لحمالت االستيطاف كالتيكيد.

دعػػػػكة أبنػػػػاء الشػػػػعب بكػػػػؿ فئاتػػػػو كقطاعاتػػػػو لمتصػػػػدم بكػػػػؿ الكسػػػػائؿ الممكنػػػػة لعمميػػػػات  -3
 االستيطاف كالتيكيد.

سماعيؿ أبك شنب: أف االستيطاف ركف أساسي في السياسة "اإلسرائيمية"  إاعتبر 
كشاىد عمى مدل العجز الدكلي كالعربي لمكاجية ىذه ، لمسيطرة عمى األرض الفمسطينية

حيث كاف مف المفترض كقؼ ، كمف المؤسؼ أف اتفاؽ أكسمك لـ يعالج ىذه القضية، اإلجراءات
خذت إسرائيؿ أكلكف حدث عكس ذلؾم حيث ، االستيطاف منذ التكقيع عمى اتفاقية التفاكض

كلذلؾ فإف ، مما يدلؿ عمى عدـ رغبتيا في تحقيؽ سالـ مع جيرانيا مانياتعمؿ عمى زيادة استيط
أك عممية تكسيع ، "إسرائيؿ" مستمرة في االستيطاف سكاء عمى صعيد بناء مستكطنات جديدة

 (2)القائـ منيا.

كمػػػع تصػػػاعد اليجمػػػة االسػػػتيطانية فػػػي خطػػػكة تسػػػتيدؼ اسػػػتكماؿ خنػػػؽ مدينػػػة القػػػدس      
عالف مجمس، كتيكيدىا الكزراء الصييكني تكسيع مستعمرة "معاليو أدكميـ" باتجاه مدينة القدس  كا 

فػػػػي الكقػػػػت الػػػػذم يكاصػػػػؿ فيػػػػو ، ( ىكتػػػػار مػػػػف األراضػػػػي المحتمػػػػة1300عػػػػف طريػػػػؽ مصػػػػادرة )
أدانػت حركػة حمػاس ، كاستئناؼ العمؿ في جبؿ أبك غنػيـ، الصياينة ابتالع األراضي الفمسطينية

كرفضػت أم مخطػط يسػتيدؼ ، ىػذه اليجمػة، ـ1999مػايك آيار/ 29 في بيانيا الصادر بتاريخ 
كحػػكؿ مكقػػؼ الحركػػة أضػػاؼ ، (3)تػػذكيب مػػا تبقػػي مػػف العػػرب فػػي فمسػػطيف فػػي بحػػر االسػػتيطاف

فإننا نطالب ، البياف : إننا ندعك أىمنا في كؿ مكاف لمتصدم ليذه اليجمة االستعمارية كمكاجيتيا

                                                 

 ـ.1999-5-5 :بياف حماس -(1)
صحيفة القدس:  أبك شنب: حماس مع الحكار الكطني الجػاد لمكاجيػة سياسػات التعنػت "االسػرائيمي"، ع:  - (2)

 .9ـ، ص1998-6-7، االحد، 10338
 ـ.1999-5-29بياف حماس:  - (3)
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فػػػػإف االكتفػػػػاء بالشػػػػجب ، مػػػػى ىػػػػذه الجػػػػرائـالسػػػػمطة الفمسػػػػطينية باتخػػػػاذ إجػػػػراءات عمميػػػػة لمػػػػرد ع
يثيػػر ريبػػة أىمنػػا ككػػؿ القػػكل المخمصػػة حػػكؿ ، كاالسػػتنكار مػػع التشػػبث بكػػؿ بنػػكد اتفاقػػات التسػػكية

 .(1)مدل جدية السمطة في مكاجية السعار االستيطاني المتكاصؿ

فػػي ظػػؿ خاصػػة ، يالحػػظ أف حركػػة حمػػاس رأت أف اسػػتمرار االسػػتيطاف أمػػر يثيػػر القمػػؽ
 ماإلسػػرائيمية"  تمػػتيـ األراضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة شػػيئان فشػػيئان " ي كدكلػػي  فالسػػمطاتصػػمت عربػػ

بػػؿ كضػػعت المػػكـ عمييػػا لعػػدـ ، سػػمطة الحكػػـ الػػذاتي إثػػارةلػػذلؾ حاكلػػت حركػػة حمػػاس اسػػتنياض 
العامػة  إلثػارةكمػا لجػأت حركػة حمػاس ، كتشػبثيا باالتفاقيػات السياسػية، تحركيا لكقؼ االستيطاف

لككنيػػا القاعػػدة األساسػػية التػػي  ملعمميػػات مصػػادرة األراضػػي المتكاصػػمة ب لكضػػع حػػدو كأبنػػاء الشػػع
 كمساندتيا في مقاكمة االستيطاف.، يمكف لحركة حماس االرتكاز عمييا

 :م1006-1000ة حماس من االستيطان: تطور موقف حركيانيًا: 

فشػػؿ الحمػػكؿ نتيجػػة ل، 2000عػػاـ تيطانية "اإلسػػرائيمية" مػػع حمػػكؿ ازدادت اليجمػػة االسػػ
فقػد حمػؿ بيػاف الحركػة الصػادر ، كانػدالع انتفاضػة األقصػى مػف جيػة أخػرل، مػف جيػة السياسػية
، بػاراؾ كرفض حركة حماس لممفاكضػات الجاريػة بػيف عرفػات ، ـ2000تمكز/ يكليك 23بتاريخ 

مػػػف خػػػالؿ ضػػػـ مسػػػتكطنات ، كالتػػػي مػػػف شػػػأنيا:" تكسػػػيع المسػػػتكطنات فػػػي محػػػيط مدينػػػة القػػػدس
 .(2)كالحصكؿ عمى ممر آمف إلى المسجد األقصى"، كجبعات زئيؼ إلى القدس، يـمعاليو أدكم

خاصػػة فػػي ظػػؿ اتسػػاع ، طالبػػت السػػمطة بتكضػػيح مكقفيػػا حػػكؿ إزالػػة المسػػتكطناتكمػػا 
كحقيقة مكقؼ ، )قمة كامب ديفيد الثانية(، كتزايد لقاءات التفاكض، كتصاعد اليجمة االستيطانية

زالة المستكطنات، فالسمطة مف قضايا عكدة الالجئي  .(3)كالحدكد كالدكلة الفمسطينية"، كا 

، كيتضػػح أف حركػػة حمػػاس أرادت تنبيػػو سػػمطة الحكػػـ الػػذاتي مػػف الكقػػكع فػػي مػػأزؽ جديػػد
فبػدالن مػف أف تخفػؼ سػمطات االحػتالؿ مػف كتيػرة كتصػعيد ، خاصة فػي ظػؿ المفاكضػات الجاريػة

ة أف يكػػكف ليػػا دكر فػػي تكجيػػو سػػمطة لػػذلؾ أرادت الحركػػ مفإنيػػا عممػػت عمػػى تكثيفػػو، االسػػتيطاف
 كالعمؿ عمى الحد مف امتداد االستيطاف.، الحكـ الذاتي

 

                                                 

 ـ.1999-5-29ماس: بياف ح - (1)
 ـ.2000-7-23 بياف حماس: - (2)
 ـ.2000-7-27 بياف حماس: - (3)



74 

كردان عمػػػػى اسػػػػػتمرار ، ـ2000تشػػػػريف أكؿ/ أكتػػػػكبر 4أمػػػػا فػػػػي بيانيػػػػا الصػػػػادر بتػػػػػاريخ 
مكاصػػػمة ب يػػاكمػػا طالبػػت الحركػػة فػػي بيان، (1)المسػػػتكطنيفك المكاجيػػات الشػػاممة مػػع جنػػكد العػػدك 

تطػكير كسػائؿ كأدكات  مػف خػالؿ، مسػتكطنيوك صػعيد التصػدم لجنػكد العػدك انتفاضة األقصى كت
كالعمػؿ عمػى إيقػاع ، كاستخداـ كػؿ كسػائؿ المقاكمػة الشػعبية مػف الحجػارة كالمكلكتػكؼ، االنتفاضة

 .  (2)أكبر قدر مف الخسائر في صفكؼ العدك

مػة المسػعكرة كردان عمػى اليج، كتعقيبان عمى اعتداءات المسػتكطنيف المتكػررة ضػد األىػالي
أىػػالي مدينػػة الناصػػرة  فػػي فمسػػطيف مياجمػػة ك ، ف بالسػػالحك ف المػػدججك المسػػتكطنالتػػي قػػاـ بيػػا 

أعمنػػت حركػػػة حمػػاس حالػػػة ، ممػػا أدل إلػػػى سػػقكط الشػػيداء كالجرحػػػى مكغػػػزة، كالقػػدس، المحتمػػة"
كطالبػػػت أبنػػػاء الشػػػعب الفمسػػػطيني فػػػي كػػػؿ مدينػػػة قريػػػة لتكػػػكيف لجػػػاف شػػػعبية ، التأىػػػب القصػػػكل

 .(3)ممستكطنيف"لدم كالتص

كجيت الحركة فػي البيػاف ذاتػو دعػكة إلػى قػادة األمػة لمقيػاـ بػكاجبيـ كمسػؤكلياتيـ لحمايػة 
، المسػتكطنيف مػف كػؿ حػدب كصػكبك ، كنجدة أبناء شعبنا الػذيف تتيػددىـ عصػابات جػيش العػدك

صػؿ الػدفاع كنطالبيـ بدعـ صمكد شعبنا كتبني خيار المقاكمة كتكفير السالح كالعتاد لشػعبنا ليكا
، كمػػػػػػا كدعػػػػػػت إلػػػػػػى:" تصػػػػػػعيد المكاجيػػػػػػة يػػػػػػكمي الثالثػػػػػػاء كاألربعػػػػػػاء، (4)عػػػػػػف نفسػػػػػػو كمقدسػػػػػػاتو

تضػػػامنان مػػػع أىػػػالي ، مسػػػتكطنيوك ضػػػد العػػػدك الصػػػييكني ، ـ2000تشػػػريف أكؿ/ أكتػػػكبر 11ك10
 .(5)كلتتحكؿ جنائز الشيداء إلى مسيرات عارمة كمكاجيات ضد العدك المحتؿ"، الناصرة األبطاؿ

خػػػػالؿ بيانػػػػات الحركػػػػة أف ىنػػػػاؾ تطػػػػكران فػػػػي مكقفيػػػػا فيمػػػػا يخػػػػص مسػػػػألة  كيتضػػػػح مػػػػف
فبعػد أف كانػت فػي السػابؽ تكجػو المناشػدات كالنقػد لسػمطة الحكػـ الػذاتي لمعمػؿ عمػى ، االستيطاف

ىا فػػي تفعيػػؿ المجػػاف الشػػعبية لمقاكمػػة االسػػتيطاف أصػػبحت الحركػػة تركػػز جيػػد، كقػػؼ االسػػتيطاف
 تشكيؿ لجاف لمحراسة في المدف. ىكالدعكة إل، ـ كأىالييـكالدفاع عف أراضيي، كالمستكطنيف

محمكد الزىار بالخطكة التي أقدمت عمييا  أحد قادتيامأشادت حركة حماس عمى لساف     
كاعتبر ، حركة "فتح" كذلؾ بتشكيؿ خاليا مسمحة لمدفاع عف المكاطنيف مف ىجمات المستكطنيف

                                                 

 ـ.2000-10-4بياف حماس: - (1)
 ـ.2000-10-7بياف حماس: - (2)
 ـ.2000-10-9بياف حماس:  - (3)
 ـ.2000-10-9بياف حماس:- (4)
 ـ.2000-10-9بياف حماس: - (5)
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كتفعيؿ الدفاع المدني ، عف الشعب الفمسطيني أف تشكيؿ ىذه الخاليا " خطكة ضركرية لمدفاع
 .(1)المسمح ضد االحتالؿ كمستكطنيو"

بيانػات تػدعك فييػا إلػى  خمػسكيالحظ أف حركة حماس قد أصدرت خػالؿ شػير أكتػكبر 
ك ، كالتيكيػد، كتزايػد عمميػات االسػتيطاف، كالتصػدم لعربػدة المسػتكطنيف، تفعيؿ المقاكمػة الشػعبية

كلعؿ ذلؾ يدلؿ عمى مدل اليجمة الشرسة كالمسػعكرة ، د المستكطنيفالخركج بمسيرات حاشدة ض
 كمحاكالت تركيع أبناء الشعب.، لقضـ المزيد مف األراضي الفمسطينية

كضػعتيـ الحركػة عمػى  عمػى المػدف الفمسػطينية، بعد تزايػد ىجمػات المسػتكطنيف المتكػررة
مسػتكطنيو ك يداؼ جنػكد العػدك كطالبت أبناء الشعب كمجاىديػو لمالحقػة كاسػت، الئحة االستيداؼ

 .(2)كلتتصاعد العمميات الجريئة بالسالح كبكؿ كسائؿ المقاكمة"، في كؿ مكاف

كردان عمى ، ككردة فعؿ عمى استيتار المستكطنيف كالجنكد الصياينة بأبناء الشعب كلذلؾ
ريػؿ نيسػاف/ إب27أعمنػت حركػة حمػاس فػي بيانيػا الصػادر بتػاريخ ، االنتياكات المتكاصػمة بحقيػـ

اني" كتفجير عبكة ناسفة عف بعد في خزاف ة "نيتسر حز ـ : مسؤكليتيا عف اقتحاـ مستكطن2001
، ـ2001نيساف/ إبريؿ  27تجمع مستكطنات غكش قطيؼ ضد دكرية راجمة كذلؾ ليـك الجمعة 

، (3)حيػػث اعترفػػت إذاعػػة العػػدك الصػػييكني بالعمميػػة كادعػػت إصػػابة ضػػابط كمسػػتكطف صػػييكني
 .(4) تواتو أف ىذه العممية  تأتي في إطار الرد عمى االحتالؿ كسياسكأضاؼ البياف ذ

كعمميػػػػة ، مكقػػػػؼ حركػػػػة حمػػػػاس بػػػػالتطكر تػػػػدريجيان فيمػػػػا يخػػػػص مسػػػػألة االسػػػػتيطافأخػػػػذ 
، االقتحػػػػاـ ىػػػػذه تعػػػػد حمقػػػػة جديػػػػدة فػػػػي تسمسػػػػؿ تطػػػػكر الفكػػػػر العسػػػػكرم كالسياسػػػػي لػػػػدل الحركػػػػة

انتيػػػاج كتشػػػكيؿ المجػػػاف الشػػػعبية إلػػػى ، رديػػػةفباالنتقػػػاؿ مػػػف المناشػػػدات كالػػػدعكات لممكاجيػػػات الف
 اقتحاـ المستكطنات.العمؿ العسكرم المباشر مف خالؿ المكاجية بالسالح كعمميات 

                                                 

، االربعػػاء، 11850خاليػػا مسػػمحة لمػػدفاع عػػف المػػكاطنيف، ع: صػػحيفة القػػدس: الزىػػار يشػػيد بتشػػكيؿ فػػتح  -(1)
 .2، ص12-10-2000
 ـ.2000-11-2بياف حماس:- (2)
 ـ.2001-4-27بياف حماس:- (3)
 ـ.2001-4-27بياف حماس: - (4)
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اسػػػتخدمت حركػػػة حمػػػاس مسػػػألة االسػػػتيطاف فػػػي بياناتيػػػا لتكضػػػيح مػػػدل المعانػػػاة  كمػػػا
ة لكضػػػػع دفع قػػػػادة الػػػػدكؿ العربيػػػػفػػػػي محاكلػػػػة منيػػػػا لػػػػ، اليكميػػػػة التػػػػي يتعػػػػرض ليػػػػا الفمسػػػػطينيكف

 . (1)لمسألة االستيطاف المتزايدد و ح

زعزعػػػة أمػػػف كاسػػػتقرار المسػػػتكطنيف مػػػف ىػػػدفت مػػػف تمػػػؾ العمميػػػات حركػػػة الكالكاضػػح أف 
آيػػػػػار/ 14كىػػػػػذا أكػػػػػده بيانيػػػػػا الصػػػػػادر بتػػػػػاريخ ، خػػػػػالؿ المقاكمػػػػػة الشػػػػػعبية كاألعمػػػػػاؿ العسػػػػػكرية

المػػأزؽ الحقيقػػي ىػػك  حيػػث جػػاء فػي البيػػاف:" إف الطػػرؼ المػأزـك كالػػذم يعػػاني مػف، ـ2001مػايك
كىػػك مػػا تعكسػػو الحالػػة المعنكيػػة ، كالمجتمػػع الصػػييكني بشػػكؿ عػػاـ، شػػاركف كحككمتػػو اإلرىابيػػة

، كفقػػػػدانيـ ل مػػػػف  كاالسػػػػتقرار، لجنػػػػكد العػػػػدك كمسػػػػتكطنيو كالشػػػػارع الصػػػػييكني حيػػػػاؿ خسػػػػائرىـ
 .(2)كتعاظـ شعكرىـ بالقمؽ عمى كاقع الكياف الصييكني كمستقبمو"

ية الحركة في التصدم لعمميات االستيطاف كالمستكطنيف لـ تعتمد فقط إذان فاستراتيج
نما ىدفت إلى تحقيؽ عامؿ عدـ االستقرار، عمى عامؿ المكاجية كالمقاكمة كاالستيداؼ كعدـ ، كا 
التي استخدمتيا الحركة في  الميمةكىك مف األساليب ، الشعكر باألمف مف خالؿ تمؾ المكاجيات

، فإنما يدؿ عمى تطكر مستمر في فكر الحركة، إف دؿ عمى شيء كىذا، مكاجية االستيطاف
 كالبحث عف كسائؿ كأساليب جديدة لتحقيؽ استراتيجيتيا.

طالؽ النار لدل حركة حماس  لقد تكررت عمميات اقتحاـ المستكطنات كالقصؼ كا 
 اعمنت كتائب القساـ، ففي مكاجية االستيطاف كالمستكطني لتصبح العمؿ األساسي لمحركة

الجاثمة عمى  دكغيت""في مستكطنة عف عممية استشيادية  مسؤكليتياـ 2001-6-23 تاريخب
 يف إسرائيمييفناقمة عسكرية اسفرت عف قتؿ جنديحيث استيدؼ ، أراضي شماؿ قطاع غزة
مسؤكليتيا ، ـ2001حزيراف/ يكنيك 27عمنت الحركة بتاريخ أكما  (3)كاصابة عدد آخر بجركح.
ي دبابة تابعة لجيش االحتالؿ بيف مستكطنتي " نيسانيت" ك" دكغيت"م عف تفجير عبكة ناسفة ف

 .*(4)كقتؿ مف كانكا بداخميا، حيث أدل االنفجار إلى تدمير الدبابة
                                                 

 ـ.2001-4-27بياف حماس: - (1)
 ـ.2001-5-14بياف حماس:- (2)
يف " اسرائيمييف" في عممية تفجير قرب مستكطنة دكغيت، صحيفة الحياة الجديدة: القساـ تتبنى مقتؿ جندي - (3)

 .2ـ، ص2001-6-23، السبت، 2099ع: 
صػػحيفة الحيػػاة الجديػػدة: القسػػاـ تعمػػف مسػػؤكليتيا عػػف تػػدمير دبابػػة " إسػػرائيمية" كقتػػؿ طاقميػػا بػػالقرب مػػف  - (4)

 .4ـ، ص2001-6-27، االربعاء، 2103مستكطنة دكغيت شماؿ غزة، ع: 
ـ، انظػر: سػمير سػعيد: حركػة 2001-2000عمميات حركة المقاكمة اإلسػالمية حمػاس لعػامي لممزيد حكؿ  -*

، ـ2003، 1لكفػػػػاء لمطباعػػػػة كالنشػػػػر، طالمقاكمػػػػة اإلسػػػػالمية "حمػػػػاس"، جيػػػػاد ... نصػػػػر أك استشػػػػياد، ، دار ا
 .263ص
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ـ، في 2001آب/ أغسطس 10يركة حماس عممية استشيادية كقعت فكقد تبنت ح
مطعـ مزدحـ جريح، حيث كقعت العممية في  90قتيالن ك 15أدت إلى كقكع  ممدينة القدس
ـ، أعمنت الحركة 2001تشريف أكؿ/ أكتكبر 2، كفي بيانيا الصادر بتاريخ (1)""باإلسرائيمييف

مسؤكليتيا عف اقتحاـ مستكطنة "إيمي سينام" الجاثمة عمى صدر أرضنا الفمسطينية شماؿ قطاع 
ف اقتحاـ غزة، كتأتي لتؤكد أف دماء شعبنا الفمسطيني ليست مباحة ألحد، ىذا كأعمنت الحركة ع

المكقع العسكرم الجاثـ في شماؿ غزة،  كالذم يسمي )مستكطنة دكغيت( حيث تـ اليجـك عمى 
 .*(2)المكاقع بالقذائؼ، كاألسمحة الرشاشة، كالقنابؿ اليدكية

مسػػػػؤكليتيا عػػػػف اليجػػػػـك أعمنػػػػت " كتائػػػػب القسػػػػاـ " ، ـ2002فبرايػػػػر  شػػػػباط/ 11كفػػػػي 
ممػا  ممستكطنة  "تفكح" المقامة عمى أراضي نػابمسالمسمح الذم استيدؼ سيارة مستكطنيف قرب 

 .(3)كانت تقميا السيارةنة كطً ادل إلى قتؿ مست

إسرائيؿ" أف إطالؽ حركة حماس رت "اعتب، كفيما يخص إطالؽ صكاريخ القساـ
كقد جاء ذلؾ عقب اجتماع عاجؿ لمحككمة المصغرة الذم ، تطكر خطير جدان ، 2لصكاريخ قساـ 

شباط/ 11بتاريخ  2عقب إطالؽ صكاريخ القساـ ، راء " اإلسرائيمي" شاركفدعا لعقده رئيس الكز 
 .(4)ـ2002فبراير

                                                 

 ـ.2001-8-10بياف حركة حماس:  – (1)
 ـ.2001-10-2بياف حركة حماس:  – (2)
:" اليجػـك المسػمح بالقنابػؿ اليدكيػة، ـ، فقػد أعمنػت الحركػة عػف2001-11-27ف الصػادر بتػاريخ أما البيػا   -*

كاألسمحة الرشاشػة عمػى قافمػة لمجمكعػة مػف المغتصػبيف عمػى طريػؽ مػا يسػمي مجمػع مسػتكطنات غػكش قطيػؼ 
سػئكليتيا عػف  جنكبي قطاع غػزة، ممػا أكقػع عػددان مػف القتمػى كالجرحػى اعتػرؼ بيػـ العػدك، كمػا كأعمنػت الحركػة م

اليجـك المسمح بالرشاشات كالقنابؿ اليدكية عمى رتؿ لسيارات المستكطنيف كجيش االحتالؿ عمى الطريؽ الفاصؿ 
بيف ما يسمي مستكطني "إيمي سينام" ك "نيتسانيت" الجػاثمتيف عمػى صػدر أرضػنا الفمسػطينية شػماؿ قطػاع غػزة، 

مػػزدحـ فػػي  شػػاب مػػف حمػػاس فجػػر نفسػػو فػػي مطعػػـ ـ.صػػحيفة االيػػاـ:2001-12-2كذلػػؾ يػػـك األحػػد المكافػػؽ 
-8-10، الجمعػػػة، 2.27ـ، ع: 2001-12-2جريحػػػان، كفػػػي البيػػػاف الصػػػادر بتػػػاريخ  90قتػػػيالن ك 15القػػػدس، 
-11-27ـ، بيػػػػاف حمػػػػاس:2001-11-27ـ، بيػػػػاف حمػػػػاس:2001-10-2ك بيػػػػاف حمػػػػاس: م1ـ، ص2001
 ـ.2001-12-2بياف حماس: ـ.2001

، االثنػػيف، 11666لقسػػاـ تعمػػف مسػػؤكليتيا عػػف قتػػؿ مسػػتكطنة قػػرب نػػابمس، ع: صػػحيفة القػػدس: كتائػػب ا - (3)
 .3ـ، ص11-2-2002
-2-11، االثنػيف، 11660" تطػكرا خطيػرا جػدا، ع: 2صحيفة القدس: " إسرائيؿ" تعتبػر إطػالؽ " قسػاـ  - (4)

 .26ك1ـ، ص2002
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أكده قائد قكات الجيش "اإلسرائيمي" المتكاجد في محيط قطاع غزة " شككي  كىذا
حادثة إطالؽ قذائؼ مف القطاع  60سبكع تـ تسجيؿ حكالي أقاؿ: في خالؿ  حيف، رامسكي"

، قذيفة ىاكف عمى مستكطنات غكش قطيؼ 62إذ سقطت نحك ، يمية"اإلسرائتجاه المستكطنات "
قذيفة صاركخية مف طراز  14ك، باإلضافة إلى عدد كبير مف الصكاريخ المضادة  لممدرعات

شطيف الفمسطينييف في ىذه مما يدؿ عمى ارتفاع ممحكظ في حدة عمميات النا م"قساـ"
 .(1)المنطقة

ان فػي تزايػد العمميػات العسػكرية تجػاه المسػتكطنات فقػد شػيد تطػكران كبيػر ، ـ2004عاـ أما 
عػػدد تمػػؾ العمميػػات العسػػكرية تجػػاه المسػػتكطنات كالمغتصػػبات "اإلسػػرائيمية"  زادفقػػد ، "اإلسػػرائيمية"

أعداد القذائؼ كالصكاريخ المستخدمة  تجاكزتكربما ، ( عممية متنكعة كالمذككرة سابقان 392) عف
، األسػػػبكعي الجيػػػادم لمحركػػػة دان عمػػػى بيانػػػات الحصػػػاكذلػػػؾ اعتمػػػاد، ضػػػد المسػػػتكطنات اآلالؼ

ف ىػػػذه األعػػػداد التقريبيػػػة، (2)إضػػػافة إلػػػى بيانػػػات العمميػػػات المشػػػتركة كالفرديػػػة لمعمميػػػات ىػػػي ، كا 
اليػػػدؼ منيػػػا إظيػػػار سياسػػػة حركػػػة حمػػػاس تجػػػاه المسػػػتكطنات ، عمميػػػة إحصػػػائية مػػػف الباحػػػث

 ة.  كلمتدليؿ عمى مدل التطكر في فكر الحرك، كالمستكطنيف

اسػتنكرت حركػة ، ـ2004آب/ أغسػطس24الصادر بتاريخ بالحركة كفي البياف الخاص 
خاصػة أنػو لػـ ، حماس مكقؼ اإلدارة األمريكية كدعميا لمكيػاف الصػييكني كالػدفاع عػف مصػالحو
فقػػد جػػاء فػػي ، تبػػد أم اعتػػراض عمػػى التكسػػع االسػػتيطاني الصػػييكني فػػي األراضػػي الفمسػػطينية

 .(3)مريكية :"حاكلت التركيج بأنيا ضد تكسيع المستكطناتالبياف أف اإلدارة األ

إف مثػػؿ ىػػذه األالعيػػب القػػذرة التػػي تمارسػػيا إدارة بػػكش تكشػػؼ  السػػابؽ:كأضػػاؼ البيػػاف 
 إذ، كال يترعػػرع إال بالمػػاؿ األمريكػػي، بكضػػكح عػػف أف االسػػتيطاف ال ينمػػك إال بالرعايػػة األمريكيػػة

اف الصػػييكني عمػػى شػػكؿ مسػػاعدات  كقػػركض غيػػر أف ماليػػيف الػػدكالرات التػػي تصػػؿ إلػػى الكيػػ
 .(4)مستردة كميا تكجو إلى بناء المستكطنات

البياف :"إننا في حركة المقاكمة اإلسالمية حماس  جاء فيكحكؿ مكقؼ الحركة مف ذلؾ 
تؤكػػد عمػػى ضػػركرة فضػػح ىػػذه الممارسػػات األمريكيػػة التػػي تنػػافي القػػكانيف كاألعػػراؼ الدكليػػة التػػي 

                                                 

كطنات خػػالؿ أسػػبكع، ع: ( صػػاركخ قسػػاـ سػػقطت عمػى المسػػت14( قذيفػػة ىػاكف ك) 62صػحيفة القػػدس: ) - (1)
 .2ـ، ص2003-9-1، االثنيف، 12224

 ـ، المركز الفمسطيني لإلعالـ.2004بيانات حركة حماس لعاـ  - (2)
 ـ.2004-8-24بياف حماس: - (3)
 ـ.2004-8-24بياف حماس: - (4)
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ننا نؤكد عمى أف المقاكمة ىي سبيمنا لردع العدكاف ، طاف غير شرعي كال قانكنيتقر بأف االستي كا 
كتػدعك دكلنػا العربيػة كاإلسػالمية كأحػرار العػالـ إلػى اتخػاذ جميػع ، الصييكني عمى شػعبنا كأرضػنا

رىابيا المتكاصؿ  .(1)اإلجراءات لفضح الجرائـ األمريكية كا 

الحركػػػػة تجػػػػاه  نفػػػػذتياالعمميػػػػات التػػػػي  انخفاضػػػػان ممحكظػػػػان فػػػػي، ـ2005لقػػػػد شػػػػيد عػػػػاـ  
عػػػػاـ  فقػػػػد بمػػػػغ عػػػػدد تمػػػػؾ العمميػػػػات فػػػػي، ـ2004المسػػػػتكطنات "االسػػػػرائيمية" مقارنػػػػة مػػػػع العػػػػاـ 

إضػػػافة الػػػػى ، كالصػػػػكاريخ، اشػػػػتممت إطػػػالؽ مئػػػػات القػػػذائؼ، ( عمميػػػة91مػػػا يقػػػػارب ) ،ـ2005
ـ أكثػػػر مػػػف 2004العمميػػػات عػػػاـ بينمػػػا تعػػػدل عػػػدد تمػػػؾ ، كاألسػػػر، كالقػػػنص، عمميػػػات االقتحػػػاـ

(392) (2). 

كشػػػػماؿ ، تحريػػػػر المسػػػػتكطنات "االسػػػػرائيمية" مػػػػف قطػػػػاع غػػػػزة ،ـ2005عػػػػاـ  كمػػػػا شػػػػيد
كفصػػػائؿ ، كالتػػػي جػػػاءت نتيجػػػة لمجيػػػد المتكاصػػػؿ فػػػي العمػػػؿ العسػػػكرم لحركػػػة حمػػػاس، الضػػػفة

كقػػػد كجيػػػت كممػػػة القائػػػد العػػػاـ لكتائػػػب الشػػػييد عػػػز الػػػديف القسػػػاـ" محمػػػد ، المقاكمػػػة الفمسػػػطينية
حيػث قػاؿ:" بػارؾ اهلل لكػـ فػي جيػادكـ ك دمكػـ ك ، تحية لممجاىػديف فػي كتائػب القسػاـ، ؼ"الضي

المصػابرة ك المرابطػة لمػا كػاف تحريػر فمػكال ىػذا الجيػاد كالمجاىػدة ك ، ك معانػاتكـ عرقكـ ك سيركـ
الػداني أف عمميػاتكـ النكعيػة المظفػرة مػا كػاف ليػا أف تتحقػؽ لػكال ك لقد عمـ القاصػي ك ، قطاع غزة

حتػى أصػبحتـ مثػاالن ، كعزمكـ ك ثباتكـ ك مثابرتكـ ك حبكـ لمشػيادة ثانيػا، أييد اهلل عز كجؿ أكالن ت
خػػالص العمػػؿ هلل ، ييحتػػذل بػػو فػػي درب المقاكمػػة بحمػػد اهلل تعػػالى يػػام بتقػػكل اهلل كا  كأكصػػيكـ كا 

 .(3) كحده " كما أمركا إال ليعبدكا اهلل مخمصيف لو الديف

مميػػات تػػذكر ضػػد المسػػتكطنات حتػػى فػػكز حركػػة حمػػاس فمػػـ يشػػيد ع، ـ2006عػػاـ أمػػا 
فػػي ، أف الحركػػة كانػػت فػػي حالػػة تيدئػػة مػػع "الكيػػاف الصػػييكني" حيػػث، (4)باالنتخابػػات التشػػريعية

 اىتماماتيا تجاه االنتخابات الفمسطينية.فيو كانت تكجو  ذمالكقت ال

طاف مػا زاؿ إف بنػاء االسػتي :فيقػكؿ، كيعمؽ الباحث معتػز الػدبس عمػى قضػية االسػتيطاف
كالمجتمػػع الصػػييكني مسػػتمران ، كعمميػػات اغتصػػاب االرض مازالػػت مسػػتمرة، مكجػػكدا كلػػـ يتكقػػؼ

كفي اتفاقية مستقبمية إلقامة الدكلة في حؿ الدكلتيف سيكاجو ، في ابتالع البقية الباقية مف األرض

                                                 

 ـ.2004-8-24بياف حماس: - (1)
 .ـ، المركز الفمسطيني لإلعالـ2005بيانات حركة حماس لعاـ  - (2)
 ـ.2005-8-27رسالة خاصة بمناسبة االندحار الصييكني عف قطاع غزة:  - (3)
 ـ، المركز الفمسطيني لإلعالـ.2006بيانات حركة حماس لشير يناير عاـ   - (4)
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ر كذلػػػؾ ألنيػػػا أقيمػػػت عمػػػى أىػػػـ كأكبػػػ، المفػػػاكض الفمسػػػطيني صػػػعكبات فػػػي كضػػػع المسػػػتكطنات
 .(1)كألنيا تعمؿ عمى تجزئة الضفة الغربية، األراضي الخصبة

كتحريػػر قطػػاع غػػزة مػػف ، ه االسػػتيطافاكالحقيقػػة أنػػو بػػالرغـ مػػف مكقػػؼ حركػػة حمػػاس تجػػ
ف ىػذه ، إال أف االستيطاف يتغكؿ في القدس كاألراضػي المحتمػة حتػى ىػذا الكقػت، المستكطنات كا 

صػػػكؿ إلػػػى أل اتفػػػاؽ جزئػػػي يقػػػـك عمػػػى حػػػؿ المسػػػتكطنات ستشػػػكؿ العػػػائؽ األكبػػػر فػػػي حػػػاؿ الك 
كلكنيا لف تشكؿ أم عائؽ في حالة التحرير الكامؿ ، كىذا يتكافؽ مع ما جاء بو الدبس، الدكلتيف

 " بإذف اهلل". 

 م.1006-3993: تطور موقف حركة حماس من قضية الالجئين  المحور الياني
فالحركة ، ا األخرللـ تكف قضية الالجئيف أقؿ أىمية لدل حركة حماس مف القضاي

عف حمكؿ تساىـ  ادفأخذت تبحث  بشكؿ ج، كضعت نصب اعينيا إيجاد حؿ لقضية الالجئيف
 التخفيؼ مف معاناتيـ.ك  ،في عكدة الالجئيف

 م:3999-3993موقف حركة حماس من قضية الالجئين  :أوالً 

م أ كأف، تبقى حاضرة في أذىاف الجميعرأت حركة حماس أف قضية الالجئيف يجب أف 
في خريؼ  رسالة الشيخ أحمد ياسيف الصادرة ففي، تنازؿ بشأف الالجئيف خيانة كبرل بحقيـ

كما رفض أم مؤامرة لتكطيف ، كتاريخ، ارةكحض، اعتبر أف قضية الالجئيف قضية حؽ، ـ1993
فال يممؾ ، كاعتبر أف فمسطيف أرض كقؼ إسالمي ألجياؿ المسمميف، الالجئيف في البالد العربية

 .(2)زعيـ أف يتنازؿ عنياممؾ أك 

مف مسألة تكطيف الالجئيف ، ـ1994سبتمبر  ككاف محمكد الزىار قد حذر في ايمكؿ/
ي الشتات يكاعتبر أف الخطط الدكلية لتكطيف فمسطين، كالقضاء عمى امكانية عكدتيـ إلى كطنيـ
اماكف الذم بدأ في الخمسينات لتكطيف الالجئيف في ، تأتي ضمف مشركع االستعمار القديـ

 (3)مختمفة بيدؼ القضاء عمى عكدتيـ إلى كطنيـ.

                                                 

 .52الدبس، معتز: التطكرات الداخمية كأثرىا عمى حركة حماس، ص - (1)
 ـ.1993رسالة مف الشيخ أحمد ياسيف: خريؼ  - (2)
ـ، 1994-9-1، الخمػيس، 8983صحيفة القدس: الزىار يحذر مػف تػكطيف الالجئػيف الفمسػطينييف، ع:  - (3)

 .1ص
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ضاؼ الزىار اف مشاريع التكطيف كالتيجير إلى اكركبا ىي جزء مف مسمسؿ تصفية أك 
، كاستغالؿ األكضاع المأساكية التي يعيشيا الشعب الفمسطيني في الخارج، القضية الفمسطينية

ف ىذه المشاريع لف تقضي عمى حؽ الفمسطيني في الع  (1)كدة إلى كطنو.كا 

رفضت حركة حماس ، ـ1998آب/ أغسطس 17كفي مذكرة خاصة ليا صدرت بتاريخ 
كاستبعد ، ي الداخؿيكالتي حصر خالليا الحؿ في فمسطين، الرؤية التي قدميا الجانب الصييكني
سنة بكاقع  40ألؼ نازح يمكف إعادتيـ عمى مدل  مائتيمكضكع الشتات الذم حصره ب 

حجة بحثيا في مفاكضات الحؿ بأما قضية الالجئيف فجرل تجاىميا ، كؿ سنة" 5000"
 .(2)النيائي

 كما استنكرت حركة حماس مقترح حؿ قضية الالجئيف في مفاكضات كامب ديفيد
بإسقاط حقيـ بالعكدة غمى أرضيـ ككطنيـ كالسعي لتكطينيـ في بالد المنافي القاضية  ـ،2000
فيما استعد الكياف المحتؿ باستيعاب ، بؿ أرضيـ ككطنيـمقا ،كتعكيضيـ بمبالغ مالية، كالشتات

كاستيعاب نصؼ مميكف الجئ فقط مف بيف ، أعداد قميمة منيـ في إطار لـ شمؿ العائالت
في الدكلة الفمسطينية تدريجيان كعمى مدل عشريف  -في ذلؾ الكقت –األربعة مالييف الجئ 

 .(3)عامان 

بالمستكل السنكات السابقة لـ يكف تناكؿ حركة حماس لقضية الالجئيف في  إف
كلعؿ ذلؾ يعكد إلى ، حتى في أدبيات الحركة لـ تتناكؿ قضية الالجئيف بشكؿ كبير، المطمكب

 :، منياالعديد مف األسباب

 ـ.1987إف حركة حماس كمنذ انطالقتيا  قد انشغمت باالنتفاضة الفمسطينية االكلى عاـ  -1

، حاكلت حركة حماس الكقكؼ في كجييا، مع بركز الحديث عف االتفاقيات السياسية -2
 كمحاكلة منعيا.

ت الحركة جؿ اىتماميا حيث صب، المبعديف إلى مرج الزىكر انشغاؿ حركة حماس بقضية -3
 عمى قضيتيـ.

                                                 

ـ، 1994-9-1، الخمػيس، 8983صحيفة القدس: الزىار يحذر مػف تػكطيف الالجئػيف الفمسػطينييف، ع:  - (1)
 .22ص
 ـ.1998-8-17مذكرة حركة حماس بشأف اتفاؽ أكسمك:   - (2)
 .2000س: صيؼ بياف حركة حما - (3)
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مف ، كمف ثـ اىتماـ حركة حماس بالكاقع الجديد الذم برز مع الحديث عف اتفاقية أكسمك -4
 .كمحاكلة منعيا، خالؿ التحذير المستمر منيا

انشغاؿ حركة حماس باآللية التي يمكف اتباعيا مع سمطة الحكـ الذاتي التي أفرزتيا  -5
 اتفاقية أكسمك.

لالجئيف في تراجع اىتماـ الحركة بقضية ا ىذه االسباب ساىمت بشكؿ مباشر فيكؿ 
باألحداث  مميئةاألكلى مف عمرىا العشر سنكات ال تحيث كان، العقد االكؿ مف عمرىا

 .ى صعيد القضبة الفمسطينيةكالمستجدات عم

 م:1006-1000موقف حركة حماس من قضية الالجئين  :يانياً 

ت أإذ ر ، ـ2001أخذ اىتماـ حركة حماس بقضية الالجئيف يأخذ منحى أكبر منذ عاـ  
لذلؾ فمف الضركرم أف ، ةىي قضية الشعب الفمسطيني الرئيس الحركة أف قضية الالجئيف

كنظران لكبر ىذه ، شرائح الشعب الفمسطيني ك منظماتو كفصائمو تشغؿ القضية اليـ االكبر لدل
ككاف ذلؾ ، دائرة شئكف الالجئيف"كىي " ،فقد أفردت حركة حماس دائرة مختصة بيا، القضية

 .(1)ـ2001بقرار مف الشيخ أحمد ياسيف في عاـ 

فية قضية نشاء ىذه الدائرة كشؼ المؤامرات التي ىدفت الى تصإكاف اليدؼ مف 
كما عممت عمى إحياء المناسبات الكطنية كال سيما ، كالتحذير منيا، ككشؼ حقيقتياجئيف الال

، كتابعت أداء األكنركا بحقيـ، ككعد بمفكر كغيرىا، ك ذكرل النكسة، ك يكـ األرض، ذكرل النكبة
كاعتبرت ، (2)غاثة كالتشغيؿ كالحياة الكريمةالمدافع عف حقكؽ الالجئيف في اإل ككقفت مكقؼ

 :(3)لىإنشاء ىذه الدائرة يرجع إكة أف السبب الرئيس في الحر 

 .الالجئيف االرتقاء بمستكل الخدمات االقتصادية التي تساعد في تحسيف أكضاع .1

 .ي تزيد مف تمسؾ الالجئيف بحقكقيـاالرتقاء بمستكل الخدمات االجتماعية كالقانكنية الت .2

 . تكفير قاعدة بيانات شاممة لالجئيف لدعـ صٌناع القرار .3

 تطكير التعاكف كالتنسيؽ مع ككالة الغكث الدكلية في جيكدىا المتعمقة بالالجئيف . .4

 االرتقاء بمستكل التنسيؽ بيف القكل ك الييئات الفمسطينية الفاعمة في ميداف الالجئيف . .5
                                                 

 .7دائرة شؤكف الالجئيف، حماس في عقدىا االكؿ، كثائؽ مختارة، ب ط، ب ت، ص  - (1)
 .8مقدمة مف كتاب كثائؽ مختارة، ص : عصاـ، عدكاف - (2)
 .10-9المرجع السابؽ: ص   - (3)
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استنكرت ، ـ2002حزيراف/ يكنيك 4أصدرت دائرة شؤكف الالجئيف كثيقتيا األكلى بتاريخ 
إذ أخذت عمى عاتقيا بتفعيؿ ، بمنطقة بيت الىيا االحتالؿ بمصادرة أراضو قياـ قكات فييا 

 .(1)اد األراضيدان حتى يتـ استر يالقضية إعالميان كسياس

براءتيا مف كثيقة "جنيؼ"  إعالف ىيكانت أكلى الميمات التي تكلتيا حركة حماس 
عمي رأسيا ياسر كقعتيا شخصيات فمسطينية ، 2003كىي الكثيقة التي عقدت بسكيسرا سنة 

 حركة حماس أنيا تنازؿكالتي رأت ، السابؽ "يكسي بيميف" "اإلسرائيمي" مع كزير العدؿ، عبد ربو
 . (2)كعممت عمى قضية حقكؽ الالجئيف، حؽ العكدة المقدس عف

عقدت حركة حماس مؤتمر لدعـ حقكؽ ، ـ2003كانكف ثاني/ يناير  24كفي تاريخ   
أكدت فيو الحركة عمى مجمكعة ، الجئكف .. مشكمة كتحديات"جاء تحت عنكاف "ال، الالجئيف

 : (3)مف الحقائؽ التالية

كأكده الميثاؽ العالمي لمحقكؽ ، حؽ العكدة حؽ شرعي كقانكني كطبيعي كسياسي .1
المدنية كالسياسة إلزالة كؿ أشكاؿ التمييز كالعديد مف القرارات كفي مقدمتيا القرار 

194. 

 لية كاممة كمباشرة عف نشكء مشكمة الالجئيف.لة مسئك إف دكلة الكياف ىي المسؤك  .2

 إف العكدة تعني إلغاء الديمغرافية الصييكنية. .3

 إف استمرار العمؿ المقاـك رافعة أساسية لحؽ العكدة. .4

لذلؾ فال  مأف الفمسطينييف في أماكف الشتات كالمجكء يصركف عمى حقيـ في العكدة .5
 ت العربية ك خاصة لبناف.مبرر لإلجراءات التي تمارسيا بعض الحككما

كالمالحظ أف حركة حماس أخذت تيتـ بقضية الالجئيف بشكؿ متدرج فباتت تعقد 
كتقيـ الفعاليات كالندكات في محاكلة منيا لتفعيؿ قضية الالجئيف ، المؤتمرات الخاصة بالالجئيف

عالميان   الصييكني. كفعيؿ المقاكمة كالمكاجية مع العدكمف خالؿ ت، دكليان كا 

                                                 

 ـ.2002-6-4: دائرة شؤكف الالجئيف: 1كثيقة رقـ  - (1)
 ـ.2003جئيف: : دائرة شؤكف الال2كثيقة رقـ - (2)
 ـ.2003-1-24: دائرة شؤكف الالجئيف: 3كثيقة رقـ - (3)
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م الذم يأتي فالييكد، ف المؤامرة مؤامرة تصفيةإ:" فقاؿ ياسيف ؽ عمى ذلؾ الشيخعمك 
يعني أف ، رد مف فمسطينيتوجٌ كالفمسطيني في أم بمد يي  ،جنسيات مف أم بمد يحمؿ ثالث

 . (1)عندما يحمؿ الجنسية األردنية يصبح غير فمسطيني" الفمسطيني

نادم دائمان بأف ام حؿ لقضية يأحد مؤسسي حركة حماس" "الشيخ محمد شمعة كاف 
ككاف يقؼ ضد الييئات كالمؤسسات التي ، الالجئيف بدكف العكدة لف يستمر أك يكتب لو النجاح

 (2)كخاصة األطفاؿ كالناشئة.، كتجييؿ الالجئيف بقضيتيـ، تحاكؿ طمس معالـ النكبة

، إلى األمـ المتحدة ففي الذكرل الثانية كالستيف لمنكبة ارسؿ الشيخ محمد شمعة رسالة        
كأف ، نشئت بغرض إنقاذ االجياؿ المقبمة مف كيالت الحربأفييا: بأف ىيئة االمـ المتحدة  جاء

كأف األميف العاـ يجب أف ، الييئة تستمد شرعيتيا مف مدل مصداقيتيا كالتزاميا بأىدافيا كرؤيتيا
دكلي كمعززان لمبادئ القانكف ال، يككف نزييان كحياديان كساعيان دكما ن إلى تطبيؽ ميثاؽ الييئة

كىـ رغـ الظمـ كالتشريد كالقتؿ ، كأشار إلى أف معظـ أبناء الشعب الفمسطيني الجئكف، نسانياإل
لف يتخمكا عف حقكقيـ الكطنية المشركعة غير قابمة ، كالتعذيب كاإلرىاب "اإلسرائيمي"

  (3)لمتصرؼ.

قكـ بتذكير الحضكر كمنيـ كفي احتفاالت ذكرل النكبة كاف الشيخ محمد شمعة ي 
كأسماء ، كاالعالـ الفمسطينية ، االطفاؿ المشاركيف في مسيرة األجياؿ الذيف رفعكا مفاتيح العكدة

فحؽ ، القرل... ككاف يؤكد ايضان عمى حؽ العكدة الذم أقرتو كؿ المكاثيؽ كالقكانيف الدكلية
 (4)العكدة أصيؿ ينتقؿ مف جيؿ إلى جيؿ.

كالعشريف النتفاضة يـك األرض التي بدأت في الثالثيف مف مارس كفي الذكرل السابعة 
ألنيا ، طالبت حركة حماس بالتمسؾ بحؽ العكدة إلى أرض اآلباء كاألجداد، ـ1976عاـ 

كطالبت بضركرة استغالؿ جميع المناسبات ، السبيؿ الكحيد لحفظ تضحيات الشعب الفمسطيني
 . (5)المقدس ا كعدـ تفريطنا بيذا الحؽإلظيار عدـ تنازلن

                                                 

 ـ. 2003-1-24، 4كممة الشيخ ياسيف في المؤتمر: كثيقة رقـ  - (1)
 .101سالمة، محمكدم ك العامكدم، محمدم كآخركف: الشيخ الجميؿ محمد حسف شمعة، ص - (2)
 .102الجميؿ محمد حسف شمعة، ص سالمة، محمكدم ك العامكدم، محمدم كآخركف: الشيخ - (3)
 .102سالمة، محمكدم ك العامكدم، محمدم كآخركف: الشيخ الجميؿ محمد حسف شمعة، ص - (4)
 ـ. 2003-3-30: 6كثيقة رقـ  - (5)
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كحؽ ، لقد استفادت حركة حماس مف مختمؼ المناسبات الكطنية لمتذكير بحؽ العكدة
ففي الذكرل السادسة ، ككرامة ةالعيش عمى تراب كطنو بحري، المشتتالشعب الفمسطيني 

ف لمنكبة الفمسطينية دعت حركة حماس كسائؿ االعالـ المحمية كالعربية كاإلسالمية إلى يكالخمس
كتعرض فيو ، يكـ إعالمي لتكعية الشعكب كاألجياؿ بحؽ العكدة إلى أرض فمسطيفتخصيص 

كما دعت حركة ، (1)أفالمان كتسجيالت عف الجرائـ التي ارتكبيا العدك الصييكني بحؽ شعبنا
كرفض ، حماس أبناء الشعب الفمسطيني لممشاركة في فعاليات يكـ النكبة ترسيخان لحؽ العكدة

كضركرة تعميـ أطفالنا أسماء مدننا كقرانا التي ، يدؼ إلى طمس ىذا الحؽكؿ المؤامرات التي ت
 .(2)كلتكتبيا في كؿ بيت كشارع كمسجد كمدرسة، ىجرنا منيا

، ـ2005-3-30أما في الذكرل التاسعة كالعشريف ليكـ األرض كالتي صادفت بتاريخ 
ا ميانتزاع حقكقنا م  ىأكدت حركة حماس أف السياسات الصييكنية لف تزيدنا إال إصراران عم

تككف "خطبة الجمعة"  الحركة دعكة لمخطباء كالدعاة بأفكما كجيت ، (3)طاؿ الزماف أك قصر
كأىمية ، كالتذكير باالعتداءات الصييكنية عمى األراضي الفمسطينية، مركزة عمى ىذه المناسبة

 .(4)التذكير بأف حؽ العكدة إلى فمسطيف حؽ مقدس

فقد تكالت البيانات ، ية الالجئيف بشقيا النظرم في الغالبحركة حماس مع قضتعاممت 
ر الالجئيف كتحفزىـ عمى الصبر كالصمكد في ظؿ اآلماؿ كالكعكد بالعكدة إلى زى التي تشد أ
 ان مممكس ئان ب العممي فمـ تقدـ فيو الحركة شيأما الجان، كمحاكلة تككيف حؽ العكدة، أرض الكطف

 ت المحيطة بالحركة. كيرجع ذلؾ إلى األجكاء كالمتغيرا

كجيت حركة حماس في ، ـ2005عاـ  عقب االنسحاب اإلسرائيمي مف قطاع غزة
فقد جاء فييا: أىمنا ، مصبر كالصمكدليؼ إلى األىؿ في الشتات تدعكىـ رسالة مف محمد الض
 كلف، كلف ييدأ لنا باؿ، فإف النصر مع الصبر، صبران أييا اإلخكة كاألخكات، كأحبابنا في الشتات

 . (5)يقر لنا قرار حتي يعكد جميع أبناء شعبنا بإذف اهلل

                                                 

 ـ.2004 -5-15: 12كثيقة رقـ  - (1)
 المصدر السابؽ. - (2)
 ـ.2005-3-30: 13كثيقة رقـ   - (3)
 ـ. 2005-3-30: 13كثيقة رقـ  - (4)
 ـ.2005-8-30رسالة مف محمد الضيؼ:  - (5)
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قدمت دائرة شؤكف ، ـ2006االنتخابات التشريعية عاـ في بعد فكز حركة حماس 
الالجئيف تصكران لنكاب المجمس التشريعي ييدؼ إلى تفعيؿ المطالبة بتنفيذ حؽ العكدة مف 

 :(1)خالؿ

 حؽ العكدة.  معفي التفاعؿ  تفعيؿ مؤسسات المجتمع المدني لمقياـ بدكرىا .1

 ث يتـ تنفيذىا عمى مراحؿ. يبح، كضع خطة استراتيجية لتنفيذ حؽ العكدة .2

 كتجريـ كؿ مف يتجاكزىا بمبادرات فردية كرسمية. ، تكحيد المفاىيـ حكؿ حؽ العكدة .3

جاف كالييئات الفمسطينية العاممة في مجاؿ الدفاع عف ملة لجميع ايتككيف مظمة سياس .4
  حؽ العكدة.

 التكاصؿ مع الجيات العربية كاالسالمية كالغربية الداعمة لحؽ العكدة.  .5

 كضع مسألة حؽ العكدة عمى أجندة المقاءات مع الزعماء بمختمؼ جنسياتيـ.  .6

كالعمؿ الدؤكب لمتأثير عمى الدكؿ التي ، تصنيؼ الدكؿ عمى اساس دعميا لحؽ العكدة .7
 دني.ال تدعـ ىذا الحؽ مف خالؿ منظمات المجتمع الم

مف ، تسميط الضكء عمى نقاط الضعؼ في المجتمع الصييكني بجاه حؽ العكدة  .8
 التكزيع الديمغرافي لمييكد.

إعداد خطاب سياسي إعالمي يتضمف كممات ليا مضمكف سياسي تمس القضية  .9
 .نفسو كذلؾ يجب أف تأخذ كممة عكدة التركيز، الكطنية

ي كؿ الكسائؿ الممكنة لمحفاظ عمى يتضح مف ذلؾ أف حركة حماس أخذت تبحث ف        
قميميان مف ناحية، قضية العكدة مف االندثار مف خالؿ حفظيا في ذاكرة ، كمحاكلة تفعيميا دكليان كا 
فحؽ ، حتى تظؿ ثابتة كراسخة في أذىاف الشعب الفمسطيني كأبنائو، األجياؿ مف ناحية أخرل

 .ان كنأمؿ مف اهلل أف يككف قريب ،العكدة ىك حؽ مقدس

****** 
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يالحػػػظ أف مكقػػػؼ حركػػػة حمػػػاس تجػػػاه قضػػػيتي االسػػػتيطاف كالالجئػػػيف تميػػػز بشػػػيء مػػػف 
 كذلؾ عمى النحك التالي:، التطكر التدريجي في العمؿ

كالمناشػػػدات ، بػػػدأت حركػػػة حمػػػاس فعالياتيػػػا تجػػػاه مسػػػألة االسػػػتيطاف بتكجيػػػو الػػػدعكات  -
 أك الحد منو.، الدكلية لمكقكؼ في كجو االستيطاف، الشعبية

كاعتبػػػرت أف ، عت حركػػػة حمػػػاس فػػػي منتصػػػؼ التسػػػعينات العػػػبء عمػػػى السػػػمطةكضػػػ  -
 أسباب تكسع االستيطاف ىك عدـ كضع القيكد في االتفاقيات المكقعة.

دعػت حركػػة حمػػاس فػػي نيايػػة التسػػعينات إلػػى العمػػؿ عمػػى تشػػكيؿ لجػػاف شػػعبية لمحمايػػة  -
 كالدفاع عف األىالي كاألمالؾ.، ضد انتياكات المستكطنيف

المسػتكطنيف ك ، ة حماس عمى تصعيد المكاجيات المباشرة مع جنكد االحػتالؿعممت حرك -
 مع بداية انتفاضة األقصى.

كالرصػػد مػػف خػػالؿ القيػػاـ بالعمميػػات ، كالتفكيػػر، ثػػـ انتقمػػت الحركػػة إلػػى تكثيػػؼ التخطػػيط -
 كعمميات االقتحاـ المباشرة.، االستشيادية

، سػػػػتكطنات بالقػػػػذائؼقصػػػػؼ الملتطػػػػكر مكقػػػػؼ حركػػػػة حمػػػػاس بعػػػػد االنتفاضػػػػة لتصػػػػؿ  -
 بشكؿ دائـ.محمية الصنع  كالصكاريخ 

مكاصػمة الجيػد العسػكرم تجػاه  استطاعت حركػة حمػاس إلػى جانػب الفصػائؿ الفمسػطينية -
 .المستكطنات الجاثمة في قطاع غزة المستكطنات ك نجحت في تحرير

ف كبػػاقي المػػد، اعتبػػرت حركػػة حمػػاس أف ىػػذا التحريػػر ىػػك بدايػػة المشػػكار لتحريػػر القػػدس -
 الفمسطينية المحتمة.

 .لـ يكف اىتماـ حركة حماس بقضية الالجئيف في السنكات األكلى بالمستكل المطمكب -
كرأت أف ىذا الحؽ ال يسقط بالتقادـ ميما طالت ، نادت حركة حماس بحؽ العكدة -

 السنكات.
 رأت حركة حماس أف االحتالؿ الصييكني ىك المسؤكؿ األساسي عف مشكمة الالجئيف. -
الحركة الدكؿ العربية المضيفة لالجئيف بأف يككنكا عمى قدر المسؤكلية فيما طالبت  -

 يخص قضية الالجئيف.
 كالعمؿ عمى حميا.، قامت حركة حماس بتشكيؿ دائرة الالجئيف لمتابعة قضاياىـ -

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 انفصم انثاني 
كر انسياسي حلركة  محاس من تطىر انف

 م6112-7887انتسىية انسياسية  عمهية
 

 واليدنة السياسيةتطور موقف حركة حماس من الحمول مبحث األول: ال
 م.3993-1006

 .م1006-3993المفاوضات طور موقف حركة حماس من تالمبحث الياني: 

 م.1006-3993تطور موقف حركة حماس من االنتتابات  المبحث اليالث:
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  املبحث اال ل
 و1006-3993 ا ص اش  س مً احللول تطو  موقف حرك  محا

كعمميات ، السياسيةالحمكؿ  اس مكقفيا مبكران فيما يخص عمميةحسمت حركة حم
لذلؾ جاء ىذا ، إذ رفضت الحركة الحديث عف أم حؿ مف شأنو تقديـ التنازالت، التسكية

كقد تـ تقسيمو إلى ، السياسيةالمبحث تحت عنكاف تطكر مكقؼ حركة حماس مف الحمكؿ 
ثانيا: تطكر ، ـ1999-1991 السياسيةكة حماس مف الحمكؿ أكال: تطكر مكقؼ حر ، يفمحكر 

 ـ.2006-1991 اليدنةمكقؼ حركة حماس مف 

 :م1006-3993 السياسية: تطور موقف حركة حماس من الحمول  المحور األول
 :م3999-3993 السياسيةتطور موقف حركة حماس من الحمول أواًل: 

فبرير  شباط/ 28إلى  1990آب/ اغسطس  2الخميج الثانية )انطمقت بعد حرب  
كقد قبؿ ، ـ1991نكفمبر  كذلؾ في االكؿ مف تشريف الثاني/، ـ( مباحثات مدريد لمسالـ1991

 .(1)األرض مقابؿ السالـ أالعرب في مباحثات مدريد مبد

كتدعك لو ، فيي مع السالـ، السالـ ألقد أكدت حركة حماس مراران أنيا ليست ضد مبد
لكنيا مع ، جمعأىمية أف يسكد ربكع العالـ أجميع دكؿ العالـ عمى  فؽ معتكت، كتسعى لتحقيقو

نو مف ممارسة حقو في الحرية كالعكدة كيمكٌ ، السالـ العادؿ الذم يعيد الحقكؽ لمشعب الفمسطيني
ف االتفاقيات التي تـ التكصؿ إلييا ال تمبي طمكحات أفالحركة ترل ، كاالستقالؿ كتقرير المصير

كتمحؽ ، فيي اتفاقات غير عادلة، ال تستجيب لمحد األدنى مف تطمعاتوك ، الشعب الفمسطيني
كتعترؼ بحقو فيما استمبو مف ، كتكافئ الجانب المعتدم عمى اعتدائو، بالشعب رالضر 

أف حماس تريد السالـ الذم يعيد حقكؽ الشعب  ،الشيخ أحمد ياسيف ، كأكد(2)اآلخريف
كينتيي ، كأف تزاؿ المستكطنات، لكطنو فكؿ ما نصبك إليو أف يعكد الشعب، الفمسطيني
رادة ككرامة محفكظة، االحتالؿ  .(3)كأف نعيش كأم شعب في العالـ بحرية كا 

                                                 

 .76جرابعة، محمكد: حركة حماس مسيرة مترددة نحك السالـ، ص - (1)
المركػػػػز الفمسػػػػطيني لإلعػػػػالـم ك سػػػػعيد، سػػػػمير: حركػػػػة المقاكمػػػػة اإلسػػػػالمية حمػػػػاس، جيػػػػاد.. نصػػػػر أك  - (2)

م كجرابعػػة، محمػكد: حركػػة حمػاس مسػػيرة متػػرددة 18ـ، ص2003، 2كالنشػػر، طاستشػياد ، دار الكفػػاء لمطباعػة 
 .21ـ، ص2003، مارس 1نحك السالـ ، المركز الفمسطيني لمبحكث السياسية، ط

، 10931صػػػحيفة القػػػدس: الشػػػيخ  أحمػػػد ياسػػػيف: حمػػػاس تريػػػد السػػػالـ الػػػذم يعيػػػد لمشػػػعب حقكقػػػو، ع:  - (3)
 .1ـ، ص2000-1-27الخميس، 
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أك أيان ، أيان كاف مصدرىا –حركة " حماس" أف مبدأ التسكية  السياسية  في حيف ترل       
رض أظـ ىك انطكاؤىا عمى التسميـ لمعدك الصييكني بحؽ الكجكد في مع، كانت بنكدىا

، بناء الشعب الفمسطيني مف حؽ العكدةأكما يترتب عميو مف حرماف المالييف مف ، فمسطيف
قامة المؤسسات ، كبناء الدكلة المستقمة عمى كامؿ األرض الفمسطينية، كتقرير المصير كا 

ائرة إنما يدخؿ في د، عراؼ الدكلية كاإلنسانية ينافي فقط القيـ كالمكاثيؽ كاألمر الأكىك ، الكطنية
، فأرض فمسطيف أرض إسالمية مباركة، كال يجكز القبكؿ بو، المحظكر في الفقو اإلسالمي

 .(1)كمف كاجب المسمميف الجياد مف أجؿ استرجاعيا، اغتصبيا الصياينة عنكة

ليس فقط البحث عف حؿ ، حركة أف اليدؼ الرئيس مف عمميات التسكيةال اعتبرت
نما دع، إلنياء حالة الصراع سياسي كسابو مزيدان ، ـ الطرؼ الصييكنيكا  مف الشرعية عمى  كا 

 .(2)حساب القضية الفمسطينية

، ليس إحالؿ السالـ فحسب السياسيةمحركة حماس أدركت أف اليدؼ مف كراء الحمكؿ ف
نما ىنالؾ محاكالت كضغكط  مف ، باسـ العممية السممية لتحقيؽ م رب كمصالح الييكد تجرمكا 
 كصرؼ النظر عف استمرار حالة الصراع.، مة لدل العربخالؿ غرس ركح الضعؼ كاليزي

تريد سالمان  االحتالؿأكدتو الحركة في بيانيا عندما رأت أف دكلة  ما كلعؿ ىذا التصكر 
كيضمف ليا االنخراط في المنطقة العربية دكف التنازؿ عف ، ينيي حالة الحرب الصكرية معيا

  .(3)د ىك حكـ ذاتي لمسكاف كليس ل رضفإف غاية ما يقدمو الييك ، شبر كاحد مف األرض

يما: أف الطرؼ لأك ، كالكاضح أف حركة حماس غير مقتنعة بعممية السالـ لسببيف
كالثاني: أف ، "اإلسرائيمي" غير معني بحؿ سممي حقيقي بما فيو مف منح الحقكؽ ألصحابيا

نما ، امؿ بنزاىةكىي الطرؼ الساعي لعقد كتطبيؽ الحمكؿ السممية ال تتع الكاليات المتحدة كا 
 تيميز كتيرجح كفة طرؼ عمى حساب ااٌلخر.

ف حركة حماس إ فقاؿ، السياسية ؿعمى مكقؼ الحركة مف الحمك  كفاح عكدة عمؽ كىنا
تبنت فقط معارضة الحمكؿ السممية كالمبادرات كالمؤتمرات لحؿ القضية الفمسطينية منذ 

                                                 

 ، مرجع سابؽ.ني لإلعالـالفمسطيالمركز  - (1)
 ـ.1991-4-21: 73بياف حماس  - (2)
 المصدر السابؽ. - (3)
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إلى مجمكعتيف مف  ممية التسكية يرجعرفض حماس لع في حيف يرل تيسير عزاـ أف، (1)تأسيسيا
كالثانية: شركط العممية السممية المجحفة ، األكلى تتعمؽ بالعكامؿ التاريخية كالعقائدية، العكامؿ

فالقارئ ألدبيات الحركة في مرحمتيا األكلى يجد غمبة البعد الديني في ، بحؽ الشعب الفمسطيني
 .(2)تناكؿ المسألة الكطنية"

مف ناحية ليس فقط ، حركة حماس اعتمد رفض التسكية السياسية كالحقيقة أف مبدأ
نما إدراؾ حركة حماس مدل الخطكرة مف ، العكامؿ التي ترتكز عمى العقائد كالشركط المجحفة كا 

يشرعف ما اغتصبتو قيران  فمسطيني لة االحتالؿ تحاكؿ اقتناص قرارإذ أف دك ، كراء ىذه التسكية
 كعنفان مف الشعب الفمسطيني.

قد اعتبرت حماس أف اليدؼ األساسي ليذا المؤتمر ىك إضفاء الشرعية الدكلية عمى ل
ني ىدافو في الحصكؿ عمى اعتراؼ الشعب الفمسطيأتكمف أىـ حيث ، الكياف الصييكني

، (3)كحقو في الحرية"، في مصادرة أرضو المقدسة( المعتدم) بحؽ الكياف الصييكني (الضحية)
كنبيت قيادة منظمة التحرير إلى ، كمسمسؿ التنازالت، يةحاكلت كقؼ قطار التسك لذلؾ 

لتحاـ مع الشعب الفمسطيني في جياده كدعتيا لال، برفضيا جممة كتفصيالن كطالبتيا ، مخاطرىا
كما دعت الحركة إلى تصعيد االنتفاضة كرد عممي فاعؿ ضد مؤتمر ، (4)كمقاكمتو لالحتالؿ

يكـ اضراب شامؿ احتجاجا تشريف أكؿ/ أكتكبر  30عتبار يكـ كا، السالـ المزعكـ في مدريد
 .(5)عمى انعقاد المؤتمر"

إضافة ، في ىذا المؤتمر سكل مؤامرة كبرل تستيدؼ سمب االرض حركة لـ ترى الإذان ف         
بينما تستفرد "إسرائيؿ" بتفكيض مف أصحاب ، إلى كضع العرب كالفمسطينييف في خانة ضيقة

لذلؾ عممت حركة حماس عمى تسخير كؿ إمكانياتيا لكقؼ  مرةاألرض يمنحيا الشرعية كالسيط
 ىذا المؤتمر.

                                                 

 حزيػراف، فػي غػزة تأثيرىػا عمػى المشػركع الػكطني، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة27عػكدة، كفػاح: أحػداث  - (1)
 .117-116ص
مقراطي، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر عػػزاـ، تيسػػير: التجربػػة السياسػػية لحركػػة حمػػاس كأثرىػػا عمػػى الخيػػار الػػدي - (2)

 .137منشكرة، ص
 ـ.1991-9-23بياف حماس:  - (3)
 ـ.1991-9-23بياف حماس:  - (4)
 ـ.1991-10-7بياف حماس:  - (5)
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مف  تسعى الكاليات المتحدةالفصائؿ الفمسطينية أف بعض رأت حركة حماس كمعيا 
 (1)كىي:، خالؿ الحؿ السممي لتحقيؽ عدة أىداؼ خاصة بيا

  .عياتكريس الييمنة األميركية عمى المنطقة بإنشاء الحمؼ اإلقميمي المرتبط م -1

 .تثبيت الكجكد الصييكني السرطاني في جسـ األمة العربية -2

  .كتفريغيا مف مضمكنيا، تصفية القضية الفمسطينية التي ىي قمب الصراع -3

إجياض كضرب حركات التحرر اإلسالمية كالعربية المناىضة لإلمبريالية األمريكية  -4
 إسرائيؿ".ك" حدةلمكاليات المتكتكريس الييمنة المطمقة ، كمصالحيا في المنطقة

تتجسد في تمييد   -كما أسمتو–أبعاد مؤتمر التصفية  أف اعتبرت حركة حماسكما  
كتكريس ، ل مةإسرائيؿ الكبرل" إللغاء الدكر الحضارم يؽ أماـ الحمـ الصييكني بإقامة "الطر 

طيمة  لذلؾ دعت إلى اإلضراب العاـ، كيصفي أبعاد الصراع كجكىره"، الييمنة الغربية كأمر كاقع
 بعض كمعياحركة الكما ىددت ، (2)كتصعيد المكاجيات ضد العدك "الصييكني"*، أياـ المؤتمر

كؿ المحاكريف كالمساكميف عمى فمسطيف كاألقصى بأف المصادقة عمى  الفصائؿ الفمسطينية
كاألمة ال ، فمصير السادات بات معركفان ، مصادرة األراضي كبيت المقدس لف تمر بدكف عقاب

 .(3)الؼ اإلسالمبكليكشعبنا كأمتنا فييـ آ، يخ ال يرحـالتار ك ، تناـ

في محاكلة منيا ، كبذلؾ فإف حركة حماس قد كجيت تيديدات مباشرة لممساكميف
كما ذكرتيـ بمصير ، أك التأثير عمى الكفد المفاكض، لردعيـ عف حضكر ىذا المؤتمر

كمقدسات  الشعب الفمسطيني ف أم تفريط أك تنازؿ عف حقكؽ إ :ككأنيا تقكؿ ليـ، السادات
 .جدان  سيككف ثمنو غاليان 

                                                 

 ـ.1991-10-20بياف مشترؾ :حركة حماس، كالجبية الشعبية، كالجبية الديمقراطية :  - (1)
لمئذنػػة الحمػػراء: اتصػػؿ بػػي عبػػاس زكػػي، كقػػاؿ لػػي: إننػػي كتعقيبػػان عمػػى ذلػػؾ يقػػكؿ ابػػراىيـ غكشػػة فػػي كتابػػو ا -*

ال فػإنكـ تتحممػكف المسػؤكلية، فأجبتػو: أنػت تعمػـ أف ىػذا  باسـ حركة فتح أطمػب مػنكـ أف ال تنزلػكا إلػى الشػارع، كا 
المؤتمر يعمؿ ضد مصمحة الشعب الفمسطيني، كالشباب في حركة حماس كمف يقؼ معيػـ سػينزلكف إلػى الشػارع  

 .189كقفيـ. غكشة، إبراىيـ: المئذنة الحمراء، صتعبيران عف م
 ـ.1991-10-24بياف مشترؾ: حركة حماس، كالجبية الشعبية، كالجبية الديمقراطية  - (2)
 ـ.1991-10-29بياف مشترؾ : استمرار االنتفاضة كرفض مؤتمر البيع،  - (3)



93 

خالد  رأل، اختمؼ الباحثكف حكؿ أسباب رفض حركة حماس لعممية التسكية السياسية
مع  ياتناقضبسبب اليندم: أف حركة حماس رفضت المشاركة في عممية التسكية السياسية 

 .(1)لعامةأيدكلكجية "حماس" كميثاقيا المستند عمى الثكابت اإلسالمية ا

الحؿ المرحمي برز في خطاب أف مكضكع  خالد الحركب أكد ،في السياؽ ذاتو
كلكنو مشركط بعدـ تقديـ تنازؿ عف المكقؼ المركزم مف إسالمية كؿ األرض ، "حماس"

الحمكؿ السممية  أف فاعتبرأما  تيسير جبارة ، (2)كمقركنان بعدـ االعتراؼ" بإسرائيؿ"، الفمسطينية
سرائيؿ تتعارض مع عقيدة حماسكالمبادرات كا كترل أف ىذه ، لمؤتمرات التي تنادم بيا أمريكا كا 
 .(3)ال يمكف أف تحقؽ المطالب الفمسطينية أك تعيد الحقكؽ أك تنصؼ المظمكـ، المؤتمرات

 موقف حركة حماس من اتفاقية أوسمو: -

ف الفمسطيني ك اكسمك ما بيف الجانبي مدريد الطريؽ لمتكصؿ إلى اتفاؽميدت مباحثات      
حيث ، ـ1993سبتمبر  /أيمكؿ 13التي تـ التكقيع عمييا رسميان في كاشنطف يـك ، "اإلسرائيمي"

كاعتراؼ فمسطيني بحؽ " إسرائيؿ" في ، اإلسرائيمي"لفمسطيني ك"نتج عنيا اعتراؼ بيف الطرفيف ا
، الفمسطينيإسرائيؿ" بأف ـ.ت.ؼ ىي الممثؿ الشرعي لمشعب "حككمة  الكجكد مقابؿ اعتراؼ 

كتشكيؿ ، كما نص االتفاؽ عمى انسحاب " إسرائيمي" تدريجي مف الضفة الغربية كقطاع غزة
، مثؿ: المستكطنات، كتأجيؿ البحث في القضايا العالقة، سمطة فمسطينية ذات صالحيات محددة

 (4)كغيرىا خالؿ فترة ال تزيد عف ثالث سنكات.، كالقدس، كالالجئيف

فإف ، في األساس االنتفاضة الفمسطينية األكلىى نيأ ك الذمكى، أكسمك فاؽات بعد تكقيع        
لذلؾ عممت الحركة عمى تكحيد المعارضيف   ،عمى حركة حماس الكضع أصبح أكثر صعكبة

  .(5)دكف جدكلكانت كلكف محاكلتيا ، كصممت عمى مكاصمة جيادىا، لتمؾ االتفاقية

                                                 

، مػف كتػاب الحمػد، جػكاد، كأخػركف: اليندم، خالد: فيػـ الحركػة لطبيعػة الصػراع مػع المشػركع الصػييكني - (1)
 .126دراسة في الفكر السياسي، ص

 .89الحركب، خالد: حماس الفكر كالممارسة، ص - (2)
ـ، 1992، 1جبارة، تيسير: دكر الحركات االسالمية في االنتفاضة الفمسطينية المباركة ، دار الفرقاف، ط - (3)

 .129ص
البرغكثي: مركاف: األداء التشػريعي  م ك76دة نحك السالـ، صجرابعة، محمكد: حركة حماس مسيرة مترد - (4)

 .133كالرقابي، ص
(5)  - Zuhur, Sherifa: HAMAS AND ISRAEL CONFLICTING STRATEGIES OF GROUP-

BASED POLITICS, December 2008, p 36. 
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سياسية  رؤية "حماسيادات حركة "أحد ق مكسى أبك مرزكؽ طرح في ذلؾ الكقت
عمى أف  حيث تنصفقد ، ـ1994عاـ  إسرائيؿ" في أعقاب مجزرة الحـر اإلبراىيميلمسالـ مع "

زالة المستكطنات ،مف الضفة الغربية كقطاع غزة كالقدسإسرائيؿ" " تنسحب  مف تريدإذا كاف ، كا 
تاحة الفرصة أماـ حككمة يمكف أف تككف ىناؾ معاىدة سالـ أك ىدنة إلف، احماس السالـ معي

ككاف ذلؾ في أعقاب عمميتيف استشياديتيف داخؿ ، العدك كي تخرج نفسيا مف ىذه الكرطة
  (1)إسرائيميان. 12قتؿ عمى إثرىما ، األراضي الفمسطينية المحتمة

إذ ألكؿ ، الطرح ىك اجتماع ىذه النقاط معان عمى شكؿ برنامج أك مبادرة ذاؾالالفت في 
أك أية ، تقدـ الحركة ركاية غير تاريخية عمى شكؿ برنامج محدد، حماس السياسيمرة في تاريخ 

إال إف انتظاميا بيذا ، قد ال تعتبر جديدة في فكر حماس، كالن عمى حدة، نقاط ىذا البرنامج
 .(2)الشكؿ تعطي طرحان أك حالن شبو متكامؿ ىك الجديد في األمر

نبعت مف المصمحة الكطنية لمحركة،  -ذاؾأن-تمؾ الرؤية التي قدميا أبك مرزكؽ  كلعؿ
خاصة في ظؿ المستجدات عمى الساحة الفمسطينية، كالتي تمثمت في ظيكر السمطة 
الفمسطينية، كفرض كاقع جديد، حيث أرادت الحركة أف تعطي فرصة لترل ما يمكف إنجازه عبر 

  السمطة الفمسطينية.

إفشاؿ مخططات  إلى كدعت، أكسمك تفاؽا كالفصائؿ الفمسطينية حماس حركة رفضت
ككؿ ، كتكحيد الجيكد ضد مشركع االستسالـ، تصعيد االنتفاضةمف خالؿ استمرار ، التسكية

آماؿ كأىداؼ الشعب  يحقؽلـ  ىذا اإلتفاؽأف كما اعتبر الشيخ أحمد ياسيف ، (3)مؤامرة لمتكطيف

                                                 

 - ـ، درس جميع مراحؿ التعميـ 1951ـ ، ككلد أبك مرزكؽ في عاة يبنامكسى محمد محمد أبك مرزكؽ، ىاجرت عائمتو مف قري
مصنعان في دكلة اإلمارات العربية المتحدة حتى عاـ  اراألساسي في قطاع غزة، كدرس اليندسة في جامعة حمكاف في القاىرة، أد

طرد مف ـ، 1991ـ، إلكماؿ دراستو العميا، الماجستير ثـ الدكتكراه في اليندسة عاـ 1981ـ، ثـ تكجو لمكاليات المتحدة عاـ 1981
ـ، بعد أف أقاـ فييا لمدة ثالثة أعكاـ، ثـ عاد إلى الكاليات المتحدة التي قامت باعتقالو في مطار نيكيكرؾ، كظؿ 1995األردف عاـ 

شيران في زنزانة انفرادية في  18محتجزان حتى تقدمت السمطات الصييكنية بطمب لتستممو مف الكاليات المتحدة األمريكية، ككقد أمضى 
ـ. سعيد، سمير: حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، 1997عاـ إلى األردف  يكرؾ الفيدرالي، ثـ سممتو السمطات ألمريكية سجف نيك 

 ـ.2003، 2، دار الكفاء لمطباعة، مصر، ط43جياد، نصر أك استشياد، ص
 ـ،1994-4-20، األربعػػاء، 8851صػػحيفة القػػدس: حمػػاس تعػػرض السػػالـ إذا انسػػحبت إسػػرائيؿ، ع:  - (1)

 .1ص
سرائيؿ: مف مثمث القكل إلي المطرقة كالسنداف،  -(2) الحركب،  خالد: "حركة حماس" بيف السمطة الفمسطينية كا 

 .32ص ،ـ1994، ربيع18مجمة الدراسات الفمسطينية، ع
 ـ.1993-5-5بياف تحالؼ الفصائؿ العشرة :   - (3)
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، كحؽ العكدة، اتكالمستكطن، : كقضية القدسيةالقضايا األساس تجاىؿ كما أنو، الفمسطيني
ف ىذ، ، كترسيـ الحدكد  . (1)" تحقيؽ شركط القكم عمى الضعيؼ كتفاؽ ىاإل اكا 

كنتنبأ لو المكت  مبراىيـ غكشة عندما رأل أف ىذا االتفاؽ " مخمكؽ مشكه"إكىذا ما أكده 
فيك لـ يحقؽ لمشعب الفمسطيني أيا مف طمكحاتو كمطالبو في التحرير كالعكدة ، كاالضمحالؿ

قامة الدكلة عمى كامؿ التراب الفمسطيني المقدس، ر المصيركتقري بؿ زاد مف تمزيؽ الشعب ، كا 
 .(2) الفمسطيني

لقد شكؿ إعالف أكسمك في رأم إبراىيـ المقادمة تراجعان كاضحان ليس لدل الطرؼ 
تأتي إذ ، (3)سكاء عمى المستكل الفكرم أك العممي، بؿ لدل األطراؼ العربية، الفمسطيني كحده

ليس فقط مف مضمكنيا المقر بشرعية  -مف كجية نظر حركة حماس -كرة ىذه االتفاقياتخط
طالؽ يد الييمنة ، ةيكتطبيع العالقات الصييكنية العرب، نحاء فمسطيفأالسيادة عمى جميع  كا 

كاف ال ، بؿ تأتي الخطكرة مف رضا طرؼ فمسطيني كمكافقتو، عمى المنطقة فحسبالصييكنية 
 .(4)يني تمثيالن حقيقيان الشعب الفمسطيمثؿ 

، ىك مخطط المشركع الصييكني في المنطقة (5)كسمكأبك مرزكؽ أف اتفاؽ أ مكسى كرأل      
كلـ يكف بالتالي ، فاالتفاؽ يشكؿ اعترافان بالعدك "اإلسرائيمي" دكف تحديد " إسرائيؿ" بحدكد معينة

طمقات العقيدة كالحؽ ليس مف من، أماـ حركة حماس إال أف تقؼ في مكاجية ىذا المشركع
نما حفاظان عمى المصمحة اإلسالمية العميا، كقدسية االقصى كالحقكؽ العربية فقط في حيف ، (6)كا 

 ىأعط الذمكسمك أ تحمؿ مسئكلية التكقيع عمى اتفاؽأف  قيادة ـ.ت.ؼ ت يكسؼ رزقة كما رأل
احتمو في عاـ  كحقان متنازعان فيو فيما، ـ1948المحتؿ شرعية في امتالؾ ما احتمو عاـ 

                                                 

 ـ.1993 رسالتاف مف السجف مف زعيـ حركة حماس إلى أتباعو : خريؼ - (1)
-6، الجمعػة، 8867صحيفة القدس: غكشة : االتفاؽ مزؽ كحدة شعبنا كال يحقؽ أيا مف طمكحاتو، ع:  - (2)
 .4ـ، ص5-1994
 .139عدكاف، عاطؼ، الشييد الدكتكر إبراىيـ المقادمة، ص - (3)
 .220العمكر، ثابت: مستقبؿ المقاكمة اإلسالمية " حركة حماس نمكذجان"، ص - (4)
مكسػػى أبػػك مػػرزكؽ بشػػيء مػػف المػػرارة كالحسػػرة معقبػػان عمػػى اتفػػاؽ أكسػػمك: لقػػد كنػػا نعػػرؼ عػػف الكيػػاف يقػػكؿ  -(5)

اإلسػػرائيمي أنػػػو كيػػػاف عنصػػرم شػػػرد شػػػعب فمسػػػطيف كنكػػب العػػػالـ العربػػػي، كاآلف  مػػاذا سػػػنفعؿ؟ كىػػػؿ "إسػػػرائيؿ" 
ؿ بالمقاطعػػػػة أصػػػػبحت جػػػػزءان مػػػػف خارطػػػػة العػػػػالـ العربػػػػي؟ كىػػػػؿ ستصػػػػبح ضػػػػمف الجامعػػػػة العربيػػػػة، كمػػػػاذا نفعػػػػ

االقتصػػادية، كمػػاذا نقػػكؿ لشػػعكبنا كمناىجنػػا التربكيػػة؟ بػػؿ كمػػاذا سػػنفعؿ بقرآننػػا الػػذم نتمػػكه، كالػػذم يصػػؼ الييػػكد 
 .31، ص1عمى حقيقتيـ المطمقة، كسكء الخمؽ؟! يكسؼ، أحمد: مكسى أبك مرزكؽ الرجؿ كالحركة كالقضية، ج

 .31، ص1لقضية، جيكسؼ، أحمد: مكسى أبك مرزكؽ الرجؿ كالحركة كا - (6)
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قامة الدكلة ، كاسترجاع كامؿ التراب، كازالت مف الخريطة السياسية ىدؼ التحرير، ـ1967 كا 
كفي قررات دكلية ، ـ1967محتمة عاـ  ي أراضو فكانحصرت القضية بعد اكسمك ، الفمسطينية

 .(1)تتحدث عف الالجئيف كالعكدة

، باب رفض الحركة لالتفاؽأس أحد مؤسسي حركة حماس" بد الفتاح دخاف "كيفسر ع   
كأدنى بكثير مف الحد األدنى الذم ، ف ما تـ في أكسمك ال يحقؽ آماؿ شعبنا كطمكحاتوفيقكؿ: إ

 (2)كال في غيرىا. ،لذلؾ ال نكافؽ عمى ما تـ في أكسمك، يمكف اف نكافؽ عميو في ىذه المرحمة
كلكف نعارضيا ، ت أكسمكننا نعارض اتفاقاإأما القيادم في الحركة سيد أبك مسامح فقاؿ: "

 .(3)بالديمقراطية كليس بالعنؼ"

فيقكؿ ، إسقاط ىذا المشركع لدل قيادات الحركة في كيفية ىناؾ تبايف كاضحلقد كاف 
سقاط ىذا االتفاؽ نحف كشعبنا إنتطمع إلى ننا إ "أبك محمد مصطفي" ممثؿ الحركة في دمشؽ: 

بعكامؿ ذاتية في ، لسقكط كلكنو آت ال محالةقد يتأخر ىذا ا، الفمسطيني كمنظماتو الرافضة لو
فالصياينة لف يعطكا السمطة إال القميؿ مما ، كىذه العكامؿ كافية لتؤدم إلى فشمو، ىذا االتفاؽ
كالتعبئة ، كالنضاؿ، فإف البديؿ ىك الجياد، سقاط سمطة الحكـ الذاتيإكفي حاؿ تـ ، اتفؽ عميو

تفاؽ أكسمك استنفاذ زىار قاؿ : نحف سنترؾ إلمحمكد ال أففي حيف ، (4)نحك تحرير فمسطيف
 .(5)ف تجني ىذه المسيرةأكسنمد لو كؿ الحباؿ حتى نرل ما يمكف ، ك الفشؿأإما بالنجاح ، نفسة

 .(5)المسيرة
، فسره صالح البردكيؿ "القيادم في حركة حماس"ىذا التبايف في مكقؼ الحركة  كلعؿ 

مثؿ ، المعنكية كالكطنية لمشعب الفمسطينيف اتفاؽ أكسمك حمؿ كمان كبيران مف المغريات "إ :بقكلو
فما كاف مف حركة حماس أف ، كعكدة الفدائييف الذيف نكف ليـ كؿ احتراـ، عكدة ياسر عرفات

                                                 

 .29ـ، ص2005، 1ـ ، البريج، ط2015رزقة، يكسؼ: تجربة المقاكمة كاالنتفاضة كآفاقيا حتى عاـ  - (1)
-17، الثالثػػاء، 9811صػػحيفة القػػدس: تقريػػر لككالػػة ركيتػػر: حمػػاس تنػػتيج سياسػػة أكثػػر اعتػػداالن، ع:  - (2)

 .1ـ، ص12-1996
-17، الثالثػػاء، 9811اس تنػػتيج سياسػػة أكثػػر اعتػػداالن، ع: صػػحيفة القػػدس: تقريػػر لككالػػة ركيتػػر: حمػػ - (3)

 .1ـ، ص12-1996
 ـ.1995-6-10حديث صحفي لمناطؽ باسـ حركة حماس في دمشؽ أبك محمد مصطفى:  - (4)
 ـ.1995-6-10حديث صحفي لمناطؽ باسـ حركة حماس في غزة محمكد الزىار:  - (5)
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كحتى الطرؼ اآلخر "ـ.ت.ؼ" لـ تكف تعمـ أف تمؾ ، فقد أخطأت في تقدير الكاقع، تصد ذلؾ
 (1)المكاثيؽ الدكلية مقيدة لمحركة".

ك محاكلة أسيطر عمى قيادات الحركة حكؿ كيفية التعامؿ مع االتفاؽ ىذا التبايف الذم إف 
كمحاكلة ، كالمعايشة، فما بيف اإلسقاط، ياإنما يعكس مدل الحيرة كعدـ التكازف داخم، إسقاطو

إنما ينـ عف كجكد حالة مف المخاض في الفكر السياسي ، تفاؽاإلانتظار المكاسب العائدة مف 
  بدائؿ تشكؿ االنتقاؿ مف مرحمة إلى أخرل. في البحث عف ، لحركة حماس

تـ تكقيع اتفاؽ تنفيذم بيف الطرفيف أطمؽ ، كسمكأكبعد عاـ كاحد تقريبان مف تكقيع اتفاؽ       
تضمف الخطكات العممية التي تـ مف خالليا إنشاء النكاة األكلى ك ، أريحا"-عميو اسـ " اتفاؽ غزة

  (2)لمسمطة الفمسطينية في غزة كأريحا.

 -ىي مشركع اتفاؽ "غزة ،كتعتقد حركة حماس أف اخطر مشاريع التسكية التي طرحت     
الحككمة بيف ، ـ1993سبتمبر أيمكؿ/ 3بتاريخ ، اريحا" الذم تـ التكقيع عميو في كاشنطف

فقد رفض عبد ، (3)ككثيقة االعتراؼ المتبادؿ بيف الطرفيف، كقيادة منظمة التحرير "اإلسرائيمية"
كأنو ، قصىكاعتبر أف المشركع يعني التخمي عف فمسطيف كاأل، ريحاأنتيسي فكرة غزة العزيز الر 

 .(4)نجازهإسيدمر كؿ شيء تـ 

كالمفارقة العجيبة أف بنياميف نتنياىك قد انتقد مكقؼ الحككمة اإلسرائيمية مف عقد اتفاؽ 
مة إلى التفكؾ إنما يساند منظمة آي، كاعتبر أف رابيف في تنفيذه ىذا االتفاؽ، ريحاأ-غزة

 (5).كاإلفالس

كمدل طبيعة الحمكؿ السياسية ) الشكمية( ، كىنا تبرز مدل عنصرية الكياف "اإلسرائيمي"
كأقاـ عمييا ، كقتؿ أىميا، ىاءكشرد أبنا، ض الفمسطينيةر فيذا الكياف الذم احتؿ األ، التي يقدميا
، أريحا "  ألصحاب الحؽ –ال يذكر مف فمسطيف كىك " غزة  ان يرفض أف يقدـ جزء، مستكطناتو

رؤية حركة حماس بأف العدك "اإلسرائيمي"  ال يريد أف يقدـ شيئان كىذا يدلؿ بشكؿ كاضح عمى 
                                                 

-5-14احث في جمعية أسػاتذة الجامعػات، فمسػطيف، غػزة، لقاء مع القيادم صالح البردكيؿ، حضره الب - (1)
 ـ.2013

 .76جرابعة، محمكد: حركة حماس مسيرة مترددة نحك السالـ، ص - (2)
 .220العمكر، ثابت: مستقبؿ المقاكمة اإلسالمية " حركة حماس نمكذجان"، ص - (3)
 .1ـ، ص1993-8-26الثاء، ، الث8619صحيفة القدس: الرنتيسي: نرفض بقكة خيار غزة اريحا، ع: - (4)
ـ، 1993-8-31، الثالثػػػاء، 8620صػػحيفة القػػدس: نتنيػػػاىك ال يكجػػد فػػػرؽ بػػيف "حمػػػاس" ك" فػػتح"، ع:  - (5)

 .1ص
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مف شرعية عمى الإنما يريد تكريس احتاللو مف خالؿ الحصكؿ ، السياسيةمف خالؿ الحمكؿ 
 ."الضحيةالطرؼ الفمسطينيى "

نفت المفاكضات ؤ فقد است، تفاؽند تكقيع االنتو عيأكسمك لـ  ما زاد الطيف بمة أف اتفاؽ
حيث ربطت االقتصاد ، ـ1994ككقعت اتفاقية "باريس" االقتصادية، مع الجانب الصييكني

 .(1)الفمسطيني باالقتصاد "اإلسرائيمي"

" كذلؾ عاـ 2عنيا ما يعرؼ " باتفاقية أكسمك كبعد ذلؾ استمرت المفاكضات حتى نتج         
كقد ، سبتمبر في مدينة كاشنطف أيمكؿ/ 28عمى ىذه االتفاقية رسميان يكـ تـ التكقيع ، ـ1995

قرية بداية  400باإلضافة إلى ، ةمدف فمسطينية رئيس 6ائيميان" مف تضمف االتفاؽ انسحابان " إسر 
جراء انتخابات المجمس التشريعي الفمسطيني، ـ1996عاـ  .(2)كاإلفراج عف سجناء فمسطينييف، كا 

ف نفذت حركة حماس أكخاصة بعد ، خالؿ ىذه الفترة حدة التكتر الداخميتصاعدت         
ردان عمى اغتياؿ إسرائيؿ  ـ،1948األراضي المحتمة عاـ العديد مف العمميات التفجيرية  داخؿ 

" عاـ 1في ظؿ ىذه الظركؼ تـ التكقيع عمى اتفاقية كام ريفر "، قائدىا العسكرم يحيى عياش
كعمى قياـ ، عادة االنتشار في بعض المناطؽ الفمسطينيةإاؽ عمى التي تضمنت االتف، ـ1998

مني بيف كتشكيؿ لجاف فمسطينية " إسرائيمية" لمتنسيؽ األ، السمطة الفمسطينية بمحاربة اإلرىاب
 .(3)" بحذافيره1نفذ اتفاؽ كام ريفر "لـ ي، الجانبيف

كبعد  فكز حزب العمؿ في ، كبعد تمكؤ حككمة نتنياىك اليمينية في تنفيذ التزاماتيا       
الذم جاء ليكضح كيعدؿ  كينفذ بعض ، ـ1999" عاـ 2االنتخابات تـ تكقيع اتفاؽ كام ريفر "
طالؽ سراح السجناء، "1النقاط التي كردت في كام ريفر " ، كخاصة قضايا إعادة االنتشار كا 

 .(4)كالترتيبات االمنية، كميناء غزة، كالممر اآلمف
 :م1006-1000 السياسيةاس من الحمول حركة حم: تطور موقف يانياً 

بيف عرفات كباراؾ تحت إشراؼ  "2" عقدت قمة كامب ديفيد، ـ2000في شير تمكز 
تعرض خالليا عرفات لضغط ، يكمان 14كقد استمرت ىذه المفاكضات في القمة حكالي ، كمينتكف

                                                 

 .213غكشة، إبراىيـ: المئذنة الحمراء، ص - (1)
 .77-76جرابعة، محمكد: حركة حماس مسيرة مترددة نحك السالـ، ص - (2)
 .77، صة: المرجع السابؽجرابع – (3)
 .77، ص: المرجع السابؽجرابعة – (4)
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ت الصييكنية مف كالحظ أنو لف يحقؽ الحد األدنى مف انسحاب القكا، مف كمينتكف كباراؾ
 .(1)ـ1967عاـاألراضي الفمسطينية المحتمة 

كشػػػكمت حينيػػػا قضػػػيتا القػػػدس ، فػػػي التكصػػػؿ إلػػػى اتفاقيػػػة تنيػػػي الصػػػراع اففشػػػؿ الجانبػػػ       
كقػػػد سػػػاىـ فشػػػؿ ىػػػذه المفاكضػػػات فػػػي انػػػدالع ، كالالجئػػػيف أىػػػـ القضػػػايا الشػػػائكة بػػػيف الجػػػانبيف

اضػػػػة العالقػػػػات بػػػػيف عقهػػػػدت تمػػػػؾ االنتف حيػػػػث، ـ2000أيمكؿ/سػػػػبتمبر  28انتفاضػػػػة األقصػػػػى 
أف االنتفاضة الفمسطينية الثانية اندلعت  إذ، (2)كأدت إلى اتساع الفجكة السياسية بينيما، يفبالجان

يا معالجػة أكجػػو القصػػكر كالتػػي  كػاف ىػػدف، بعػد شػػيريف فقػط مػػف مفاكضػات كامػػب ديفيػػد الفاشػمة
  .(3)اكسمك في اتفاؽ

إف االنتفاضة قدمت الػدليؿ الػذم ال لػبس فيػو عمػى فشػؿ  ،رباني معيف رألفي ىذا الصدد       
ىػي الحػد األدنػى النيػائي ، ـ1967فقد أثبت الفمسطينيكف أف االستعادة الكاممة ألراضي، التسكية
 .(4)لمطالبيـ

، استنكرت حركة حماس تكجو السمطة الفمسطينية إلى قمة كامب ديفيد الكقت ذلؾ
عادة ترتيب البيت الفمسطينيالشااللتحاـ مع أبناء ب ياكطالبت جيت حركة حماس كما ك ، (5)عب كا 

دعكة عاجمة لرئيس السمطة الفمسطينية ياسر عرفات ، ـ2000 /يكليكفي بيانيا الصادر في تمكز
اعتبرت الحركة أنيا ك ، (6)كالعكدة إلى صفكؼ الشعب، لالنسحاب الفكرم مف مؤامرة كامب ديفيد
كعمى ، ة باراؾ بالت مر مع شاركف كأتباعو عمى األقصىأنيا جاءت ردان قكياه عمى حركة حككم

 .(7)كأف التعايش بيف الضحية كالجالد إنما ىك أكذكبة كبرل، فشؿ الحمكؿ السممية

كحاكلت أف ، كالمالحظ أف حركة حماس حاكلت مراران عديدة أف تقؼ في كجو المؤامرات
الصييكنية التي تيدؼ إلى تفتيت ر السمطة الفمسطينية لعدـ االستجابة كالرضكخ لممطالب تحذٌ 

مف التنازالت "المجانية" التي تصب في مصمحة  مف خالؿ تقديـ مزيدو ، القضية الفمسطينية

                                                 

 .292إبراىيـ: المئذنة الحمراء، ص ،غكشة(1) -  
 .77جرابعة، محمكد: حركة حماس مسيرة مترددة نحك السالـ، ص - (2)

(3) - Shikaki, Khalil: With Hamas in Power, Crown Center for Middle East Studies, Brandeis 

University. February 2007, p6.  

 .11معيف: الحجارة كالصكاريخ، ص ،رباني – (4)
 ـ.2000-7-27بياف حماس :   - (5)
 ـ.2000بياف حماس: صيؼ  - (6)
 ـ2000-10-1بياف حماس:   - (7)
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ف الغكص في غمار كلـ تثًف السمطة ع ،المحاكالت فشمت تمؾكلكف جميع ، الطرؼ االخر
 .السياسيةالحمكؿ 

كرئيس السمطة ، قاء بيف باراؾلقد تكالت بيانات حركة حماس المنددة كالرافضة لترتيب ل
عكدة المفاكضات الميينة الفمسطينية بيدؼ إجياض انتفاضة األقصى المبارؾ كتمييد الطريؽ ل

حركة حماس تكجو السمطة الفمسطينية إلى قمة شـر الشيخ لمقاء مع ستنكرت اكما ، (1)مع العدك
 .(2)حيث عدت ذلؾ استيتاران خطيران بدماء الشيداء كالجرحى، باراؾ

 13ضـ كالقكل الكطنية كاإلسالمية التي ت، كفي السياؽ ذاتو رفضت حركة حماس
مقترحات ، ـ2001حزيراف/ يكنيك13في البياف الصادر بتاريخ ، بما فييا حركة "فتح" فصيالن 

 .(3)مدير ككالة االستخبارات المركزية األمريكية "جكرج تينيت" كالتي تعرؼ " بخطة تينيت "

مريكي تكشؼ الصكرة الحقيقية لمكجو األ الزىار أف تصريحات " تينت" كد محمكدأك        
، كيستفز مشاعر العرب كالمسمميف ، البغيض الذم ال يميز بيف  المقاكمة المشركعة كاإلرىاب

كعندما يزكؿ االحتالؿ فحركة ، لة كجكد االحتالؿأف  القضية الفمسطينية ىي مسأكاعتبر الزىار 
 . (4)اسي كاقتصادم كاجتماعي كثقافي في المجتمع الفمسطينيحماس ستعكد قكة بناء سي

مشيران إلى أف اإلدارة ، مكر"تينت" التاريخ ليدرؾ حقيقة األ كأضاؼ الزىار: ليقرأ
فالسالح كالرصاص كالمدافع كالصكاريخ كالدبابات ، ميركية تحارب الشعب الفمسطينياأل

مؤكدان ، إضافة إلى األمكاؿ، ميركيةأف جميعيا كالطائرات التي تياجـ بيا " إسرائيؿ" الفمسطينيي
كلف تستطيع ، ضد حركات المقاكمة في فمسطيف ستبكء بالفشؿ الكاليات المتحدةأف خطكات 

 .(5)جياض االنتفاضةإ

، بف"البكش اجكرج جاء بيا الرئيس األمريكي " التي أما فيما يخص خارطة الطريؽ
فقد رفضت حركة ، تالؿ ضد أبناء الشعب الفمسطينيمحاكالن تغطية المجازر التي يقكـ بيا االح

                                                 

 ـ.2000-10-4بياف حماس :  - (1)
 ـ2000-10-14بياف حماس:  - (2)
 ـ.2001-6-13تينيت، بياف القكل الفمسطينية كاالسالمية ترفض فيو مقترحات   - (3)
صػػػحيفة القػػػػدس: عبػػػػد ربػػػػو كالزىػػػػر يرفضػػػػاف تيديػػػػدات " تينػػػػت" لحمػػػػاس كالجيػػػػاد كالجبيػػػػة الشػػػػعبية، ع:  - (4)

 .5ـ، ص2002-2-13، األربعاء، 11668
صػػػحيفة القػػػػدس: عبػػػػد ربػػػػو كالزىػػػػر يرفضػػػػاف تيديػػػػدات " تينػػػػت" لحمػػػػاس كالجيػػػػاد كالجبيػػػػة الشػػػػعبية، ع:  - (5)

 .5ـ، ص2002-2-13، األربعاء، 11668
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كاعتبرتيا بمثابة الخدعة التي حاكؿ ، حماس في بياف مشترؾ مع "الجياد اإلسالمي" ىذه الخطة
 .(1)الشعب الفمسطيني إلىبكش تقديميا 

زاء ذلؾ أدانت حركة حماس   كاالنحياز األمريكي الفاضح لمكياف ، الخطة تمؾكا 
طة الفمسطينية إلى الحذر كاالنتباه لممحاكالت األمريكية الصييكنية كدعت السم، الصييكني

خارطة الطريؽ" إنما ىي مشركع " حيث أف، لشعب الفمسطينيا بيفالجديدة لزرع بذكر الفتنة 
كىي عبارة عف حمقة جديدة مف ، (2)فتنة جديدة لنقؿ المشكمة "اإلسرائيمية" إلى الساحة الفمسطينية

كالتنازؿ ، كىدفيا المعمف كالصريح ىك تجريد المقاكمة مف أسمحتيا، قضيةحمقات الت مر عمى ال
 .(3)عف فمسطيف باالعتراؼ الرسمي بما يسمى دكلة "إسرائيؿ"

دكف  مع مركر الكقت برزت مجمكعة مف اإلشكاليات كالمعكقات التي باتت تحكؿ
كاف ، متعددةكحات كبرزت طر ، ـ1967التي احتمت عاـ  راضيأليؽ فكرة قياـ الدكلة عمى اتحق
غير أف حماس بدأت تفكر مميان بعد ، يع االحتالؿ كالقبكؿ بالحؿ المرحمفكرة اليدنة م ىمياأ

كما أكردتو ، ماـ جميكرىا كمؤيديياأبمدل مقدرتيا عمى التكفيؽ بيف ما التزمت بو ، طرح الفكرة
كما تبنتو مف كسائؿ ، اعكلكجية مف قضية الصر ييددبياتيا كبياناتيا كمكاقفيا األأفي مكاثيقيا ك 

كبيف تعاطييا مع مستجدات ، جيادية لتحقيؽ حمـ الدكلة الفمسطينية عمى كامؿ فمسطيف
إضافة إلى قدرتيا عمى تخطي الصعاب كالمعكقات ، كطركحات اليدنة كالحؿ المرحمي، الصراع

أك ، ليةأك المتغيرات اإلقميمية كالدك ، سكاء كاف الرفض الدكلي ليا، التي كقفت في كجييا
 .(4)في المنطقة السياسيةانطالؽ مسيرة التسكية 

كلدييا القدرة عمى ، ف أف حركة "حماس" حركة براغماتية متطكرةيبعض المحمم رأللذلؾ 
خالؿ المكافقة عمى المدل القصير " كقؼ إطالؽ النار مع  مف كيتضح ذلؾ، دارة مكاقفياإ

ستعدادىا لمدخكؿ عمى المدل الطكيؿ في اك ، المفاكضات غير المباشرة كذلؾ عبر"إسرائيؿ" 

                                                 

 ـ.2003-3-15بياف مشترؾ : حركة حماس كحركة الجياد اإلسالمي: حكؿ خارطة الطريؽ:  - (1)
 المصدر السابؽ. - (2)
 ـ.2003-5-1بياف حماس: خارطة الطريؽ تكشؼ عف كجييا:  - (3)
"  סהחמא תנועת של החכרתי ריוקנה הירוקה המהיכה " ميخائيػػػػػؿ، ميميشػػػػػتايف " : מילשטין תיכאל - (4)

 ".89."89الثكرة الخضراء الخمفية االجتماعية لحركة حماس"، 
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عاـ  التشريعية الفمسطينية كافقتيا بالمشاركة في االنتخاباتملإضافة ، )ىدنة( مع "إسرائيؿ
 . (1)" ـ2006

، عمى العمؿ السياسي كأكدت، استعدت لكقؼ العمؿ المقاكـ في بعض االحياففالحركة 
دفعت بعض ، ـ2006عي الفمسطيني كأبرزىا قرار المشاركة في انتخابات المجمس التشري

فقيادة الحركة كبعض المحمميف ، كمع ذلؾ، المحمميف لمتعبير عف األمؿ في تغير فكر حماس
كال تزاؿ المقاكمة المسمحة ىي البطاقة الرابحة ، يركف أف حماس تكظؼ تكتيكيا مف كقت آلخر

 . (2)في نياية المطاؼ

 :م1006-3993دنة حركة حماس من الي المحور الياني: تطور موقف
فأحد ، إف مسألة مقاكمة االحتالؿ بشكؿ دائـ كانت معادلة محسكمة لدل حركة حماس
كىذا ، أىـ األىداؼ التي انطمقت مف أجميا الحركة ىك تحرير فمسطيف مف البحر إلى النير

 كنظران لطكؿ فترة الصراع كاف ال بد، التحرير يستكجب الدفاع كالمقاكمة عف األرض كالمقدسات
كمف ىنا جاء عنكاف ىذا المبحث: تطكر مكقؼ حركة ، مف كجكد فترات ىدنة بيف الطرفيف

أكالن : تطكر مكقؼ حركة ، فالمبحث إلى محكريكتـ تقسيـ ، ـ2006-1991حماس مف اليدنة 
-2000كالثاني: تطكر مكقؼ حركة حماس مف اليدنة ، ـ1999-1991حماس مف اليدنة 

 ـ.2006
 :م3999-3993حماس من اليدنة حركة  أوال: تطور موقف

 أحمد الشيخ كاف ، فقدبأم حاؿ مف األحكاؿ جديدان  ليست مفيكمان  " اليدنة "إف مصطمح 
 مقترحاتال نفسكررت ـ، ك 1990سنة منذ  في كقت مبكر اسرائيؿ يدنة معال اقترحقد  ياسيف

 مكح العضكية" تقريبان مفت إلى "سالـ اليدنة مفيكـ "ترقية" تـكلكف في اآلكنة األخيرة ت، عدة مرا
 (3)طكيمة السالـ معاىدة مثؿ كثيران  تبدك شيء مف شأنو أف

كرؤيتيا ، إف مكقؼ حركة حماس مف مسألة اليدنة كاف يتبمكر حسب حاجة الحركة
كلعؿ البداية تأتي في طرح الشيخ ياسيف المبدئي الذم اعتبر أف ، لطبيعة الصراع في كؿ مرحمة

دكف أف يككف ذلؾ ، أك أم جزء مف األرض، ير الضفة كغزةأم حؿ يستطيع مف خاللو تحر 
                                                 

(1)  - Zanotti, Jim : Hamas: Background and Issues for Congress, Analyst in Middle 

Eastern Affairs, December 2, 2011, p13. 

(2)  - Zanotti, Jim : Hamas: Background and Issues for Congress, p16. 
(3)  - Amayreh, Khalid: Movement Attempts to Reconcile Ideological Purity and 
Political Realism,p7, Conflicts Forum: Beirut - London – Washington, November, 
2007.  
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ف كاف تفاكضان أك ىدنة، عمى حساب باقي األرض يمكف أف نكقع اتفاؽ ىدنة لعشر سنيف ف، كا 
، ـ1967 فة كالقطاع كشرؽ القدس إلى حدكدأك عشريف سنة شرط أف تنسحب إسرائيؿ مف الض

 .(1)مة في تقرير مصيرهكتترؾ لمشعب الفمسطيني الحرية  الكام، بدكف شركط

المفيكـ اإلسالمي  أف جنكب الضفة الغربية في اإلسالميالمفكر ، عمرك فتحي رأل
مف كىناؾ ، (2)ؼفي نياية المطاسالـ لمتحضير لم صادؽ مسعى ىك، تمديد اليدنة أك، صمحلم

 تتسبب في إحداث يمكف أفالسالـ كاليدكء ك  االستقرار فترة طكيمة مف عرؼ اليدنة بأنيا 
 فإسماعيؿ، في المنطقة سالـ دائـ يمكف أف تؤدم إلى كالتي تفكير الناس في التحكؿ اإليجابي

جيد كلكف ، حيمة ليست اليدنة أفيكضح ) الخميؿ في جامعة الفقو اإلسالمي )أستاذ، شندم
 .(3)حالؿ السالـصادؽ إل

إلى قطاع أخذ الحديث عف اليدنة أبعادان جديدة كميمة مع دخكؿ الشرطة الفمسطينية 
ـ، كقياـ سمطة الحكـ الذاتي بناءن عمى اتفاؽ أكسمك، إذ أف الكضع الجديد أكجد 1994غزة كأريحا

أماـ "حماس" معضمة كبرل عمى صعيد استمرار العمؿ ضد األىداؼ اإلسرائيمية، فقد كاف ذاؾ 
اؽ خطكة  إلى العمؿ في نظر السمطة الجديدة، كفي نظر إسرائيؿ عائقان كبيران أماـ التقدـ باالتف

األماـ، كال سيما تسميـ الصالحيات في الضفة الغربية، فطالبت السمطة "حماس" بكقؼ العمؿ 
 !(4)العسكرم في قطاع غزة

أصبح مفيكـ اليدنة يتردد بصكرة جمية في خطاب الحركة كفي نظرتيا العامة بشأف 
فقد ، الخارج ـالداخؿ أسكاء في ، قادتياك حركة الرمكز  معظـفقد تداكؿ ىذا المفيـك  ، الحؿ

قبكؿ جكىر مؤكدان ، أحمد ياسيف رحب عبد العزيز الرنتيسي في تعقيب لو عمى كالـ الشيخ
، محمكد الزىار كفي صدد حديثو عف احتماؿ المكافقة عمى إقامة ىدنة مع إسرائيؿأما ، (5)الفكرة

لكف ىذه اليدنة ليست ، لشير أك شيريف أك أربعةىدنة  كف أف تقاـ بيننا كبيف "إسرائيؿ"قاؿ: يم

                                                 

 ـ.1993رسالتاف مف زعيـ حركة حماس إلى أتباعو:  خريؼ  - (1)
(2)  - Amayreh, Khalid: Movement Attempts to Reconcile Ideological Purity and 

Political Realism,p7. 

(3)  - Amayreh, Khalid: Movement Attempts to Reconcile Ideological Purity and 

Political Realism,p8. 
 95الحركب، خالد: مرجع سابؽ، ص - (4)
 .49الحركب، خالد: مرجع سابؽ، ص (5)



104 

أك بحقيا في السيطرة عمى أم جزء ، ألننا ال نعترؼ "إلسرائيؿ" بحقيا في الكجكد، مشركع سالـ
  .(1)مف فمسطيف

كالكاضح أف ىناؾ بعض التبايف في كجيات نظر قادة حركة حماس حكؿ شركط 
ىذا االختالؼ  إنما جاء، كليس عمى مكضكع اليدنة بشكؿ أساسي، كآلياتيا، كمدتيا، اليدنة

 حكؿ الشركط الكاجب تكافرىا في ىذه اليدنة. 

 عاـ الشيخ أحمد ياسيف مؤسس الحركة في حديث صحافي معو في شتاءكيكضح 
:" إننا نستطيع أف نعيش مع الييكد ألنيـ فيقكؿ، مفيكـ اليدنة في نظر حركة حماس، ـ1998

، ليـ ما لنا، فنحف نحترميـ، كنحف ال نعتدم عمى أصحاب األدياف، أىؿ ذمة كأصحاب ديف
 .(2)"ناكعمييـ ما عمي

كتكمف اىميتيا في أف حماس ، فاليدنة تكتسب أىمية خاصة في فكر حماس السياسي       
فمف الناحية الشرعية ال يكجد مانع شرعي يحـر ، تستطيع تبريرىا مف الناحيتيف الشرعية كالكطنية

فإف اليدنة ال تعني ، الناحية الكطنية كالسياسية أما مف، إبراـ ىدنة مع الجانب " اإلسرائيمي"
 (3)كىذا ينسجـ مع الطرح الديني الذم تتبناه حماس.، ؼ بإسرائيؿ أك التنازؿ عف فمسطيفاالعترا

أىميا: إبقاء التمايز في ، كتسعى حماس مف كراء اليدنة إلى تحقيؽ مجمكعة أىداؼ      
بقاء عمى االنسجاـ كاإل، ر التي اعترفت "بإسرائيؿ"المكاقؼ السياسية  بينيا كبيف منظمة التحري

التي تنافس الحركة عمى المؤيديف ، في المكاقؼ السياسية مع التيارات كاألحزاب الدينية األخرل
كالحركات السمفية ، كحركة الجياد اإلسالمي، كتشاركيا مصادر الخطاب الديني، كاألنصار
 (4)اس األمف كاالستقرار الداخمي لتطبيؽ برامجيا.عالكة عمى ذلؾ أف اليدنة تكفر لحم، األخرل

ىدنة  فطرحتعادت الحركة مجددان ، ـ1996أذار/ مارس 3كفي بيانيا الصادر بتاريخ 
مف خالليا بعض الشركط المتعمقة بالحركة  أكضحت، عبر السمطة الفمسطينية جديدة

  .(5)*كبمطاردييا في الضفة كالقطاع

                                                 

 ـ.1995-6-10كة حماس في غزة محمكد الزىار:حديث صحافي لمناطؽ باسـ حر - (1)
 ـ.1998حديث صحافي مع الشيخ أحمد ياسيف:شتاء- (2)
 .29جرابعو، محمكد: حركة حماس مسيرة مترددة نحك السالـ، ص - (3)
 .29جرابعة، محمكد: حركة حماس مسيرة مترددة نحك السالـ، ص - (4)
 ـ.1996-3-3عياش"  بياف حماس: "خاليا الميندس يحييلممزيد : أنظر  -*
 ـ.1996-3-3بياف حماس: "خاليا الميندس يحيي عياش"  - (5)
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ف كانت الحركة أبدت ، س تقدـ ىذا الطرح لممرة األكلىكالجدير باإلشارة أف حركة حما كا 
كلكنيا كانت مجرد تصريحات لـ تنفذ عمى أرض ، إقامة ىدنة لعدة سنكات أيدتأفكاران بالسابؽ 

  الكاقع.

كلعؿ ىذا الطرح الجديد الذم أعمنتو حركة حماس عمى ألسنة قيادتيا أثار اىتمامان كاسعان        
انطباعان بإقرار رسمي محاكالت الحركة مكاءمة سياساتيا مع كقائع  أعطىألنو ، بيف المراقبيف

كككنو في كجيو اآلخر يناقض صراحة ما يطرح ، الحياة السياسية المستجدة في الشرؽ األكسط
لمتعاطي مع القضية الفمسطينية كالصراع مع ، كحيث تكجياتيا كاستراتيجياتيا، في ميثاقيا
طرح ياسيف بقكؿ دكلة يرات التي طرأت عمى الحركة المتمثمة في كاعتبر أف المتغ، "إسرائيؿ"

يشكؿ نكعان مف التكجو نحك ، كطرح فكرة اليدنة طكيمة األمد، ـ1967كد فمسطيف بحد
   .(1)أك الكاقعية السياسية في التعاطي مع القضية الفمسطينية، "البراجماتية"

يصب في مصمحة  ميـلى تحقيؽ ىدؼ مف كرائيا إ ىدفتفاليدنة التي تطرحيا حماس         
، كيكضح ذلؾ اليدنة التي طرحيا  مكسى أبك مرزكؽ مع العدك "اإلسرائيمي"، القضية الفمسطينية

كالتي تستند عمى عدة أسس منيا: انسحاب قكات االحتالؿ مف الضفة الغربية  كقطاع غزة 
زالة المستكطنات كترحيؿ المستك ، كالقدس دكف قيد أك شرط طنيف الييكد مف الضفة كتفكيؾ كا 

جراء انتخابات تشريعية حرة كعامة لمشعب الفمسطيني في الداخؿ كالخارج، كالقطاع كالقدس  ،كا 
الختيار القيادة المنتخبة كالشرعية كحدىا المخكلة بالتعبير عف إرادة الشعب الفمسطيني 

 (2)كطمكحاتو.

 :م1006-1000حركة حماس من اليدنة: يانيًا: تطور موقف 

ف لـ ، كليس كليد لحظة بعينيا، كقؼ حركة حماس مف اليدنة ليس جديدان مإف  رد أية تكا 
ضركرة التعامؿ  تطمبتإال أف المستجدات التي حدثت ، إشارة في الميثاؽ لما يتعمؽ بعقد ىدنة
ألف العمؿ الفمسطيني المسمح  مك ىدنةأسكاء كانت مقاكمة ، مع ىذه الظركؼ حسب استحقاقاتيا

كلكنو ، ي حد ذاتو ليس غايةفف ىذا العمؿ أل، ع أف يحقؽ األىداؼ الفمسطينيةكحده ال يستطي
 (3)يجب أف يقترف بخطة سياسية مسؤكلة تؤدم إلى نتائج مممكسة.

                                                 

 .72التحكؿ الديمقراطي في فمسطيف، صك حامد، قصي: الكاليات المتحدة  - (1)
، تقديـ: يكسػؼ القرضػاكم، زىػرة المػدائف 1يكسؼ، أحمد: مكسى أبك مرزكؽ الرجؿ كالحركة كالقضية، ج - (2)

 .6ـ، ص1995، 1لجزائر، طلمدراسات كالترجمة، ا
 .235صحركة حماس نمكذجان"، بت: مستقبؿ المقاكمة اإلسالمية "العمكر، ثا - (3)
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عمى لساف مؤسسيا الشيخ ياسيف ، ـ2000فقد جددت حركة حماس في تمكز/يكليك 
كامؿ مف األراضي المحتمة في إمكانية عقد "ىدنة مؤقتة" مع إسرائيؿ إذا التزمت باالنسحاب ال

حيث قاؿ:" طرحت قضية اليدنة قبؿ ثالث سنكات لكقت محدكد كبشركط ، ـ1967عاـ 
، ـ1967عاـ باالنسحاب مف األراضي المحتمة  أم إذا التزمت "إسرائيؿ" التزامان كامالن  ممحدكدة

 .(1)كعدـ التدخؿ في الشؤكف الفمسطينية "

نما طالب "إسرائيؿ" باالعتراؼ ، ـ تكف ىدنة مجانيةكلكف اليدنة التي فرضيا ياسيف ل  كا 
زالة المستكطنات "اإلسرائيمية"، بحؽ الالجئيف في العكدة أك ، كعدـ التنازؿ عف القدس الشرقية، كا 

 (2)االعتراؼ "بإسرائيؿ".

كيذكر أف ىذا العرض مف حركة حماس جاء أثناء تسرب أنباء مف محادثات السالـ 
مية" في كامب ديفيد تحدثت عف استعداد رئيس الكزراء اإلسرائيمي" أييكد الفمسطينية "اإلسرائي

كقبكؿ سيادة مشتركة مع الفمسطينييف في أجزاء ، % مف أراضي الضفة90باراؾ" لالنسحاب مف 
زاء ذلؾ قاؿ ياسيف: "نحف نتحدث عف كقؼ الصراع لمدة معينة ، مف القدس الشرقية العربية كا 

أف يشمؿ انسحابان كامالن مف الضفة الغربية كقطاع  يجب ابؿ ذلؾفي مق، كليس إنياء الصراع
كأف ، كأف تزيؿ إسرائيؿ كؿ المستكطنات كأف يعكد الشعب الفمسطيني إلى أرضو ككطنو، غزة

كذلؾ لفترة ، كتككف لو دكلتو كعاصمتيا القدس، عمى ىذه األراضي الكاممة تككف لو السيادة
 .(3)زمنية محددة"

دم أف ىذه التصريحات جاءت تعبيران مرنان عف مكاقؼ الحركة كاعتبر خالد الين
، ـ1967شارة إلى الحؿ المرحمي مف خالؿ الحديث عف حدكد دكلة عاـيتضمف اإل، األساسية

ف لـ يتضمف ذلؾ  في حيف يرل خالد الحركب ، (4)م اعتراؼ بحؽ إسرائيؿ في بقية األراضيأكا 
قادت إلى أف يتقادـ خط إعالف ، ريد كأكسمكأنو في ظؿ أكضاع كمؤتمرات مرحمة ما بعد مد

حيث قادت المتغيرات السياسية السائدة الحركة إلى ، كما تفيمو حركة حماس، الحؿ المرحمي

                                                 

 ـ.2000-7-23تصريح لممرشد الركحي لحركة حماس يجدد فيو تأييده "ىدنة مؤقتة"،  - (1)
ـ، 2000-7-24، االثنػػيف، 11106صػػحيفة القػػدس: الشػػيخ ياسػػيف يعػػرض ىدنػػة عمػػى "إسػػرائيؿ"، ع:  - (2)

 .4ص
 ـ.2000-7-23تصريح لممرشد الركحي لحركة حماس يجدد فيو تأييده "ىدنة مؤقتة"،  - (3)
الينػػػدم، خالػػػد: فيػػػـ الحركػػػة لطبيعػػػة الصػػػراع : مػػػف كتػػػاب جػػػكاد، الحمػػػد: دراسػػػة فػػػي الفكػػػر السياسػػػي،  - (4)

 .131ص
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كعمي نحك ال يمس المبادئ ، تقديـ طرح سياسي معاكس لمتيار السائد بصكرة مقبكلة
 .(1)الجكىرية

تاحة في محاكلة منيا لتسخيرىا يتضح أف حركة حماس حاكلت االستفادة مف الحمكؿ الم
ىدنة متكسطة األمد تقيـ فييا الدكلة عقد فحماس ال تمانع مف ، لصالح القضية الفمسطينية

مع عدـ تنازليا عف حقيا التاريخي في ، ـ1967الفمسطينية عمى األراضي المحتمة عاـ 
 أك اعترافيا بالعدك " اإلسرائيمي".، فمسطيف

كال ، كاضحة المعالـ -آنذاؾ –دنة تمؾ لـ تكف في أبعادىا يرل أحمد يكسؼ أف فكرة الي 
 .(2)مكضكعة ضمف رؤية شمكلية تفتح الباب أماـ حماس لتحرؾ سياسي جديد

رفضت حركة حماس قبكؿ أم ىدنة ال تمبي مصالحيا كمصالح الشعب  كقد
 بدءمف أم بعد شيريف ، ـ2000تشريف ثاني/ نكفمبر 9ففي بيانيا الصادر بتاريخ ، الفمسطيني

 .(3)دعت الحركة في بيانيا إلى رفض اليدنة، انتفاضة األقصى

ال تطرح اليدنة مع العدك في أم كقت كتحت أم : كىذا ما أكده يكسؼ رزقة حينما قاؿ       
، كعمى القيادة تحديد التكقيت المناسب، حيانان أخرلأفقد تككف مفيدة أحيانان كضارة ، ظرؼ

ذلؾ تعطيؿ ألحكاـ شرعية تخص األرض اإلسالمية  التي يحتميا  ألف في مكاليدنة ليست مؤبدة
كبيا األقصى ، رض ىي أرض اإلسراء كالمعراجفكيؼ إذا كانت ىذه األ، العدك بقكة السالح

 (4)الشريؼ.

ا يإف الفصائؿ الفمسطينية يمكنصرح عبد العزيز الرنتيسي ، ـ2001عاـفي شتاء ف
يقيـ فييا الشعب الفمسطيني في إطارىا ، شر سنكاتالمكافقة عمى ىدنة مؤقتة بزمف محدد كع

 .(5)عمى أال يتنازؿ عف شبر مف أرض فمسطيف ،كعاصمتيا القدس، ـ1967دكلتو في حدكد 

نما ىي كسيمة لتحقيؽ أىداؼ ، كيالحظ أف اليدنة في فكر حركة حماس ليست غاية كا 
كتعزيز ، رتيب صفكفياكالتي تقتضي في بعض األحياف كجكد تيدئة إلعادة ت، الشعبكمصالح 
 لذلؾ رفضت حركة حماس أم تيدئة ال تحقؽ تمؾ المصالح كاألىداؼ. ،المقاكمة

                                                 

 .88الحركب، خالد: مرجع سابؽ، ص - (1)
 .18-17ياسية " مربعات الرؤية كالحسابات"، صيكسؼ، أحمد : تجربة حماس الس - (2)
 ـ.2000-11-9بياف حماس: - (3)
 .32ـ، ص2015رزقة، يكسؼ: تجربة المقاكمة كاالنتفاضة كآفاقيا حتى عاـ  - (4)
 ـ.2001تصريح صحافي لمشيخ احمد ياسيف :شتاء - (5)
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كحاكلت التكصؿ إلى تفاىمات ، ـ2003حركة حماس مبادرة لمتيدئة عاـ  قدمت
مشتركة مع الفصائؿ الفمسطينية كالجانب "اإلسرائيمي" عف طريؽ القاىرة كحيث أكضح الشيخ 

حكؿ ، ـ2003حزيراف/ يكنيك29ار خاص معو بتاريخ حركة في حك أحمد ياسيف مؤسس ال
قاؿ :" أنا لـ أتحدث ، تطكرات مبادرة التيدئة التي قدمتيا حركة حماس لكقؼ العمميات العسكرية

كلـ أحدد ، لقد تكصمنا إلى تفاىمات داخمية بخصكص اليدنة، عف كقؼ كامؿ ل عماؿ القتالية
 .(1)ؽ العمميات العسكرية كالتفاىـ"باإليجاب أك السمب ما يسمي بتعمي

ذ، كحكؿ التساؤالت التي كجيت لمحركة عف سبب طرح ىذه المبادرة كاف ذلؾ يعتبر   اكا 
أكدت الحركة عمى ، سرائيمي"درتيا عمى مكاجية االستيداؼ "اإلضعفان مف حركة حماس كعدـ ق

أف ىذه :" ، ـ2003تمكز/ يكليك 6لساف القائد إسماعيؿ أبك شنب في حكار خاص بتاريخ 
اليدنة التي كافقنا عمييا لـ تأت مف ضعؼ بؿ جاءت في أكج تقدـ الحركة بعد عممية 

ككانت ردان مزلزالن كمفاجئان عمى  محاكلة ، استشيادية في القدس ىزت كياف العدك اإلسرائيمي
نما في أكج انتصاراتن، لـ نكف في حالة ىزيمة، اغتياؿ الدكتكر عبد العزيز الرنتيسي ا عمى كا 

 .(2)كفي أكج صمكدنا في كجو ممارساتو"، العدك

كإلظيار ، اعتبر معتز الدبس أف ىذه اليدنة جاءت اللتقاط األنفاس كالمناكرة السياسيةك  
قميمي جية أخرل أف حماس تقرأ الكاقع اإلكمف ، حقيقة العدك اإلسرائيمي ككشفيا ىذا مف  جية

ضافة إلى إدراكيا لطبيعة المطالب كالمخططات إ، منطؽ كاقعي مقبكؿبكالدكلي كتتعامؿ معو 
 .(3)كالتي تعني إنياء حركة حماس كسحب أىـ رمكزىا كمقكماتيا، لضرب المقاكمة

كخاصة بعد ، ف حركة حماس أصبحت تدرؾ ضركرة متطمبات المرحمةإ :كىنا يمكف القكؿ
اكلة إذ أصبحت األنظار تتركز عمى حركة حماس كمح، أحداث الحادم عشر مف سبتمبر

كىذا يتكافؽ مع ، لذلؾ غيرت الحركة مف فكرىا ليتماشى مع المرحمة الجديدة، إلصاقيا باإلرىاب
 ما جاء بو الباحث الدبس.

، اتفاؽ التيدئة بالقاىرة عمى كافقت ياأكدت حركة حماس أن، ـ2005كفي تمكز/يكليك 
صرم في التيدئة كتـ االتفاؽ عميو مع الجانب الم، كالذم تناكلتو الفصائؿ الفمسطينية

ذا كاف البعض يتحدث عف ، كالرد عند أم خرؽ يقـك بو االحتالؿ "اإلسرائيمي" ،المشركطة كا 

                                                 

 ـ.2003-6-29حكار خاص مع الشيخ أحمد ياسيف:- (1)
 ـ.2003-7-6كحرره أشرؼ العجرمي، بتاريخأجرل ىذا الحكار - (2)
 .45الدبس، معتز: التطكرات الداخمية كأثرىا عمى حركة حماس، ص - (3)
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كيجب أال يفسر كفؽ ما ، فيناؾ أمكر كثيرة لـ تطبؽ مف ىذا االتفاؽ، تيدئة كفؽ اتفاؽ القاىرة
كاإلمالءات يريده البعض خصكصان كأف البعض يحاكؿ تفسير التيدئة ككأنيا استسالـ لمرغبات 

 .(1)كىذا ال يمكف أف نقبمو في حركة حماس، األمريكية كاإلسرائيمية

كيالحظ مف خالؿ ذلؾ أف التيدئة التي قبمتيا حركة حماس أثناء االندحار اإلسرائيمي 
كرغبة الشعب في أف يعيش فرحة التحرير ، مف قطاع غزة كانت تميؿ مع المصمحة العامة

ليس مف المقبكؿ أف تظؿ مرتبطة  أنو التيدئة رأت حركة حماسكلكف مع انتياء تمؾ ، كالنصر
 فالتيدئة مرتبطة بمصالح كشركط.، تدير معركتيا بطريقتيا كأف عمييا أف، كمقيدة بتيدئة

اذا فإف مسألة التيدئة في فكر حركة حماس ارتبطت برؤية الحركة لطبيعة الصراع عمى       
كفييا تحقيؽ لبعض الشركط ، ة التي تراىا مناسبةفتارة تكافؽ الحركة عمى التيدئ، الساحة

، كتارة ترفض الحركة بعض المبادرات التي تتناقض مع ىذه المصالح، كالمطالب الفمسطينية
دنة كلكف في السياؽ العاـ فإف حركة حماس تؤمف بمبدأ الي، كالتي ال تمبي الحد األدنى منيا

 ذات الكقت المحدد.، المشركطة

******* 

 ما يمي: السياسيةخالؿ استعراض مكقؼ حركة حماس مف الحمكؿ يالحظ مف 
كالذم يعتمد مف كجية نظر الحركة ، مف حيث المبدأ السياسيةرفضت حركة حماس الحمكؿ  -

 عمى تقديـ تنازالت مجانية دكف مقابؿ.
كمتكاصؿ لمنع ككقؼ االتفاقيات كلكف  جادعممت حركة حماس طكاؿ الفترة السابقة بشكؿ  -

 دكف جدكل.
انضمت حركة حماس إلى الفصائؿ الفمسطينية لتككيف جبية ممانعة تجاه مبدأ عمميات  -

 التسكية.
سعت حركة حماس إلفشاؿ مخططات التسكية السياسية مف خالؿ تصعيد االنتفاضة  -

 مما أدل إلى سقكط الشيداء مف أفراد الحركة. مالفمسطينية
 مديدات لممساكميف بشكؿ مباشرلجأت حركة حماس كالفصائؿ الفمسطينية إلى تكجيو التي -

 لمنعيـ مف التكجو لممفاكضات.
ضركرة منح الطرؼ الفمسطيني فرصة جديدة بعد  تكقيع رأت حركة حماس بعد ذلؾ  -

 كذلؾ ليثبت نجاح أك فشؿ االتفاقات. ماالتفاقيات
                                                 

 ـ.2005-7-20مقابمة لممثؿ حركة حماس في لبناف أسامة حمداف:- (1)
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 .السياسيةلفشؿ الحمكؿ  ردان طبيعيان اعتبرت حركة حماس أف انتفاضة األقصى جاءت  -
قيات أك خطط تسكية حتى عاـ كة حماس عمى نيج الرفض الدائـ ألية اتفااستمرت حر  -

 .ـ2006
، كالتي تحقؽ ليا مصالحيا، كفقان لتعاليـ الديف اإلسالمي ف حركة حماس تؤمف بمبدأ اليدنةإ  -

 كمصالح الشعب الفمسطيني.
طينية تقيـ فييا الدكلة الفمس، أعكاـ فقت عمى قياـ ىدنة تمتد إلى عشرإف حركة حماس كا -

 كعكدة الالجئيف.، اإلسرائيمي"نسحاب "شريطة اال، ـ1967عمى حدكد عاـ 
ال تعني ، اإلسرائيمي"مع الجانب " ىدنةأكضحت حركة حماس أف مكافقتيا عمى أية  -

 أك بحقيـ في اغتصاب فمسطيف.، بالضركرة االعتراؼ بحؽ الييكد في الكجكد
 كمصمحة الحركة.، لفمسطينيرفضت حركة حماس أم تيدئة ال تخدـ مصمحة الشعب ا -
حيث ، مبادرة لمتيدئة باالتفاؽ مع الفصائؿ الفمسطينية، ـ2003قدمت حركة حماس في عاـ  -

عادة ، كضاع عمى الساحة الفمسطينيةجة إلى فترة مف الراحة لتقييـ األرأت أنيا بحا كا 
 الحسابات.

تسمح ليا بالرد حيث ، إف معظـ المبادرات التي كافقت عمييا حركة حماس كانت مشركطة -
 عمى أم خرؽ لمتيدئة.
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 املبحث ا ثاىي
 و1006-3993ك  محاس مً املفا ضا :تطو  موقف حر 

لـ يكف مكقؼ حركة حماس مف المفاكضات بأحسف حاؿ مف مكقفيا تجاه الحمكؿ 
، فالحركة نظرت إلى عممية المفاكضات عمى أنيا تكرار متكاصؿ لتقديـ التنازالت، السياسية

يف كقد تـ تقسيمو إلى محكر ، ا المبحث تطكر مكقؼ حركة حماس مف المفاكضاتكيتناكؿ ىذ
المحكر الثاني  أما، ـ1999-1991أساسيف: أكالن: مكقؼ حركة حماس مف المفاكضات 

 ـ.2006-ـ2000فتناكؿ: مكقؼ حركة حماس مف المفاكضات 

 م:3999-3993موقف حركة حماس من المفاوضات : تطور :المحور األول
الذم اعتنقتو منظمة التحرير الفمسطينية قد  السياسيةكة حماس أف مبدأ الحمكؿ رأت حر 

لذلؾ كجدت نفسيا أماـ معادلة  ماإلسرائيمي"" كىك التفاكض مع العدك، أفضى إلى كاقع جديد
التكجو رفضت حركة حماس ، (73يانيا رقـ )ففي ب، جديدة عمييا مكاجيتيا كالتعامؿ معيا

دأ الحركة مف التفاكض يتمثؿ في : أف فمسطيف أرض إسالمية مف فمب، لمتفاكض مع العدك
فال يجكز ، كأف ىذه األرض كقفان إسالميان ، أك بجزء منيا، البحر إلى النير ال يجكز التفريط بيا

 .(1)ألم منظمة أك حاكـ التنازؿ عنيا

إنما ، "ر "كزير الخارجية االمريكيبيك جيمس كاعتبرت الحركة أف" أكلئؾ الذيف التقكا مع
كىذه المقاءات ، كانتفاضتو الباسمة، يعزفكف عمى إيقاع منفرد ال يمثمكف غالبية الشعب الفمسطيني

كما يتبعيا مف إطالؽ بعض األسرل ممف لـ يبؽ عمى انقضاء محككميتيـ إال أياـ قميمة... إنما 
مقاطعة بيكر  لذلؾ دعت الحركة في بياف أخر إلى م (2)تيدؼ إلى تجميؿ كجو االحتالؿ الكالح"

ف مف يجمسكف مع بيكر ال يمثمكف الشعب ، كعدـ التعاطي مع الشركط األمريكية المذلة كا 
 .(3)الفمسطيني

" إف حماس ترفض كؿ تفاكض مع إسرائيؿ مف يقكؿ المؤرخ الييكدم "مائير ليتفؾ
بمثابة منح ، فإجراء مفاكضات مف كجية نظر حماس، منطمؽ مبادئ أساسية جكىرية كعممية

                                                 

 ـ.1991-4-21( :73حركة حماس )بياف  - (1)
 ـ.1991-6-1حركة حماس: بياف - (2)
 ـ.1991-7-22حركة حماس: بياف - (3)
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أما عمى ، (1)إلى مبدأ بأنو ليس ليـ حؽ في ىذه البالد" كذلؾ استنادان ، تراؼ لمقتمة "السارقيف"اع
كليذا ال جدكل مف التكجو إلييـ ، المسار العممي فإف حماس تدعي أف الييكد يفيمكف لغة القكة

أدنى حد ممكف مف  الفمسطينييفكلف يقترح الييكد عمى ، بركح تسعى لمكصكؿ إلى حمكؿ كسط
ف الحمبة الدكلية التي تميؿ إلى جانب إسرائيؿ، حقكقيـ ، لف تطبؽ العدؿ مع الفمسطينييف، كا 

 .(2)كلذلؾ فإف عممية السالـ ما ىي إال كىـ كخداع

متفاكض مف لفي حيف يرل أحمد عبد العزيز أف حركة حماس ال ترل حرمة شرعية 
كتكرار استعدادىا لمتعامؿ مع ، ؿ"ناحية التشريع اإلسالمي عمى صعيد مبدأ التفاكض مع "إسرائي

ككاف رفض "حماس" لمتفاكض ، كىي مسألة تختمؼ عف مسألة الصمح كاالعتراؼ، اتفاؽ ىدنة
أك التفريط بحقكؽ الشعب ، االعتراؼ "بإسرائيؿ" كالتنازؿ أيأتي دائمان مقترنان عادة ب

ؿ المفاكضات كالتسكيات المطركحة خال السياسيةكيضيؼ أف رفض الحمكؿ ، (3)الفمسطيني"
مف التدقيؽ في ما جاء  كىذا االشتباه يزكؿ مع قميؿ، غالبان ما فيـ منو رفض المفاكضات لذاتيا

فمثالن البياف المقترف برفض المفاكضات المبنية ، كعمى لسانيا بشأف المفاكضات، مف حماس
 .(4)عمى خطة بيكر

بيانا ، ـ1991برتشريف أكؿ/ أكتك 25 بتاريخأصدرت حركة حماس في مدينة الخميؿ 
كاعتبرتيـ" خارجيف عف الصؼ ، تبرأت فيو مف بعض المفاكضيف الذيف ينتمكف إلى مدينتيـ

كما كأرسمت حركة حماس في بيانيا الصادر ، (5)كال يمثمكف مدينتيـ أك كطنيـ، الفمسطيني
رسالة كاضحة تحذر فييا المفاكضيف كالمتياكنيف في ، ـ1991كانكف اكؿ/ ديسمبر 1بتاريخ 

كالتنافس المحمكـ عمى تشكيؿ لجاف سياسية كمقدمة ، كحضكر اجتماعات أحزابيـ، قكؽ شعبناح
 .(6)كاالتفاؽ مع سمطات االحتالؿ، لمحكـ الذاتي اليزيؿ

                                                 

حركػػػػػػػػة حمػػػػػػػػاس ىكيػػػػػػػػة : مػػػػػػػػائير، ليتبػػػػػػػػؾ : 19 ،אחרת פלםטינת זהות-חמאס נועתת :ליטבק מאיר - (1)
 .19ص، فمسطينية أخرل

حركة حماس ىكيػة فمسػطينية : مائير، ليتبؾ : 20 ،אחרת פלםטינת זהות-חמאס נועתת :ליטבק מאיר-(2)
 .20ص، أخرل

 .230لحمد، جكاد: مرجع سابؽ، صعبد العزيز، أحمد: حركة حماس، مف كتاب ا - (3)
 .236عبد العزيز، أحمد: المرجع السابؽ، ص - (4)
 ـ.1991-10-25بياف حماس:  - (5)
 ـ: في الذكرل الرابعة لالنطالقة.1991-12-1بياف حماس :  - (6)
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تحت عنكاف " رسالة ، ـ1991كانكف اكؿ/ ديسمبر 1كفي بياف أخر صدر بتاريخ 
ف أف يف الفمسطينييالمفاكضلب فييا أسرل حركة حماس: طا، مفتكحة مف سجناء عزؿ الرممة"

ال فمينسحبكا فكران ، تككف قضية األسرل ىي القضية األكلى كالمركزية عمى طاكلة المفاكضات ، كا 
كعمييـ أف يقفكا في كؿ جمسة دقيقة ، فإنو مف العار عمى المفاكضيف أف يساكمكا جرحنا النازؼ

 .(1)كأجسادنا التي تمزقيا ىركات الجالد، احترامان لدمنا النازؼ

يرل أف ىذه ىي المرة األكلى التي  ،كالحقيقة أف المتتبع لمفكر السياسي لحركة حماس
في محاكلة منيا ، تكرد فييا حركة حماس متمثمة باألسرل داخؿ المعتقالت قضية المفاكضات

ف كانت الحركة ال تؤمف بيذا المبدأ حينما يقترف ، لالستفادة مف بعض نتائج عمميات التسكية كا 
 التنازالت.بتقديـ 

مارست أشكاالن مف التفاكض الجزئي مع حركة حماس  : إفيقكؿ أحمد عبدالعزيز
براميا بيف كعسكرية تستمـز عممية تفاكضية إلكما أنيا تقدمت بعركض سياسية ، إسرائيؿ
 :(2)األشكاؿ تمؾكمف ، حتى لك كانت عف طريؽ طرؼ  ثالث، الجانبيف

كقادة كأفراد "حماس" داخؿ السجكف ، مف جيةالتفاكض الذم يتـ بيف سمطات االحتالؿ  -1
 كالمعتقالت لنقؿ رسالة سياسية محددة إلى قيادتيـ.

التفاكض الذم يأتي نتيجة اختطاؼ جنكد إسرائيمييف مف قبؿ الجياز العسكرم   -2
 "لحماس".

 الدعكة إلي التكصؿ إلى اتفاؽ ىدنة بيف الجانبيف. -3

 (3)منيا:، أشكاالن عديدة ياأطاريحأما مف حيث مضاميف التفاكض فقد اتخذت 

 االنسحاب العسكرم اإلسرائيمي مف الضفة كالقطاع. -1

 بيف الجانبيف.ـ، 1967 التكصؿ إلى ىدنة عمى حدكد -2

 التكصؿ إلى اتفاؽ بعدـ استيداؼ المدنييف مقابؿ شركط معينة. -3

 تبادؿ األسرل مف الجانبيف بعد أسر)حماس( لجنكد إسرائيمييف. -4

                                                 

 ـ.1991-12-1رسالة مفتكحة مف سجناء عزؿ الرممة:  - (1)
 .237-236عبد العزيز، أحمد: المرجع السابؽ، ص - (2)

 .237عبد العزيز، أحمد: المرجع السابؽ، ص(3) - 
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 الزىكر.إعادة المبعديف إلى مرج  -5

مع قيادة منظمة  يائخالؿ لقا طالبت حركة حماس، ـ1992كانكف اكؿ/ ديسمبر27في 
كالدعكة ، ريةالتحرير في تكنس لمناقشة قضية المبعديف:" االنسحاب الفكرم مف المفاكضات الجا

 ،ـ1993شباط/ فبراير19بتاريخ  بر عبد العزيز الرنتيسيعتكما ا، (1)إلى حكار كطني شامؿ"
كيكفييا أف الكفد الفمسطيني سيعمف ، السياسيةىي المنتفع الكحيد مف المفاكضات  "ائيؿإسر " أف:

 .(2)االعتراؼ بإسرائيؿ"

ككانت الحركة قد نفت أف تككف ىددت أيان مف أعضاء الكفد الفمسطيني المفاكض في    
ة رغـ كأكدت أف سياستيا تحـر االقتتاؿ الداخمي بيف الفصائؿ الفمسطيني، محادثات السالـ

 .(3)معارضتيا الشديدة لمفاكضات السالـ الحالية.

ؿ حركة ذكر ممث، كحكؿ مكقؼ حركة حماس بشأف التفاكض عمى قضية المبعديف
:" أف مكقفيا مف حيث المبدأ يرل ـ1993أذار/ مارس29بتاريخ حماس في األردف محمد نزاؿ* 

الذم كمفو بالذىاب إلى  كيمثؿ القطاع، إال نفسوأف الكفد الفمسطيني المفاكض ال يمثؿ 
 .(4)المفاكضات

، المفاكضاتاستنكرت  حركة حماس  كالفصائؿ الفمسطينية استمرار الجكلة التاسعة مف  
 لذلؾ جاء في مكالتجكيع، كالقتؿ، في الكقت الذم يتعرض فيو الشعب الفمسطيني إلى الحصار

ية العشرة تعمف عف رفضيا أف الفصائؿ الفمسطين ـ:1993أيار/ مايك 5البياف الصادر بتاريخ 
لالستمرار في المفاكضات كجكلتيا التاسعة عبر االستفتاء الشعبي الكبير الذم تـ تنفيذه يـك 

                                                 

 ـ. 1992-12-27مقابمة مع محمد نزاؿ: - (1)
 ـ.1993-2-19مقابمة مع الدكتكر عبد العزيز الرنتيسي: - (2)
ـ، 1993-5-2، األحػػػد، 8503صػػحيفة القػػدس: حمػػػاس تنفػػي تيديػػدىا ألعضػػػاء الكفػػد الفمسػػطيني، ع: - (3)

 .1ص
ك البراء" عضك المكتب السياسي لحركة المقاكمة اإلسالمية حماس، مػف مدينػة قمقيميػة، متػزكج محمد نزاؿ "أب -*

كلديو أربعة أبناء جميعيـ مف الذككر، أنيي دراستو الثانكية في الككيت، ثـ التحؽ بجامعة كراتشي فػي باكسػتاف، 
لحركػة اإلسػالمية فػي سػف مبكػرة، قسـ الكيمياء، حيث درس البكالكريكس كالماجستير فييا، التحؽ نزاؿ بصػفكؼ ا

ككػاف مػػف الناشػػطيف فػػي العمػػؿ الطالبػػي فػػي أكسػػاط الطمبػة الكافػػديف إلػػى باكسػػتاف، كتػػكلى األمانػػة العامػػة لمطمبػػة 
غؿ مكقػع عضػك المكتػب كشـ، 1987ماس في االردف منذ عاـ المسمميف في باكستاف، كتفرغ لمعمؿ في حركة ح

اس. سػػعيد، سػػمير: حركػػة المقاكمػػة اإلسػػالمية حمػػاس، جيػػاد، نصػػر أك السياسػػي لحركػػة المقاكمػػة االسػػالمية حمػػ
 .47ـ، ص2003، 2دار الكفاء لمطباعة، مصر، ط، استشياد

 ـ.1993-3-29بياف صحفي:- (4)
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تدعك إلى اليقظة كالحذر كعدـ الكقكع في فخ ، في الداخؿ كالشتات، ـ1993نيساف/ إبريؿ 27
جازات في إنحتمة عمى أنيا األضاليؿ التي تركج ليا القيادة المتنفذة كامتدادىا داخؿ األرض الم

زاء ذلؾ دعت الفصائؿ ، مسار المفاكضات  :(1)إلى ما يميكا 

االنسحاب الفكرم مف مسار المفاكضات الثنائية كالمتعددة كالتأكيد أف أية نتائج يتكصؿ  -1
 إلييا الفريؽ المفاكض ال تيمـز شعبنا .

قبؿ القكات  كمكاجية عمميات القتؿ الجماعي مف، الدعكة إلى تصعيد االنتفاضة -2
 الصييكنية.

كالمؤسسات اإلنسانية الفاعمة إلى إدانة كشجب الممارسات  لدعكة جميع القك  -3
 .ة التي تمارس ضد شعبنا الفمسطينيالصييكني

، كالكاضح أف حركة حماس قد رفضت أف تفاكض منظمة التحرير باسـ المبعديف
كة تحالفان مف الفصائؿ كما شكمت الحر ، كاعتبرت أف الكفد المفاكض ال يمثؿ إال نفسو

 الفمسطينية لتدعـ مكقفيا حكؿ رفض المفاكضات كالحمكؿ السياسية.

العرب كالفمسطينييف االنسحاب ، ـ1993مايكأيار/ 27طالب مبعدك مرج الزىكر بتاريخ  
كاعتبر الرنتيسي الناطؽ باسـ المبعديف أف: الكفد ، مف الجكلة العاشرة مف المفاكضات

 .(2)يد أف يقدـ شيئان لمكفكد العربية""اإلسرائيمي" ال ير 

أكدت حركة حماس أف القيادة المتنفذة في ـ.ت.ؼ ممعنة بالغكص في أكحاؿ 
المفاكضات الثنائية كالمتعددة كىي تقدـ التنازؿ تمك التنازؿ عمى حساب حقكؽ شعبنا الكطنية 

ف ، لتفريطي المدمرالثابتة متخذة مف المشاركة العربية في ىذه المفاكضات شعاران لمسارىا ا كا 
الجكلة العاشرة تنطكم عمى مخاطر جسيمة كجدية مف أجؿ تحقيؽ اختراؽ عمي المسار 

 .(3)الفمسطيني

في إطار تعميقو عمى ، الشيخ أحمد ياسيف خاصة مف مؤسس حركة حماس  كفي رسالة
ج كعدـ ال شؾ أف شعبنا الفمسطيني اليكـ في حالة مف االنزعا" قاؿ:، مبدأ عممية المفاكضات
ذالؿ كتفريط عمى ، الرضا كالحزف كاأللـ لمحالة التي كصمت إلييا القضية الفمسطينية مف ىكاف كا 

                                                 

 ـ.1993-5-5 بياف تحالؼ الفصائؿ الفمسطينية العشرة: - (1)
-5-27، الثالثػاء، 8528ت، ع:صحيفة القدس: مبعدك مرج الزىكر يطالبكف باالنسػحاب مػف المفاكضػا - (2)

 .1ـ، ص1993
 ـ.1993-6-13بياف تحالؼ الفصائؿ الفمسطينية العشرة : - (3)
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مسمميف بذلؾ لكؿ ما اغتصبتو مف  ،"عتراؼ بدكلة "إسرائيؿأيدم فئة مف أىمنا الذيف كقعكا اال
كا كال أخطكمف نعتبرىـ بأحسف األحكاؿ أنيـ اجتيدكا فأ، أرضنا كترابنا كمقدساتنا كحضارتنا

 .(1)كما يترتب عميو مف مصائب ككيالت" ،ييمًزميكنا بيذا الخطأ

كبيذا التعبير حاكلت حركة حماس أف تيخرج نفسيا  كالشعب الفمسطيني مف األزمة التي 
كبذلؾ فإف حركة ، مف خالؿ اعتبار تمؾ الفئة المفاكضة أنيا أخطأت، كضعتيا فييا ـ.ت.ؼ

ىذه الفئة إمكانية العكدة بؿ كيمنح ، زميف بيذا الخطأ كنتائجوحماس كالشعب الفمسطيني غير ممت
 ؽ المقاكمة في حاؿ اعترفت بالخطأ.إلى حق

أدركت حركة حماس أف مفاكضات التسكية الجارية بيف المنظمة كالعدك الصييكني 
كفي أجكاء ، ألنيا قامت عمى أساس تكريس الظمـ  كالعدكاف كاالحتالؿ مسيككف مصيرىا الفشؿ

كألنيا تمثؿ رضكخان ، ك الضعؼ الفمسطيني كالعربي الرسمي، منة كاالستكبار الصييكنييفاليي
كألنيا تتناقض مع إرادة شعبنا كقكاه ، مالءات الصييكنية كاألمريكيةإلكاستسالمان لمشركط كا

عف طريؽ إصدار البيانات ، كما طالبت بضركرة  إفشاؿ ىذا المشركع الصييكني ،(2)المجاىدة
 .(3)ات التي تكضح انعكاساتيا الخطيرةكالتصريح

مف شأنو اإليقاع  ان خطير  ان إف حركة حماس رأت في استمرار نيج المفاكضات تطكر 
كتقزيميا مف خالؿ اعتراؼ الكفد المفاكض كقبكلو باإلمالءات كالشركط ، بالقضية الفمسطينية

لحركة تعارض باستمرار لذلؾ ظمت ا مكتنازلو عف الحقكؽ الثابتة لمشعب الفمسطيني، الصييكنية
 ىذه المفاكضات كتصدر البيانات لتكضيح خطكرتيا كالمراد مف كرائيا.

، ـ1998تشريف أكؿ/ أكتكبر  24كفي بياف لتحالؼ القكل الفمسطينية صدر بتاريخ 
أكضح أف: تحالؼ القكل الفمسطينية يعرب عف رفضو المطمؽ لما جرل تزييفو زكران كبيتانان باسـ 

ف ىذه االتفاقيات ىي صفحة جديدة مف صفحات الخيانة كالعار، نيالشعب الفمسطي كتكضح ، كا 
بشكؿ جمي مدل حجـ االرتياف الكامؿ كالخضكع المذؿ مف جانب عرفات كفريقو لإلدارة 

 .(4)األمريكية كالصييكنية كالبرنامج الذم يستيدؼ تصفية قضية فمسطيف تصفية نيائية

                                                 

 ـ.1993رسالة مف السجف مف زعيـ حماس إلى أتباعو: خريؼ  - (1)
 ـ، بياف لممكتب السياسي لحركة حماس : مكسى أبك مرزكؽ.1994-4-21بياف حماس: - (2)
 ـ.1994-5-4حركة حماس في األردف : حديث صحافي لمناطؽ باسـ - (3)
 ـ.1998-10-24بياف لتحالؼ القكل الفمسطينية العشرة: - (4)
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كجيت حركة "حماس" رسالة تحذير ، ـ1999ايك أيار/ م 29في بيانيا الصادر بتاريخ 
أكدت فييا أف التشبث بكؿ بنكد التسكية ، -كما كصفتيـ- إلى أصحاب "معسكر التسكية"

إسرائيؿ" تسعى لتحقيؽ مأربيا متذرعة بتمؾ " كأف، نتائج ةإلى أي يؤدمكالمفاكضات لف 
 .(1)ية المشركع الصييكني"كاثؼ جيكد أبناء شعبنا كأمتنا لمكاجتلذلؾ يجب أف ت ماالتفاقيات

حذرت فيو السمطة مف ، ـ1999كانكف أكؿ/ ديسمبر 8كما أصدرت الحركة بيانا بتاريخ 
حيث دعت السمطة إلى التكقؼ الفكرم ، مغبة االنجرار كراء سراب ما يسمي اتفاقيات السالـ

، قنانجاز بعض حقك إكعدـ تضميؿ الشعب بقدرتيا عمى ، عف مكاصمة مفاكضات الحؿ النيائي
 .(2)نجازىا إال مقابؿ التفريط بالحقكؽ التاريخية كالدينية كالكطنية في فمسطيفإالتي ال يمكف ليا 

كىك الرفض القاطع ليذه ، كمف الكاضح أف حركة حماس استمرت عمى مبدأىا تجاه المفاكضات
، اتالسياسة التي ال تجمب مف كجية نظر الحركة سكل التفريط كالتنازؿ عف الحقكؽ كالمقدس

كما كاستفادت الحركة مف المناسبات الدينية كالكطنية لمتأكيد عمى ضركرة التمسؾ بالثكابت 
 كاالبتعاد عف درب التنازؿ كالتفريط.، الكطنية

 :م1006-1000كة حماس من المفاوضات تطور موقف حر  المحور الياني:
اكض رافضة مارست حركة حماس خالؿ السنكات السابقة ضغكطان كبيرة عمى الكفد المف

كما طالبت أكثر مف مرة ذاؾ الكفد باالنسحاب الفكرم مف ، بذلؾ عممية المفاكضات كميان 
كفي ظؿ التصعيد الصييكني المتكاصؿ ضد أبناء الشعب ، ـ2000عاـ كلـ يأت ، المفاكضات
 حتى كجدت حركة حماس السمطة الفمسطينية أماـ محطة جديدة مف المفاكضات.، الفمسطيني

استيجنت حركة حماس ، ـ2000كانكف ثاني/ يناير 23الصادر بتاريخ  ففي بيانيا
كرد البياف أنو مف أشد المفارقات استيجانا أفقد ، مكقؼ المنظمة مف العكدة إلى النيج التفاكضي
كحرص عمى تكريس المقاءات األمنية في الكقت ، ما نراه مف تسارع محمكـ لممفاكضات العبثية

كأكثر ممارسات المستكطنيف ، بنا ألبشع مظاىر اإلرىاب الصييكنيالذم ما زاؿ يتعرض فيو شع
فيذا النيج التفاكضي الذم يتناقض مع خيار شعبنا في استمرار المقاكمة ، ىمجية كتركيعان 

 .(3)كرفض كؿ أشكاؿ التفاكض كالمقاء مع العدك الصييكني، كاالنتفاضة

 
                                                 

 ـ.1999-5-29بياف حماس: - (1)
 ـ.1999-12-8بياف حماس: - (2)
 ـ.2000-1-23بياف حماس:  - (3)
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زاء ذلؾ رفضت الحركة أم اتفاؽ أك تفاىمات تمس الحؽ الشرعي كالتاريخي في  كا 
 :(1)فمسطيف كدعت

، الشعكب العربية كاإلسالمية إلى تقديـ المزيد مف الدعـ كالتضامف النتفاضة األقصى -1
لى إحياء المقاطعة االقتصادية لمعدك الصييكني  كرفض أشكاؿ التنسيؽ معو.، كا 

 اعي إليقاؼب مع المكقؼ الشعبي كالفصائمي الدالسمطة الفمسطينية إلى التجاك  -2
 كالتكقؼ عف تجميؿ كجو باراؾ كتغطية جرائمو.، المفاكضات مع العدك الصييكني

أكد الشيخ أحمد ياسيف أف الشعب الفمسطيني سيستمر في االنتفاضة كمقاكمة  كما        
كأضاؼ: لقد جربنا خيار المفاكضات كثبت أنو ، ألنو ليس أمامو خيار غير المقاكمة، العدكاف

  (2)كيجب أف نمضي في خيار االنتفاضة.، نيةلـ يخدـ أىدافنا الكط

عقدت مفاكضات كامب ديفيد بيف عرفات كباراؾ التي ، ـ2000تمكز/ يكايك 23 ففي
كالحظ أنو لف ، عندىا تعرض عرفات لضغط مف كمينتكف كباراؾ، جرت تحت إشراؼ كمينتكف

كمف ، ـ1967 ةيحقؽ الحد األدنى مف انسحاب القكات االسرائيمية مف األراضي المحتمة سن
 .(3)المفاكضات تمؾفشاؿ كانت القدس ىي السبب المباشر إل كفعالن ، القدس

إف كانت التجربة الفمسطينية في االتفاقات  :كيعمؽ معيف رباني عمى ذلؾ فيقكؿ
% مف 78كسمك بشرعية السيادة اإلسرائيمية عمى أاالنتقالية فشمت في إقناعيـ بأف اعتراؼ 

% 22كأف نسبة اؿ، "إسرائيؿ" مجرد مككف مف مككنات التسكية فمسطيف كاف بالنسبة إلى
فإف مفاكضات الكضع النيائي لـ ، تخضع أيضان لمتفاكض، ـ1967المتبقية التي احتمت سنة

 .(4)ـ2000تبدأ بصكرة جدية إال في صيؼ سنة

استنكرت حركة حماس تكاصؿ المفاكضات في "كامب ديفيد" بيف السمطة الفمسطينية 
لتبقى السيادة فييا ، كالتي تتضمف تنازؿ السمطة الفمسطينية عف القدس، صييكنيكالكياف ال

كما طالبت ، لمكياف الصييكني مقابؿ حكـ ذاتي إدارم في البمدة القديمة كاألحياء المجاكرة ليا

                                                 

 المصدر السابؽ. - (1)
-29، االربعػػاء، 1899لمقاكمػػة، ع: صػػحيفة الحيػػاة الجديػػدة: الشػػيخ ياسػػيف: لػػيس أمامنػػا خيػػار غيػػر ا - (2)

 .18ـ، ص11-2000
 .293غكشة، إبراىيـ: المئذنة الحمراء، ص  (3) -

 .11رباني، معيف: الحجارة كالصكاريخ النتيجة الحتمية ألكسمك، ص - (4)
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كالعكدة ، الحركة عرفات كالسمطة الفمسطينية باالنسحاب الفكرم مف مؤامرة كميزلة كامب ديفيد
 .(1)الشعب الفمسطينيإلى صفكؼ 

ثر إعالف كاشنطف عف فشؿ إكعمى ، بعد مركر أسبكعيف عمى مفاكضات كامب ديفيد
، لتتساءؿ عف أسباب الفشؿ، ـ2000تمكز/ يكليك 27أصدرت حركة حماس بيانان بتاريخ ، القمة

ت في بيانيا إف: المفاكضات في كامب ديفيد أحيطت بجك دفأكر ، كعف أسباب سرية المفاكضات
كالتنازالت التي تـ ، خشية اطالع الرأم العاـ عمى مجريات التفاكض مالغمكض كالتكتـمف 

كاآلف مف حؽ شعبنا كأمتنا معرفة ما ، حتى ال يؤثر ذلؾ عمى محاكالت التكصؿ التفاؽ، تقديميا
 .(2)كحقيقة مكقؼ السمطة مف القضايا األساسية، جرل في تمؾ القمة المشؤمة

ص كباألخ، أف مسيرة المفاكضات مع العدك الصييكني كأضافت الحركة في البياف
تؤكد صحة مكقؼ حركة حماس كالقكل الكطنية الرافضة ، محطتيا األخيرة في كامب ديفيد

كفشؿ نيجيا كعجزىا عف تحرير ، كتؤكد عبثية عممية السالـ كالمفاكضات، لعممية التسكية
تطمب مف السمطة الفمسطينية جرأة األمر الذم ي، كاستعادة القدس كبقية حقكؽ شعبنا، األرض

كعدـ اإلصرار عمى السير في طريؽ ، كاالنسحاب مف مسيرة المفاكضات، في مصارحة شعبنا
 .(3)مسدكد

كقبيؿ ، ـ2000أيمكؿ/ سبتمبر 27صرحت حركة حماس في بيانيا الصادر بتاريخ 
في ظؿ مكاقفو  اندالع انتفاضة األقصى أف: استمرار السمطة الفمسطينية بالتفاكض مع العدك

يعتبر مؤشران خطيران عمي حجـ التنازالت كالمساكمات التي تجرييا السمطة عمى ثكابت ، كأطماعو
حيث بدأت ، كمدينة القدس، بكليا التفاكض عمى المسجد األقصىكدينو بق، شعبنا كمقدساتو

ا صرح كجعؿ السيادة عمى القدس لكؿ دكؿ العالـ كم، السمطة كمفاكضكىا بطرح حمكؿ مختمفة
عالف استعداده لمتنازؿ ، كجعؿ السيادة عمى الحـر القدسي بيد مجمس األمف، قريعأحمد بذلؾ  كا 

 .(4)عف حائط البراؽ كحارة المغاربة لمييكد!

                                                 

 ـ.2000-7-23بياف  حركة حماس:  - (1)
 ـ.2000-7-27حركة حماس : بياف - (2)
 ـ.2000-7-27بياف حركة  حماس: - (3)
 ـ.2000-9-27بياف حركة حماس: - (4)
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لذلؾ اعتبرت حركة حماس أف اشتعاؿ انتفاضة األقصى ىي رسالة كاضحة لمسمطة 
كتؤكد رفض الشعب ، دك الصييكنيالفمسطينية لالنسحاب الفكرم مف المفاكضات المذلة مع الع

 .(1)كاألمة التفريط أك التنازؿ عف أم جزء مف األقصى

، الكاضح أف حركة حماس حرصت بشكؿ كبير عمى تسخير أحداث انتفاضة األقصى
كعبثية المفاكضات التي تجرم مف كقت ، لمتدليؿ عمى كذب التكجيات السممية لمعدك الصييكني

 لسمطة الفمسطينية لالنسحاب الفكرم مف المفاكضات.إضافة إلى الضغط عمى ا، آلخر

المتكاصؿ مف خالؿ ارتكاب  كتصعيد العدك الصييكني، كمع استمرار انتفاضة األقصى
بيانان طالبت ، ـ2000تشريف اكؿ/ أكتكبر 4أصدرت حركة حماس بتاريخ ، المتالحقة المجازر

رت الحركة في بياف أخر السمطة كحذ، (2)فيو كقؼ المفاكضات كالمقاءات بيف السمطة كالعدك"
كاعتبرت أف :" المقاء الذم سيجرم في كاشنطف ، الفمسطينية مف خكض أية مفاكضات جديدة

مع الرئيس األمريكي كمينتكف ما ىك إال محاكلة جديدة ضمف محاكالت الكاليات المتحدة كالكياف  
 .(3)يخ كغيره"كسيككف مصيره الفشؿ مثؿ لقاء شـر الش، الصييكني لكقؼ االنتفاضة

فقد ، ككاف قياديكف في " حماس" قد حذركا مف اجياض االنتفاضة كالعكدة لممفاكضات    
أكد إسماعيؿ أبك شنب أف الطريؽ الصحيح  في مكاجية "إسرائيؿ" ىك طريؽ مقاكمة االحتالؿ 

 في الكقت الذم، مة العربية كاإلسالميةدت إلى استنياض األأكأف االنتفاضة ، كاالستيطاف
، اعتبر فيو محمكد الزىار أف االنتفاضة تجاكزت حدكد فمسطيف إلى األمة العربية كاإلسالمية
، حيث خرج مئات األلكؼ في أندكنيسيا كالككيت كاليمف كالمغرب كدمشؽ كمصر كاألردف

 (4)كالجميع تحرؾ لنصرة القدس.

ؿ أكثر أف خيار التسكية كالمفاكضات قد أخذ فرصتو كأثبت خالأكضحت حركة حماس 
ككانت نتيجتو مزيدا مف الغطرسة الصييكنية كاإلرىاب ، مف سبعة أعكاـ عجاؼ أنو خيار فاشؿ

                                                 

 ـ.2000-9-29بياف حركة  حماس:  - (1)
 ـ.2000-10-4بياف حركة حماس: - (2)
 ـ.2000 -11-9بياف حركة حماس:  - (3)
، 11246صحيفة القدس: قياديكف في حماس يحذركف مف اجياض االنتفاضػة كالعػكدة لممفاكضػات، ع:  - (4)

 .6ـ، ص2000-12-11االثنيف، 
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ف العكدة لممفاكضات كاالستعجاؿ بيا في ىذا الكقت تيدؼ إلى إجياض انتفاضة ، كالقمع كا 
 .(1)كخدمة اإلرىابي المجـر باراؾ كمساعدتو عمى الفكز باالنتخابات القادمة، األقصى

البياف أيضان رسالة إلى السمطة الفمسطينية بعدـ المشاركة في ىذه  كقد حمؿ
ككقؼ كؿ أشكاؿ ، ككقؼ كؿ أشكاؿ المقاءات السرية كالعمنية مع العدك المجـر، المفاكضات

ال تخدـ إال العدك الصييكني كالتي تستيدؼ المجمكعات كالككادر المقاتمة   التنسيؽ األمني التي
 .(2)"الفمسطينية كالمجاىدة مف كؿ الفصائؿ

تحقيؽ اختراؽ ، حاكؿ الرئيس األمريكي بيؿ كمينتكف عمى أعتاب نياية كاليتو الثانية
مبادرة ، ـ2000كانكف أكؿ/ ديسمبر 23فقدـ في ، أخير بعد الفشؿ المدكم في كامب ديفيد

 ،كفتح مفاكضات خاصة بتسكية أمر السيادة عمى المسجد األقصى، عرفت ب "مشركع كمينتكف"
مع احتراـ ، رح حالن بالنسبة لممسجد األقصى يضمف رقابة فعمية لمفمسطينييف عمى المسجدفط

 .(3)معتقدات الييكد

كيالحظ أف ىذه المفاكضات التي دعت إلييا الكاليات المتحدة فيما يعرؼ بمشركع   
كتثبت أف المفاكضات ، إنما تضرب بعرض الحائط كافة الحقكؽ الدينية لممسمميف ،كمينتكف

 يست إال كسيمة الختزاؿ الحقكؽ شيئان فشيئان.ل

كقد كشؼ خالد مشعؿ أف اليدؼ مف االنتفاضة كالمقاكمة ليس تحسيف شركط         
أف حماس ترفض تقرير ميتشؿ ككثيقة ك ، (4)االحتالؿ عف أرضنا مف كلكف لمتخمص، التفاكض

، شعبنا في الحرية كاالستقالؿكال تمبياف طمكحات ، تينت ألنيما تعبراف عف المكقؼ "اإلسرائيمي"
نما اليدؼ منيا كقؼ االنتفاضة كانقاذ شاركف كاخراجو مف المأزؽ الكبير  .(5)كا 

مكاصمة ـ، 2001آب/ اغسطس  2بتاريخ  في السياؽ ذاتو انتقد عبد العزيز الرنتيسي      
، نشطاءناكيغتالكف ، كنساءنا، كشيكخنا، اإلسرائيمييف" كىـ يقتمكف اطفالناالمفاكضات مع "

                                                 

 ـ.2000-12-15بياف حركة حماس:  - (1)
 .المصدر السابؽ – (2)
 .6األقصى، ص ىتقرير عيف عم - (3)
-6-23، السػػبت، 2099صػػحيفة الحيػػاة الجديػػدة: حمػػاس تػػنظـ حفػػالن فػػي سػػمفيت تكريمػػان ل سػػرل، ع:   - (4)

 .2ـ، ص2001
-6-23، السػػبت، 2099ل، ع: صػػحيفة الحيػػاة الجديػػدة: حمػػاس تػػنظـ حفػػالن فػػي سػػمفيت تكريمػػان ل سػػر  - (5)

 .2ـ، ص2001
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حتى كصؿ األمر إلى كضع المسجد األقصى عمى طاكلة المفاكضات ، كيتنكركف لكافة حقكقنا
 .(1)"اهلل عميو كسمـ كىك مسرل رسكؿ اهلل "صمى، ة عميولممساكم

 هيتسػػابؽ العػػرب إلنقػػاذ، ضػػاؼ: فػػي الكقػػت الػػذم تحػػاكـ فيػػو بمجيكػػا شػػاركف كمجػػـر حػػربأك      
مف خالؿ القبكؿ بكثيقة تينت كمقررات ، كالمستكطنات، الحتالؿف لمكتحقيؽ ىدفو في تحقيؽ األ

 .(2)ميتشؿ

، ـ2001كانكف أكؿ/ ديسمبر27كقد استنكرت حركة حماس في بيانيا الصادر بتاريخ 
كتبني السمطة الفمسطينية ليذه ، كجكد قناة سرية لمتفاكض بيف "شمعكف بيريز" كأحمد قريع

حيث سيتـ الحديث عف إعالف " دكلة فمسطينية " ، المفاكضات رغـ ىزالة مضمكنيا كخطكرتو
ثـ يجرم التفاكض ، مقابؿ كقؼ االنتفاضة كالمقاكمة، % مف الضفة كالقطاع42ىزيمة عمى 

 . (3)عمى مختمؼ القضايا الكبرل كالمصيرية بيف الدكلة الفمسطينية كالكياف الصييكني

كشؼ حقيقة نكايا السمطة التي كاعتبرت الحركة في البياف : أف ىذه التطكرات الخطيرة لت
لذلؾ أكدت حركة حماس في البياف  متريد  أف تخرج مف كاقع االنتفاضة إلى التفاكض مف جديد

 (4)ذاتو عمى:

كاإلصرار عمى التمسؾ ، رفض أم تنازؿ أك تراجع عف االنتفاضة كبرنامج المقاكمة -1
 بيما.

فحقكؽ شعبنا ، لعدك الصييكنيإدانة العكدة إلى قنكات التفاكض كالمقاءات األمنية مع ا -2
 ىي الضحية ليذه المفاكضات. توكانتفاض

أدانت ، ـ2002أيمكؿ/ سبتمبر 11كفي تصريح صحافي لحركة حماس صدر بتاريخ 
حيث اعتبرت الحركة ، بسبب رغبتيا العكدة لمائدة المفاكضات محركة حماس السمطة الفمسطينية

                                                 

ـ، 2001-8-2صػػػػحيفة القػػػػدس: د. رنتيسػػػػي: لػػػػيس أمػػػػاـ الشػػػػعب الفمسػػػػطيني اال المقاكمػػػػة، الخمػػػػيس،  - (1)
 .2ص
ـ، 2001-8-2صػػػػحيفة القػػػػدس: د. رنتيسػػػػي: لػػػػيس أمػػػػاـ الشػػػػعب الفمسػػػػطيني اال المقاكمػػػػة، الخمػػػػيس،  - (2)

 .2ص
 ـ.2001-9-27حماس:حركة  بياف  - (3)
 .المصدر السابؽ – (4)
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باعتبارىا عممية ، و الحقيقي لعممية التسكيةأف مشركع البكابة األمنية ىي التي تكشؼ الكج
 .(1)كمستكطنيوضماف ألمف الكياف الصييكني كحماية لجيشو 

كالكاضح أف حركة حماس ظمت رافضة باستمرار لعممية المفاكضات المرىكنة 
فكمما حادت السمطة عف  ، بؿ كانت تمثؿ الخط المستقيـ لمشعب الفمسطيني كثكابتو، بالتنازالت
 حذرتيا الحركة كنبيتيا إلى خطكرة الخركج عنو.، بتىذه الثكا

حزيراف/ 19أجريت بتاريخ ، كفي مقابمة صحفية مع مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسيف
قاؿ:" نحف ال نؤمف بالمبادرات التي ليس ليا سقؼ ، حكؿ منطؽ المفاكضات، ـ2003يكنيك
ليبقي ، عبارة عف مسكنات فيي، تسقط كاحدة فتخرج األخرل، فكؿ يكـ ىناؾ مبادرات، كبناء
فإننا نضع أمامنا مصمحة ، فينعـ باألمف كاالستقرار عمى حساب شعبنا الفمسطيني، العدك
كالمقاكمة ىي خيارنا ، نقبؿ أك نرفض، فعندما نصؿ إلى مثؿ ىذه المبادرات، الشعب

 .(2)االستراتيجي الكحيد لممستقبؿ كالتحرير"

إنما جاء رفضيا لممفاكضات مع العدك ، مبدأفالحركة ال ترفض المفاكضات مف حيث ال
كىذا ما أكده عبد ، كالتنازالت المنكطة بيا، الصييكني مف حيث مضمكف ىذه المفاكضات

عندما قاؿ: إف كرقة المفاكضات يجب أف تككف  ـ،2003تمكز/يكليك  6 العزيز الرنتيسي بتاريخ
ى دائمان ألف يككف الشارع فيجب أف نسع، فاعمة بجانب كرقة المقاكمة كليس عمى حسابيا

كأف يككف لديو آلية ، الفمسطيني عمى اختالؼ كجيات النظر فيو قكاسـ مشتركة لمعمؿ المشترؾ
فالمقاكمة ىي كرقة ، االستراتيجيات كآلية لضبط اإليقاع كالفرقة المكسيقية تلمتناغـ كلك اختمف

لتفاكض ىك كسيمة مف كا، ضغط في يد الشعب الفمسطيني الذم ال يممؾ أكراؽ ضغط سكاىا
نحف نريد أف تنسجـ ، أجؿ تجنيد دعـ دكلي إلقناع العدك باالنسحاب كىذه كرقة مف نكع آخر

كليس مف باب قناعتنا أف خريطة الطريؽ عمى ، ىاتاف الكرقتاف في مصمحة الشعب الفمسطيني
  .(3)كأف التفاكض سيكصمنا إلى شيء، صكاب

عؿ كيفية كجكد خيار المقاكمة كتعزيزه لقدرة ناقش مش، ـ2004يكليك  تشريف أكؿ/في ك 
" حالة خارج فيرل أف تفاكض "منظمة التحرير، كذلؾ بخالؼ عدـ كجكده، حماس عمى التفاكض
كيفتقر ألساس القكة الالزمة في ، فيك مجرد مف منظكر المنطؽ السياسي، سياقيا المكضكعي

                                                 

 ـ.2002-9-11بياف حماس: - (1)
 ـ.2003-6-29حكار خاص مع الشيخ أحمد ياسيف: - (2)
 ـ.2003-7-6مقابمة مع الدكتكر عبد العزيز الرنتيسي:  - (3)
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اصة بؾ عمى العدك اعتمادا يجب فرض الشركط الخ، فإف كنت ناجحا في التفاكض، التكازف
 .(1)عمى عدد مف أكراؽ القكة لديؾ

كالمالحظ أف حركة حماس بدأت تنظر إلى ك رقة المفاكضات بشيء مف األىمية إذا ما 
نما ستككف ذا، ألنيا ستفقد قيمتيا مسارت بجانب كرقة المقاكمة كليس كحدىا جدكل أكبر  تكا 

 في حاؿ استخداميا بعد كرقة المقاكمة.

لكف ، كرج جقماف: أف خارطة الطريؽ تشمؿ المساكئ المكجكدة في مسار أكسمكيرل ج
كنحف ، فإف مسار أكسمك كاف طكيالن كمتعرجان في المفاكضات كفي مختمؼ المراحؿ، كبرأبشكؿ 

بؿ ثمة داخؿ كؿ مرحمة مراحؿ يصؿ التعثر ، اآلف أماـ مسار مجزأ إلى ثالث مراحؿ
اجة إلى إعادة التفاكض بشأف عدد ال حصر لو مف كمف ثـ ستككف ىناؾ ح، بمتطمباتيا
 .(2)األمكر

اإلسرائيمي" تحتاج إلى حكار كلقاءات إدارة المعركة مع العدك " أف رأل خالد مشعؿ
دارة ، كبرنامج سياسي مشترؾ، كنحف ندعك إلى بمكرة استراتيجية مشتركة، كتكافؽ فمسطيني كا 

فإف حماس تحاكؿ اليكـ ، القضية كحقكؽ الشعب مشتركة لمصراع مع العدك باالستناد إلى ثكابت
كتحاكؿ أف ، كبيف الصالبة مع الثكابت كالمركنة مع المتغيرات، المزج بيف السياسة كالمقاكمة

 .(3)ترسخ منيجان صمبان كلكنو كاقعي يناسب الحاؿ

الدخكؿ في االنتخابات التشريعية ت التي كجيت لمحركة بعد قرارىا كردان عمى التساؤال
عف ضركرة كحتمية التفاكض مع " إسرائيؿ" جاء رد الحركة عمى لساف رئيس ، مسطينيةالف

"ىؿ تظنكف أف  إذ قاؿ:، ـ2005كانكف اكؿ/ ديسمبر 30المكتب السياسي خالد مشعؿ بتاريخ 
دكف الحاجة ، ما يجرم عميو القكـ بالضركرة أف ينطبؽ عمينا ؟ ال سنمارس السياسة بمغة أخرل

كىؿ "إسرائيؿ" عندما خرجت مف غزة خرجت بالتفاكض؟  فكثيران ما ، العدك إلى أف نتفاكض مع
 .(4)أجريت المفاكضات مع العدك كلكف دكف نتيجة"

 

                                                 
(1)  - Zanotti, Jim : Hamas: Background and Issues for Congress ,p17 

ـ، 2003، صػػيؼ55يطػػة الطريػػؽ ، مجمػػة الدراسػػات العربيػػة، ججػػكرج، جقمػػاف: نػػدكة سياسػػية بعنػػكاف خر  -(2)
 .7ص
 ـ.2005-12-27مقابمة مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ:  - (3)
 ـ.2005-12-30كممة خالد مشعؿ بمناسبة الذكرل الثالثة عشر، لالنطالؽ: - (4)
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إطار فكرىا فيما يخص عممية  مفير إذان فالكاضح أف حركة حماس أخذت تغٌ 
قاكمة برنامج كطني مكحد كعممان أف تأتي تمؾ المفاكضات بعد كرقة الم فؽالمفاكضات كلكف ك 

كالسياسة )التي تعتمد عمى ، لكي تحقؽ كتنجز أىدافيا العسكرية التي تعتمد عمى المقاكمة
 المفاكضات(.   

كيعمؽ معتز الدبس عمى مستقبؿ المفاكضات في فكر حماس فيقكؿ:  يمكف استنتاج أف 
ائيؿ كىذا بعد أف تقبؿ إسر ، دخكؿ حماس في المفاكضات مستقبالن سيككف لقضايا الحؿ النيائي

كذلؾ ألف حركة حماس ال تقبؿ ، كالقدس كالدكلة كاممة السيادة، (1967بدكلة عمى حدكد )
 .(1)بتجزئة القضية الفمسطينية كتعيد تجربة حركة فتح في التفاكض

قد تككف ىذه قاعدة لدل ، إف التفاكض ليس حرامان  كيعمؽ العمكر عمى ذلؾ فيقكؿ:
ت مع ة حماس سكؼ تيركؿ إلجراء مفاكضاكلكف ال يمكف الجـز بأف حرك، حركة حماس

لمجرد االستناد إلى أف المفاكضات ليست ، أك حتى بعد تشكيميا، إسرائيؿ" فكر تشكيؿ الحككمة"
ف اختمفت الحدة كالحـز في تصريحات قاد، حرامان   .(2)ة الحركة في الداخؿ أك في الخارجحتى كا 

كلكف إذا ، لمفاكضاتيرل العمكر أف حركة حماس لف تنخرط بشكؿ مباشر في اك 
 :(3) بعدة عكامؿ ان اضطرت في المستقبؿ سيككف ذلؾ مرىكن

كالتي أصبحت  -مصمحة الشعب الفمسطيني –أف تتطمب المصمحة الفمسطينية ذلؾ  -1
 فكؽ كؿ اعتبار لدل حركة حماس.

ستجداءم كاألسمكب مف إمالءات كا ةلف تكرر حركة حماس تجربة أكسمك بنفس الطريق -2
 كالثكابت الكطنية.، كلـ يمب الحقكؽ الفمسطينية، ض غير مجدو حيث كاف التفاك 

أال تككف ىناؾ أية شركط مسبقة مطمكبة مف حركة حماسم ألنو ال يكجد ضماف ألف  -3
 يككف التنازؿ أك قبكؿ الشركط متبادالن.

خالية ، أف تقر "إسرائيؿ" بحؽ الفمسطينييف في إقامة دكلة فمسطينية ذات سيادة كاممة -4
 ـ.1967اف عمى أراضي مف االستيط

 كأف يتـ إطالؽ سراح األسرل.، اف تحتـر " إسرائيؿ" حؽ الفمسطينييف في حياة كريمة  -5
 إزالة الجدار العازؿ. -6
 لى إراضييـ.إاالعتراؼ بحؽ الالجئيف في العكدة  -7

                                                 

 .43صالدبس، معتز: التطكرات الداخمية كاثرىا عمي حركة حماس،  - (1)
 .227العمكر، ثابت: مستقبؿ المقاكمة اإلسالمية " حركة حماس نمكذجان"، ص - (2)
 .229-228العمكر، ثابت: مستقبؿ المقاكمة اإلسالمية " حركة حماس نمكذجان"، ص - (3)
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 أف يككف ىناؾ إجماع كطني عمى التفاكض مع " إسرائيؿ". -8

يخص المصمحة الكطنية كلكف عف  ف حركة حماس قد خاضت مفاكضات بالفعؿ فيماإ 
 تكعقد، كجاءت ىذه المفاكضات بعد أسر حركة حماس "لجمعاد شاليط"، طريؽ طرؼ ثالث
 .صفقة كفاء األحرار

******* 
 

 يالحظ مف خالؿ استعراض تطكر مكقؼ حركة حماس مف المفاكضات ما يمي:   
المتعمقة  ضاترفضت المفاك إنما ، لـ ترفض مبدأ المفاكضات ذاتوف حركة حماس أ -

كعممت ، كالتي مف شأنيا تقديـ التنازالت المجانية لمعدك الصييكني، باتفاقيات التسكية
 كحذرت عمى الدكاـ مف استمرارىا.، عمى ايقافيا بشكؿ متكاصؿ

لمتكقؼ أك االنسحاب مف  حذرت حركة حماس الكفد المفاكض في كثير مف األحياف -
 عف التفريط بذرة كاحدة مف فمسطيف. ةكاممالمسؤكلية  ومتكما حمٌ ، المفاكضات

عمى المجنة المتنفذة في منظمة ، ـ1994قبؿ عاـ  كمو كضعت حركة حماس المـك -
تيا الفمسطينية التي أفرز سمطة البينما أصبحت بعد ذلؾ تحذر ، التحرير الفمسطينية

 التسكية.اتفاقات 
كاعتبرت ، كافةرفضت الحركة عمى الدكاـ تمثيؿ الكفد المفاكض لمشعب الفمسطيني  -

 نفسيا في حؿ مف ىذا التمثيؿ.
حاكلت حركة حماس أف تكظؼ أحداث انتفاضة األقصى لكقؼ عمميات التفاكض  -

 مع العدك الصييكني كلكف كؿ جيكدىا ذىبت ىدرا.
تنظر إلى كرقة المفاكضات بشيء مف ، ـ2003أخذت حركة حماس بعد عاـ  -

 حيح إلى جانب المقاكمة.األىمية في حاؿ تـ تسخيرىا كاستخداميا بشكؿ ص
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 ا ثا ثاملبحث 
 و1006-3993محاس مً االىتخابا   تطو  موقف حرك  

بحيث قبؿ فكرىا ، بأنيا حركة حيكية تفاعمية، ـ1987تميزت حماس منذ انطالقتيا عاـ 
كلما كانت اتفاقات ، كرفض ما يتناقض معو، السياسي ما يتكافؽ مع الصالح الفمسطيني العاـ

كمنيا ما يخص ، ياسية قد أفرزت نتائج كمعادالت جديدة عمى أرض الكاقعالتسكية الس
كمف ىنا جاء ، كاف عمى الحركة أف تتفاعؿ معيا إما باإليجاب أك السمب .االنتخابات التشريعية

، فكقد تـ تقسيمو إلى محكري، عنكاف ىذا المبحث: تطكر مكقؼ حركة حماس مف االنتخابات
أما المحكر الثاني ، ـ1999-ـ1991ركة حماس مف االنتخابات المحكر األكؿ: تطكر مكقؼ ح

 ـ.2006-2000فتناكؿ: تطكر مكقؼ حركة حماس مف االنتخابات:

 م:3999-م3993موقف حركة حماس من االنتتابات  : تطورالمحور األول
، ميزت حركة حماس منذ انطالقتيا بيف عممية االنتخابات مف حيث المفيـك كالمبدأ

، ات التي أفرزتيا عمميات التسكية كإدارة الحكـ الذاتي )اإلدارم أك التشريعي(كبيف االنتخاب
 كعممية مرتبطة باتفاقات التسكية السياسية.

حركة خالؿ تصريح صحفي لمناطؽ باسـ الحركة في األردف "إبراىيـ الفقد أكضحت 
خراج مف "عممية االنتخابات" كمعيار كآلية لق ياأف:" مكقف، ـ1993في شتاء، غكشة" ياس كا 

الشعب بالتعبير كالتمثيؿ ليذه اإلرادة عف نفسو ىك مكقؼ معركؼ كمحسكـ سكاء في كافة 
كقد طرحت حماس منذ أكثر مف سنتيف ، انتخابات النقابات كالجامعات كالغرؼ التجارية كغيرىا

فكرة إجراء انتخابات تشريعية لممجمس الكطني الفمسطيني بشرط تكفير الظركؼ المطمكبة مف 
 .(1)كاالنفكاؾ عف أم مشركع سياسي يتناقض مع ثكابت الشعب الفمسطيني"، حرية كنزاىة

، كما شاركت الحركة في معظـ االنتخابات الطالبية كالنقابية كالبمدية التي نظمت سابقان 
كلـ تدعـ مرشحيف ، نفسياترشح فييا كثمة حاالت قميمة لـ ، الكتمة اإلسالمية اسـكذلؾ تحت 
كيعكد السبب إلى ضعؼ كجكدىا في ، أك نقابات العماؿ، كانتخابات الصحافييف ،قريبيف منيا
 .(2)تمؾ المكاقع

                                                 

 ـ.1993حديث صحفي لمناطؽ باسـ حركة حماس إبراىيـ غكشة: شتاء  - (1)
 .240، صالحركب، خالد: الفكر كالممارسة - (2)
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يرجع السبب في ىذه المشاركة إلى رغبة الحركة في تكسيع قاعدتيا االجتماعية إذ 
كمف أحداث كعي ، نصارىا الذيف يحممكف فكرىا كمنيجيا بالعمؿكأتباعيا أكزيادة ، الشعبية

فيرل الحركب أف مكاقؼ حركة حماس تنكعت بناء عمى طبيعة ىذه ، (1)عاـ سياسي كاجتماعي
كالرسالة السياسية ، كانت حماس تؤيد المشاركة فييا، فاالنتخابات النقابية كالمينية، االنتخابات

فمف خالليا استطاعت تأكيد شرعيتيا السياسية ، جدا بالنسبة لحماس ميمةالتي كانت تحمميا 
 .(2)كمعارضة

ما يخص عممية االنتخابات التشريعية التي أفرزتيا اتفاقيات التسكية يقكؿ غكشة:" يأما ف
جاء بعد عممية ، إف مكقؼ حركة حماس مما يسمي بالحكـ الذاتي )اإلدارم كالتشريعي(

استشارية لجميع المستكيات التنظيمية لمحركة كاضحان كقاطعان بالرفض كمبنيان عمى اعتباريف 
 :(3)ىما

عتبار المبدئي: كىك اعتبار يرتكز عمى أف أية انتخابات لمحكـ الذاتي مرتبطة أكالن: اال
كىك المشركع الذم يعترؼ بالكياف ، الذم عقد عمى أساسو مؤتمر مدريد بمشركع التسكية

فإف ىذه االنتخابات ، % مف أرض فمسطيف عمى األقؿ78الصييكني كيعترؼ بالتنازؿ عف 
 فكضة مبدئيان.سكاء كانت إدارية أك تشريعية مر 

ثانيان: االعتبار السياسي الكطني ىك االعتبار الذم يرتكز عمى المضاميف السياسية 
كالذم يستخمص منيا أف ىذا المشركع األمريكي الصييكني ال يمبي شيئان ، كالكطنية لمحكـ الذاتي

ـ الذاتي بؿ يقتصر عمى الحك ،مف السيادة كاالستقالؿ كىك تقرير المصير كالعكدة بعد التحرير
 لمسكاف فقط.

عدـ ء المشاركة في ىذه االنتخابات أك كانت حركة حماس مترددة في البداية إزا
كيدؿ عمى ذلؾ التساؤؿ الذم ، كما أنيا أخضعتيا لكثير مف النقاش داخؿ الحركة، المشاركة

، ا جرتعف إمكانية الدخكؿ في االنتخابات إذ اعتقالوكجو لمشيخ أحمد ياسيف زعيـ الحركة أثناء 

                                                 

الصػػكا، عمػػي: الحركػػة كالعمػػؿ السياسػػي، مػػف كتػػاب الحمػػد، جػػكادم كآخػػركف: دراسػػة فػػي الفكػػر السياسػػي،  - (1)
 .193ص
 .240الحركب، خالد: الفكر كالممارسة، ص - (2)
 ـ.1993حديث صحفي لمناطؽ باسـ حركة حماس "إبراىيـ غكشة": شتاء  - (3)
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قاؿ:" ىذا يتكقؼ عمى أىداؼ المجمس كطريقة االنتخابات كشركطيا كعندىا سنقرر االشتراؾ أك 
 .(1)بقي القرار مفتكحان لمقرار النيائي الذم ستتخذه الحركة"كقصدت بذلؾ أف أي ، عدمو

مف أعقد كأصعب القرارت  فقد كاف قرار المشاركة في انتخابات الحكـ الذاتي أما
تكجييا الرسمي عمى الدكاـ ىك عدـ  الرغـ مف أف فعمى، ي كاجيت الحركةالسياسية الت

فإف اقتراب التطبيؽ العممي عمى ، أكسمك-المشاركة في أية انتخابات مرتبطة بمشركع مدريد
بحيث أصبح تطبيؽ التكجو األساسي بعدـ المشاركة أمرا تحفو ، األرض أربؾ صفكؼ الحركة

 .(2)مخاطر الخالؼ الداخمي"

فت أف المتتبع ألدبيات كبيانات الحركة يمحظ ىذا الخالؼ كالتكتر حكؿ المشاركة كالال
إال أف التطبيؽ الفعمي ، بالرغـ مف أف رؤية الحركة في مبدأ المشاركة كاضحان ، في االنتخابات

كلعؿ ، فعاؿاء مف خالؿ التصريحات أك ردات األسك ، أظير تباينات حكؿ قرار المشاركة
 فيما أسمتو الحركة ف المشاركة يرجع إلى تخكؼ الحركة مف االنغماسالتخكؼ الذم ساد م

 ."كحؿ التسكية السياسية"

:" ما ىك  عندما قاؿ، رسالتو في كىذا ما أكده مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسيف
، الساحة الفمسطينية قضية االنتخابات المزمع إجراؤىا في األراضي المحتمة مطركح اليكـ عؿ
كلكف أرل كاهلل أعمـ أف ، سالميكف بيف مكافؽ عمى الدخكؿ فييا كبيف معارضكالتي يتردد اإل

ألننا نعارض في قمب  مالدخكؿ فييا خير مف عدمو إذا كاف المجمس يممؾ صالحية لمتشريع
كسف األنظمة ، المؤسسة التشريعية التي ستجعؿ مف حقيا في المستقبؿ تمثيؿ الشعب الفمسطيني

كمحاربة اإلسالـ كالمسمميف كخنؽ النشاط اإلسالمي ، كانحرافيا، اىاكالقكانيف التي تكافؽ ىك 
كأما في اآلخر فيي تؤكد عمي قكة الكجكد اإلسالمي كتمنع الخصـ ، كمؤسساتو ىذا مف جانب

ستسالمي أف أال يترككا الخصـ الرابض لمحؿ اإللذا فعمى أبناء الحركة اإلسالمية ، مف االنفراد
 .(3)مصير شعبنا"يسيطر ك حده عمى مقدرات ك 

رد الشيخ ياسيف قائالن:" ، كردان عمى الفتكل الصادرة بشأف تحريـ المشاركة في االنتخابات
فإف ، قرأت تصريحان ألحد إخكاننا يفتي فيو بعدـ جكاز االنتخابات شرعان في ظؿ االحتالؿ

ركة في فكيؼ بدخكؿ الح، كبقاؤىا ىك الذم يجب اعتباره، مصمحة الشعب كالحركة اإلسالمية

                                                 

 ـ.1993أتباعو: خريؼ  ىس إلزعيـ حركة حما رسالتاف مف السجف مف - (1)
 .249الفكر كالممارسة، صحماس  الحركب، خالد:  - (2)
 ـ.1993رسالتاف مف السجف مف زعيـ حركة حماس: خريؼ  - (3)
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كرحـ اهلل القائؿ:" أيجكز أف يككف المسمـ فراشان في ، االنتخابات البمدية  كالجمعيات كالمؤسسات
كال يجكز أف يككف كزيران أك عضكان في البرلماف كىك بذلؾ أقدر ، أك مجمس النكاب، مكتب الكزير

 .(1)عمى خدمة دينو كدعكتو كأمتو"

كحاكلت ، نتخابات مف مختمؼ النكاحيكالمالحظ أف حركة حماس قد درست مكضكع اال
في محاكلة مف الحركة لمكصكؿ إلى أفضؿ النتائج التي ، يجابيات المشاركة كسمبياتياإأف تقارف 

لذلؾ ظمت الحركة بيف مد كجزر كدراسة إلى أف تشكؿ ، كتخدـ الحركة، تخدـ الشعب الفمسطيني
 القرار.

صحفي لو أف حركة حماس تعتـز براىيـ غكشة في تصريح إأكد ، كتعقيبان عمى ذلؾ
ف حركة إكقاؿ غكشة: ، عالف المبادئإمقاطعة انتخابات مجمس الحكـ الذاتي كفؽ اتفاؽ 
كحاكلت كستظؿ تحاكؿ أف تثني الشعب ، حماس اختارت أف تستمر في رفض الحكـ الذاتي

ة لف تشارؾ أكد عبد العزيز الرنتيسي أف الحرك نفسو كفي السياؽ، (2)الفمسطيني عف االنتخابات
ألنيا تيدؼ إلى ترسيخ م بؿ ستحرض الجماىير عمى عدـ المشاركة فييا، في ىذه االنتخابات

 .(3)اريحا أكالن -اتفاؽ غزة

تشريف ثاني/  11بتاريخ ، " مكسي أبك مرزكؽ" وأعمنجاء ذلؾ متكافقان مع ما   
كستقاطع كافة ، قيةأف الحركة لف تشارؾ في أية انتخابات مرتبطة بيذه االتفا، ـ1993نكفمبر

كلكف كؿ ىذا ال يعني ، كاإلدارية المسؤكلة عف تنفيذ ىذه االتفاقية، األجيزة كالمؤسسات السياسية
أف تغيب حركتنا عف الساحة السياسية كىي التي تعبر عف قطاع عريض مف الشعب 

 .(4)مرحمة مف المراحؿ ةكال يمكف ليا أف تتخمى عنو في أي، الفمسطيني

ركة حماس عندما اتخذت قرار االمتناع عف المشاركة في ىذه كالكاضح أف ح
بحيث ، مشركعيا المقاكـة ستككف بداية المشكار في تصفية االنتخابات أدركت أف ىذه المشارك

                                                 

 ـ.1993رسالتاف مف السجف مف زعيـ حركة حماس: خريؼ  - (1)
-9-19، األحػػد، 8640صػحيفة القػدس: غكشػػة يؤكػد عػػـز حمػاس مقاطعػػة انتخابػات الحكػػـ الػذاتي، ع: - (2)

 .18ك1ـ، ص1993
، االربعػػاء، 8643صػػحيفة القػػدس: الرنتيسػػي: حمػػاس لػػف تشػػارؾ فػػي انتخابػػات السػػمطة الفمسػػطينية، ع: - (3)

 .1ـ، ص22-9-1993
حػػػػػديث صػػػػػحافي لػػػػػرئيس المكتػػػػػب السياسػػػػػي يعػػػػػرض فيػػػػػو مكقػػػػػؼ الحركػػػػػة مػػػػػف االنتخابات")مكسػػػػػي أبػػػػػك - (4)

 ـ.1993-11-11مرزكؽ(
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لذلؾ رفضت الحركة قطعيان المشاركة  مكستككف منفذان لرغباتو، ستصبح أداة مف أدكات االحتالؿ
 في ىذه االنتخابات.

طرحت حركة حماس ، ركة في االنتخابات التشريعية عمى أسس نزييةكلتحقيؽ المشا
 :(1)كىي، تكضح فييا شركطيا لممشاركة باالنتخابات، سياسية عبر مكتبيا السياسي رؤية

انسحاب قكات االحتالؿ الصييكني مف الضفة الغربية كقطاع غزة كالقدس دكف قيد أك  -1
 شرط.

زالة المستكطنات كترحيؿ المستكطن -2  يف مف الضفة الغربية كقطاع غزة كالقدس.تفكيؾ كا 

إجراء انتخابات تشريعية حرة كعامة لمشعب الفمسطيني في الداخؿ كالخارج الختيار  -3
 قيادتو كممثميو الحقيقييف.

إذا حازت حركة "حماس" كبرنامجيا السياسي المعركؼ ، فبعد إجراء االنتخابات العامة      
كستعمؿ عمى تنفيذ ، " ستعبر عف إرادة الشعبفإف "حماس، عمى ثقة الشعب الفمسطيني

برنامجيا مف أجؿ حشد طاقتو كقكاه كمقدراتو كتكحيد صفكفو مف أجؿ تحرير كامؿ أرضو 
فإف حركة "حماس" ستحتـر رأم األغمبية ، أما إذا كانت نتيجة االنتخابات غير ذلؾ، كمقدساتو

نكستعمؿ عمى تحقيقو ك ، كستتمسؾ بثكابتيا كببرنامجيا بر عف رأييا بكؿ حرية كستعٌ ، هجاز ا 
 .(2)كقكة"

حركة الكيتضح مف ىذه الرؤية السياسية لحركة حماس حكؿ عممية االنتخابات أف 
ضة في كأف الحركة ليس لدييا معار ، عمقت مشاركتيا في االنتخابات المرتبطة باتفاقيات التسكية

كلكف ، حماس في المشاركةحيث تمثؿ ىذه المبادرة رغبة حركة ، مسألة االنتخابات بشكؿ عاـ
كىك  –فالشركط المكضكعة تكاد تككف مستحيمة ، المشاركة المشركطة كالمقيدة بالنسبة ليا

 .-بالفعؿ ما حدث

، فقد كانت ىناؾ بعض المظاىر التي تؤسس لحراؾ مستقبمي عمى الساحة السياسية         
ككذلؾ المشاركة في ، يياكخكض االنتخابات ف، مثؿ: تشكيؿ الكتؿ الطالبية في الجامعات

-1996النقابات المينية كاالتحادات العممية... إضافة إلى انشاء حزب الخالص الكطني " 

                                                 

 ـ.1994-4-21السياسي لحركة حماس:بياف لممكتب  - (1)
 ـ.1994-4-21بياف لممكتب السياسي لحركة حماس: - (2)
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سكل  -عمميان  –كلـ يبؽ منو ، فقد تعطؿ نشاطو، كىي تجربة لـ يكتب ليا النجاح، ـ"2000
 .(1)العنكاف

الحركة في  ممثؿلمحمد نزاؿ "في تصريح صحفي بينت لـ تمبث الحركة طكيالن حتي 
ممشاركة في انتخابات لمعارضة الحركة سباب أأف أحد ، ـ1994أيار/ مايك 14بتاريخ ، "األردف

لدل الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات في تفعيؿ عكد إلى عدـ كجكد "رغبة حقيقية" الحكـ الذاتي ت
 .(2)ريةاف ممارسة المعارضة نشاطيا بحكضم، الديمقراطية مف خالؿ اعتماد مبدأ االنتخابات

فمكقؼ الحركة مف مسألة الدخكؿ في انتخابات الحكـ الذاتي كاضح كمعمف فيي مع أم 
أما االنتخابات التي يجرم الحديث عنيا اآلف ، انتخابات تشريعية يختار فييا الشعب قيادتو

فيي مع المشاركة في ، المرتبطة بمشركع الحكـ الذاتي فمكقفيا كاضح في رفض المشاركة فييا
 .(3)النتخابات كاالستثناء الكحيد ىك االنتخابات اإلدارية المرتبطة بالحكـ الذاتيجميع ا

يأتي رفض حركة حماس لممشاركة باالنتخابات لمجمكعة مف األسباب منعت الحركة مف 
 :(4)تتمثؿ في، القبكؿ بيذه االنتخابات

كاختزلت ، إف ىذه االنتخابات تجرم تحت سقؼ أكسمك كطابا التي تنكرت لحقكؽ شعبنا -1
  .كتجاىمت العديد مف المفاصؿ الجكىرية في الصراع مع االحتالؿ الصييكني، قضيتو

ف ، إف المجمس الذم سيتـ انتخابو سيككف إفرازان مف إفرازات االتفاقيات اليزيمة -2 كا 
 صالحياتو كميامو كمكاصفاتو ال تزاؿ رىينة لسمطة االحتالؿ.

كقطاع غزة ألغت ، فييا بالضفة الغربيةىذه االنتخابات التي تنحصر حقكؽ المشاركة  -3
كىي بذلؾ تعتبر مقدمة لإلجياز ، حؽ أكثر مف أربعة مالييف فمسطيني في الشتات

 عمى حؽ العكدة.

األسمكب الذم سيشارؾ فيو أبناء الشعب الفمسطيني المقيمكف في القدس المحتمة في  -4
عد إثبات إقامتيـ في ىذه االنتخابات مف خالؿ االقتراع بكاسطة البريد أك الترشيح ب

                                                 

 .9يكسؼ، أحمد : تجربة حماس السياسية " مربعات الرؤية كالحسابات"، ص - (1)
  حػػديث صػػحفي لممثػػؿ حركػػة حمػػاس فػػي األردف محمػػد نػػزاؿ يكػػرر فيػػو رفػػض المشػػاركة فػػي االنتخابػػات:- (2)

 ـ.14-5-1994
 المرجع السابؽ. – (3)
 ـ.1995بياف حماس: نكفمبر - (4)
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ر الذم يكرس األم، الضفة أك غزة يعتبر إقراران بككنيـ أجانب مقيميف عمى أرض أجنبية
 قبضة االحتالؿ. ىضـ القدس بالكامؿ إل

األىداؼ التي يسعي العدك الصييكني لتحقيقيا مف كراء إجراء ىذه االنتخابات تدحض  -5
 طة الحكـ الذاتي.كؿ األىداؼ كالمصالح الكطنية التي تنادم بيا سم

كخاصة بعد أف ، ىذه االنتخابات محاكلة لكسب أصكات الناخبيف لمصمحة اتفاؽ اكسمك -6
 .(1)يركا بعض التسييالت اليكمية كاالقتصادية"

كيبدك أف ىذه األسباب كغيرىا ىي التي دفعت حركة حماس لتخطي المشاركة في 
نب شعبيا مف خالؿ التكاصؿ بؿ فضمت الحركة أف تبقى إلى جا، االنتخابات التشريعية

كالكقكع ، كتحاكؿ تحقيؽ مصالح شعبيا بعيدان عف تنفيذ م رب االحتالؿ الصييكني، االجتماعي
 في شرؾ ىذه االنتخابات.

باعتبار ، كبيران  يرل أحمد يكسؼ أف حركة حماس لـ تكف تكلي العمؿ السياسي اىتمامان 
ا ىي مجرد آلية إلدارة الحياة المدنية كمف ىنا كالسمطة في راـ اهلل إنم، أننا شعب تحت االحتالؿ

 .(2)ـ1996كانت مقاطعة انتخابات عاـ 

رفضتيا بناءن ، كيالحظ أف حركة حماس عندما رفضت االنتخابات أك المشاركة فييا
حيث أف ، كألف الحركة رأت أنيا مفركضة عمى الشعب، عمى خصكصية ىذه االنتخابات
بينما لـ ترفض الحركة ، ل حكـ ذاتي " لمسكاف " كليس ل رضاالتفاؽ الذم أفرزىا ال يمثؿ سك 

 االنتخابات مف حيث المفيـك كمف حيث المبدأ.

آخر كاف ىناؾ تيار ، ي الكقت الذم رفضت فيو حركة حماس المشاركة بشكؿ رسميف
فقد تمحكرت مجمكعة مف ككادر الحركة في ، المشاركة في االنتخاباتداخؿ الحركة يدعك الى 

سالمي" حيث اجتيد قادة ىذا الحزب بضركرة نظيمي جديد سمي "حزب الخالص اإلت إطار
المشاركة باالنتخابات التشريعية مف أجؿ حماية الحركة مف االبتزاز كالضغط كالمالحقة 

 .(3)التي تعرضت ليا ذلؾ الكقتالسياسية 

                                                 

، مؤسسة الدراسػات الفمسػطينية كالمؤسسػة الفمسػطينية لدراسػة كميؿ:  النظاـ الفمسطيني بعد أكسمىالؿ، ج - (1)
 .184ـ، ص2006الديمقراطية، 

 .7ـ، ص2010يكسؼ، أحمد: استراتيجية حماس مالمح كمحددات، بيت الحكمة، ابريؿ  - (2)
 .13ص  ـ،2010أبك رمضاف، محسف: حماس في الحكـ، مركز القدس ل عالـ،  - (3)
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، ؿ ىنيةمثؿ: إسماعي قاـ بعض األفراد المقربيف مف الحركة بالترشح لالنتخاباتفقد 
 الذيف أكدكا عمى دخكليـ االنتخابات كمستقميف كال يمثمكف، كخالد اليندم، النمركطيكسعيد 
محمكد الزىار في تصريح  ت عمى لساف قيادييااكدحركة حماس سرعاف ما  إال أف، (1)الحركة

التي نشرت في حؽ بعض أف البيانات ، ـ1996كانكف ثاني/ يناير 2صحفي لو بتاريخ 
 .(2)سالمييف ال تمثؿ الحركةإلالمرشحيف ا

كنظرا لشيكع حالة مف البمبمة  في الكسط اإلسالمي عقب ترشح بعض الشخصيات 
سحب ، كسعيد النمركطي، كخالد اليندم، أعمف كالن مف إسماعيؿ ىنية، بصفتيـ الشخصية

 .(3)التشريعيترشحييـ مف انتخابات المجمس 

االنتخابات ىك تحقيؽ المصمحة  اسماعيؿ ىنية أف سبب الترشح في كضحأفي حيف 
كاضاؼ ىنية: حينما قررنا المشاركة في االنتخابات كنا نرفع شعار) نشارؾ ، اإلسالمية كالكطنية

نما ، كعميو فإف المشاركة ال تعني مصادرة المكقؼ السياسي، في البناء كنعارض في السياسة( كا 
 .(4)اإليماف بعدـ تغييب صكت الخير عف أم مؤسسة ميما كانت

حالة مف عدـ ، ـ1996 كانكف ثاني/ يناير 20كقد سادت االنتخابات المزمع عقدىا في 
اك الدعكة ، االستقرار ظمت تتأرجح بيف رفض مشاركة الحركة ككعكدىا بعدـ مكاجيتيا بالقكة

كأكدت عمى التزميا باتفاقاتيا مع السمطة ، كبيف بيانات كصفتيا الحركة بالمدسكسة، لمقاطعتيا
 .(5)يةالفمسطين

: حيف جرت انتخابات المجمس التشريعي فيقكؿ، كيعمؽ عمى ذلؾ عبد القادر ياسيف
كرشحكا أنفسيـ في تمؾ االنتخابات التي ، انسمخ بعض قيادات "حماس" كككادرىا، االكؿ

                                                 

، 9465صحيفة القدس: الزىار: اليندم كالنمركطي كىنية سجمكا أنفسػيـ كمرشػحيف فػي االنتخابػات، ع:  - (1)
  .1ـ، ص1996-1-1االثنيف، 

، الثالثػػاء، 9466ركػػة، ع: صػػحيفة القػػدس: الزىػػار: البيانػػات التػػي صػػدرت بحػػؽ المرشػػحيف ال تمثػػؿ الح - (2)
 .1ـ، ص2-1-1996
      ، االربعػػػػػاء،9467صػػػػػحيفة القػػػػػدس: ىنيػػػػػة كالينػػػػػدم كالنمركطػػػػػي يسػػػػػحبكف ترشػػػػػيحيـ لالنتخابػػػػػات، ع:  - (3)
 .3ـ، ص3-1-1996
ـ، 1996-1-6، السػػػػبت، 9470صػػػػحيفة القػػػػدس: اجتيػػػػادات لتفسػػػػير انسػػػػحاب مرشػػػػحي حمػػػػاس، ع:  - (4)

 .1ص
س تدعك لمقاطعة االنتخابات كقيادتيا تنفي، الممحؽ" العػدد السػابع"، السػبت، صحيفة القدس: بيانات حما - (5)

 .11ـ، ص20-1-1996
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كيرل الحركب أف مشاركة حماس في االنتخابات كانت رغبة إسرائيمية ، (1)عارضتيا "حماس"
كتجريدىا مف ، يؤمؿ منيا دفع الحركة إلى مربعات العمؿ السياسي الصرؼكالتي كاف ، أمريكية

 .(2)قناعات العمؿ العسكرم"

، كيرل أحمد يكسؼ أف حماس جانبيا الصكاب في عدـ تبنييا رؤية سياسية كاقعية مرنة
تحفظ ليا القدرة عمى التكيؼ مع التقمبات التي تعصؼ بالكضع الفمسطيني... كلـ يكف ذلؾ 

ياد جأك يؤثر عمى تبنييا لخط ال، ف قكتيا كتمسكيا بالمبادئ كالثكابت الكطنيةلينتقص م
كصعدت ، لكنيا حشرت نفسيا في زاكية لف تستطيع الخركج منيا إال بشؽ األنفس، كالمقاكمة

 .(3)عمى قمة شجرة عالية لـ يكف مف السيؿ النزكؿ عنيا

 م:1006-1000: تطور موقف حركة حماس من االنتتابات المحور الياني 
بؿ ىك العاـ الذم انطمقت فيو ، ـ بالنسبة لحركة حماس عامان عاديان 2000لـ يكف عاـ 

كشكؿ ضربة قاصمة لممناديف ، كأثبتت بشكؿ قاطع فشؿ االتفاقيات السياسية، انتفاضة األقصى
في فكر حركة حماس في بعض القضايا اليامة مثؿ عممية  ان ذلؾ تغيير  أحدث، بتيار التسكية

 أتيا حركة حماس لمسنكات القادمة.أرج، لمحديث عنيا ئألف الكقت كاف غير مييم نتخاباتاال

مكانية إف حركة حماس تدرس بجدية أؿ ىنية صرح إسماعي، ـ2002آيار/مايك 18ففي 
كذلؾ شريطة أف تككف ، المشاركة في االنتخابات الفمسطينية المنكم إجراؤىا بداية العاـ القادـ

كأف تككف ىذه االنتخابات حرة كتعمؿ عمى تكريس ، زيية كتتجاكز سقؼ أكسمكىذه االنتخابات ن
 .(4)كحدة شعبنا في الداخؿ كالخارج

كما أكد محمكد الزىار أف حركة حماس ستشارؾ في أم انتخابات رئاسية كتشريعية 
ه ننا نصر عمى ىذإحيث قاؿ: نحف ال نقاطع االنتخابات بؿ ، كبمدية مالـ ترتبط باتفاؽ أكسمك

                                                 

 .29ياسيف، عبد القادر: فتح كحماس، ص - (1)
 .252الحركب، خالد: الفكر كالممارسة، ص - (2)
 .22مربعات الرؤية كالحسابات"، صأحمد:  تجربة حماس السياسية " يكسؼ، - (3)
لحياة الجديدة: ىنية: حماس تدرس بجدية المشاركة في االنتخابات القادمة عمى أف تككف نزييػة صحيفة ا - (4)

 .2ـ، ص2002-5-28، الخميس، 2405كتتجاكز سقؼ أكسمك، ع: 
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االنتخابات كنؤكد عمييا بشرط أف تككف ىذه االنتخابات نزيية كحرة كال تتدخؿ فييا عناصر 
 .(1)حتى تأتي ىذه االنتخابات بالمثؿ الحقيقي لمشعب الفمسطيني، أخرل

ذكرت حركة حماس أنيا تقدمت ، ـ2004نيساف/ إبريؿ  28ففي بيانيا الصادر بتاريخ   
كحققت فكزان في ىذه االنتخابات ، راجعيف القانكنييف الفمسطينييفالنتخابات جمعية المحاسبيف كالم

 كاعتبرت حركة حماس في بيانيا:، حيث حصدت )عشرة مقاعد( مف أصؿ ثالثة عشر مقعدان 
كاعتبرت الحركة أف ىذا ، (2)يمثؿ خطكة في االتجاه الصحيح لمتغيير كاإلصالح "أف ىذا الفكز "

ف ىذا الفكز يؤكد الثقة ، ير كاإلصالحيعطش الشعب لمتغنجاز الذم حققتو يعبر عف مدل تاإل كا 
كدعت الحركة في البياف ذاتو:" إلى إجراء االنتخابات ، الكبيرة التي يكلييا الشعب لحركة حماس

كانتقاء المخمصيف األكفاء ، في كافة المؤسسات كالجمعيات كالنقابات بيدؼ تصكيب األكضاع
 .(3)المكثكؽ بيـ"

أبناء الشعب ، ـ2004أيمكؿ/ سبتمبر4بكؽ دعت حركة حماس بتاريخ في تطكر غير مس  
كىي المرة األكلى التي تقكـ فييا الحركة بمثؿ ىذا ، (4)الفمسطيني لمتسجيؿ في سجؿ الناخبيف

 العمؿ.

، كاعتبرت الحركة: أف حاجة شعبنا الفمسطيني الذم يعاني مف االحتالؿ كاليمجية  
كمف ، مناصب العامة كالتصرؼ في األمكاؿ بغير كجو حؽكالممارسات الخاطئة كاستغالؿ ال

 .(5)كتصحيح طاؿ انتظاره، اليكـ إلى إجراء تغيير جذرم الفساد كالمفسديف فيك أحكج

لذلؾ ، أف حركة حماس كانت قد قررت المشاركة في االنتخابات التشريعية المقبمة كيبدك
ىك إحداث تغيير جذرم لممنظكمة  حيث كاف اليدؼ األساسي ليا، أخذت باالستعداد كالتجييز
 كمحاكلة إصالحيا لما فيو مف مصمحة ألبناء الشعب الفمسطيني.، القائمة التي دب فييا الفساد

كتكلى ، ـ2004نكفمبر تشريف ثاني/  11كحينما كافت المنية الرئيس ياسر عرفات في       
جدت حماس نفسيا أماـ كك ، بدأ الحديث يدكر عف انتخابات جديدة، محمكد عباس سدة الحكـ

                                                 

، 11788صػػحيفة الحيػػاة الجديػػدة: الزىػػار: حمػػاس ستشػػارؾ فػػي أم انتخابػػات مػػا لػػـ تػػرتبط بأكسػػمك، ع:  - (1)
 .18ك1ـ، ص2002-6-16االحد، 

 ـ.2004-8-28بياف حركة حماس: - (2)
 المصدر السابؽ. - (3)
 ـ.2004-9-4بياف حركة حماس: - (4)
 المصدر السابؽ. - (5)
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كجاءت الشعبية الكبيرة التي ربحتيا حماس بعد ، ة جديدة مختمفة عف أم مرحمة مضتممرح
ف لـ يكف  –االنتخابات البمدية لتقنعيا أكثر بأف كجكدىا في الممعب السياسي بات ضركريا  كا 

ت السابقة خصكصان بعد أف أصيب الشعب الفمسطيني بنكسة كبيرة جراء أداء الحككما -مخططان 
حيث بات الشعب الفمسطيني يبحث ، كصبغتيا بصبغة الفساد كالفكضى، التي ترأستيا حركة فتح

 .(1)كلـ يكف ىذا البديؿ إال حماس، عف بديؿ آخر

 إنيا :إذ قاؿ، كقد أكضح محمد نزاؿ سبب عدـ مشاركة الحركة في االنتخابات الرئاسية
إذ أف ، س مسمكحان لمرشح غيره أف يفكزفمي، انتخابات مفصمة عمى مقاسات محمكد عباس

قميمية، ىناؾ رغبة صييكنية كرأينا ، كدكلية بأف يككف ىك ال غيره رئيس السمطة  الفمسطينية، كا 
ككيؼ ، كيؼ فاع "عش الدبابير" عمى مركاف البرغكثي في سجنو عندما تجرأ عمى ترشيح نفسو

عمنان...لذا فإف حركة حماس التي أعمف مسئكلكف عرب كأجانب عف انزعاجيـ مف ىذا الترشيح 
رأت أف "الديمقراطية" المزعكمة ال يتسع صدرىا الستيعاب مرشح مف الحزب الحاكـ كمف 

ال يمكف أف يتسع ، المؤيديف ألكسمك كمف غير المناىضيف لمشركع التسكية )مثؿ البرغكثي(
 .(2)لتسكيةكمشركع ا، كلخارطة الطريؽ، صدرىا الستيعاب مرشح مف حماس معارض ألكسمك

ألنيا ترل ، أف حركة حماس رفضت المشاركة في االنتخابات الرئاسية ،يتضح مما سبؽ
كأف ىذه االنتخابات محسكمة مسبقان قبؿ ، في ىذه االنتخابات تكريسان لسياسة الحزب الكاحد

 ذلؾ.كأف ىذه االنتخابات شكمية ليست أكثر مف ، فإنيا ال تخدـ سكل فريقان كاحدان ، المشاركة فييا

قدمت قيادة حركة حماس كرقة ، كفي ظؿ الحديث عف انتخابات المجمس التشريعي
، اشتممت كؿ الجكانب مف ناحية مكضكعية، يجابيات كسمبيات المشاركة في االنتخاباتإتشمؿ 

زاء ذلؾ ، (3)%50غمبية مع المشاركة في االنتخابات ضمف سقؼ ال يزيد عف ككانت األ كا 
المشاركة في ، ـ2005أذار/ مارس 12يا الصادر بتاريخ أكدت حركة حماس في بيان
كيذكر غكشة أف عددا مف االكاديمييف القريبيف مف الحركة كاف ، (4)االنتخابات التشريعية القادمة

 .(5)ليـ دكر كبير في إقناع  الحركة بالمشاركة في االنتخابات"

 
                                                 

 .21يكسؼ، أحمد:  تجربة حماس السياسية " مربعات الرؤية كالحسابات"، ص - (1)
 ـ.2005-1-7كممة محمد نزاؿ عضك المكتب السياسي لحركة حماس: - (2)
 .327راىيـ: المئذنة الحمراء، صغكشة، إب - (3)
 ـ.2005-3-12بياف حماس: - (4)
 .327غكشة، إبراىيـ: المئذنة الحمراء، ص - (5)



138 

 :االنتتاباتأسباب المشاركة في 

، ـ2006 كانكف ثاني/ يناير 3ادر بتاريخ كضحت حركة حماس في بيانيا الص
 :(1)األسباب التي دفعتيا لممشاركة في االنتخابات

كالكقكؼ في ، حماية برنامج المقاكمة كاستخداـ منبر المجمس التشريعي لمدفاع عنو -1
 كجو مف يحاكؿ العبث بحقكؽ شعب فمسطيف كمكتسباتو.

كثقؿ األمانة لتدفع  إف حماس كىي تتقدـ لممشاركة كىي تحس بعظـ المسئكلية -2
باتجاه تصكيب المسيرة كترشيدىا كبناء المشركع الكطني الفمسطيني عمى أسس 

 متينة.

إف المشاركة في المجمس التشريعي ىي خطكة باتجاه إعادة ترتيب البيت الفمسطيني  -3
 عمى قكاعد سميمة.

إف دخكؿ حماس لممجمس التشريعي سيسيـ في متابعة الرعاية االجتماعية  -4
 تصادية كالخدماتية لمناس.كاالق

محاربة الفساد الذم استشرل في أكساط الشعب كأصبح مف الظكاىر الكبرل التي  -5
 تحتاج إلى عالج سريع. 

إف حماس تشارؾ في االنتخابات باعتبار ذلؾ جزءان مف دكرىا كمسؤكلية مف  -6
 كىي ال تسعى إلى االستئثار لكحدىا في المقاعد كال تسعى إلى عزؿ، مسؤكلياتيا

 بؿ تسعى إلى تحقيؽ الشراكة السياسية. ، اآلخريف كتيميشيـ

 :(2)يعزل عبد القادر ياسيف أف قرار المشاركة في االنتخابات يعكد ل سباب التاليةفي حيف 

ىـ صالح ، إف حماس فقدت في الفترة السابقة عمى االنتخابات أربعة مف أشد قادتيا  -1
براىيـ المقادمة، شحادة  كعبد العزيز الرنتيسي.، أحمد ياسيفك ، كا 

مما ابتعد بالمشاركة عف ، إف القضية الفمسطينية تدىكرت إلى ما دكف " اتفاؽ أكسمك" -2
 التكرط في التعامؿ مع ذلؾ االتفاؽ.

                                                 

 ـ.2006-1-3بياف حماس:  - (1)
 .27ياسيف، عبد القادر: فتح كحماس، ص - (2)



139 

إف جكلتي االنتخابات المحمية المتاف جرتا في الضفة كغزة شجعت حماس عمى خكض  -3
 االنتخابات.

ما عزز حيثياتيا لدخكؿ ، مف قطاع غزةإف حماس كجدت في االنسحاب "اإلسرائيمي"  -4
 االنتخابات.

كيرل محسف أبك رمضاف أف ىناؾ بعض األسباب خمؼ دخكؿ حركة حماس في 
كتعثر مسار المفاكضات المباشرة ، : ظاىرة الفمتاف األمنيكتمتثؿ في، االنتخابات التشريعية

، ائيؿ" مف قطاع غزةإسر كانسحاب "، كعدـ الكصكؿ إلى أم نتيجة ،الناتجة عف اتفاؽ اكسمك
 .(1)كزيادة النفكذ الشعبي لحركة حماس

 شعبيتيا لترجمةتاريخية  فرصة عمىحصمت  حماس حركةأما خميؿ الشقاقي فيرل أف   
، كالكطنية المشاركة في االنتخابات المحمية مف خالؿ المكافقة عمى في الشارع الفمسطيني

انعداـ ك  الفساد المكشكؼ ضافة إلىإ ،منظمة التحرير ظركؼ التي تمر بياالفي ظؿ  خاصة
 .(2)القانكف كالنظاـ

في حيف يضع عمى الجرباكم أربعة أسباب دفعت حركة حماس لمدخكؿ في االنتخابات 
 :(3)ىي، التشريعية

مف تحكالت عميقة في التكجيات  ـ،2001سبتمبر/ أيمكؿ  11ما نجـ عف ىجمات  -1
 الدكلية.

 أدل إلى تجفيؼ مصادر دعميا. كالذم، الحصار المفركض عمى حركة حماس -2

الحممة العسكرية " اإلسرائيمية" التي تـ شنيا عمى حركة حماس خالؿ سنكات االنتفاضة  -3
 .الثانية تحديدان 

تنامي شعكر داخؿ أكساط حركة حماس أف قرار مقاطعة االنتخابات التشريعية عاـ  -4
 الفمسطيني.كاف متسرعان كأدل إلى انعكاسات سمبية عانى منيا النظاـ ، ـ1996

                                                 

 20-19أبك رمضاف، محسف: حماس في الحكـ، ص - (1)
(2)  - Shikaki, Khalil: With Hamas in Power,Crown Center for Middle East Studies, 

Brandeis University. February 2007, p6. 

الجرباكم، عمي: حركة حماس كمكاءمة السياسات، مف كتاب أبك عػامر، عػدناف: قػراءات فػي فػكز حركػة  - (3)
 .161-160حماس، مرجع سابؽ، ص 
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اختمفت كذلؾ ، مع اختالؼ األسباب التي دفعت حركة حماس لممشاركة في االنتخابات
فحركة حماس تعزم أساس مشاركتيا لحماية حؽ المكاطف مف ، كجيات النظر مف ىذه المشاركة

في حيف أف عبد القادر ياسيف يرل اف الضغكط التي مرت بيا ، كحماية برنامج المقاكمة، الفساد
 ىك ،سبب المشاركةأف  الجرباكميرجع عمي ، ماميا لممشاركةأة كانت الدافع القكل الحرك

خاصة بعد أحداث الحادم عشر مف ، لتخمص مف المؤثرات الخارجية المحيطة بالحركةا
خميؿ الشقاقي اف مشاركة الحركة  فيوفي الكقت الذم يرل ، كالحصار المفركض عمييا، سبتمبر

اعتبر محسف ، التاريخية المتاحة اماميا لترجمة شعبيتيا عمى االرضجاء لالستفادة مف الفرصة 
، أبك رمضاف اف فشؿ الخيار السياسي كتعثر طريؽ المفاكضات كاالنسحاب اإلسرائيمي مف غزة

 .االنتخاباتكاف مف أىـ األسباب التي دفعت الحركة لممشاركة في 

، كـ إلى النظاـ السياسي ليس سيالن أف انتقاؿ حماس مف مربع العمؿ المقا كاف كاضحان        
حيث أف المشكمة تجمت ، كبرزت مف خاللو الكثير مف العقبات كالتناقضات، بؿ معقدان كصعبان 

رباؾ لدل الحركة في كيفية لمممة مما خمؽ حالة مف اإل، بسبب أف االنتقاؿ جاء مفاجئان كسريعان 
صحيح أف الحركات اإلسالمية تركز في  ،كترتيب أكضاعيا بما يتكافؽ مع الكاقع الجديد، أكراقيا

حراكيا كخطابيا الدعكم عمى  الشارع مف أجؿ حشد الصفكؼ كتعبئتيا خمؼ إطاراتيا التنظيمية 
لكف الحالة ىنا تختمؼ عندما يتـ االنتقاؿ إلى ساحة الحكـ كالسياسة، حيث تفرض  ،(1)كالفكرية

لـ  -عمى مستكل المغة كالنبرة -مستجدات الدخكؿ عمى ىذا الخط معطيات كاعتبارات أخرل
تمف قائمة، كيتكجب عمى األطر الحزبية أف تراعي في حساباتيا مساحات جديدة لـ تكف تمقي 

 .(2)ليا باالن، مثؿ: المجتمع الدكلي كالقكل اإلقميمية كالمنظمات األممية

لى كخالؿ حممة االنتخابات التشريعية عززت حركة حماس مقكلتيا بأنيا ال تيدؼ إ     
نما تحاكؿ إحداث شيء مف التغيير كاإلصالح مف خالؿ ، الكصكؿ لمسمطة لذات السمطة كا 
 .(3)بدت تحفظات شديدة عمى أكسمك كمقرراتياأحيث ، كجكدىا في المجمس التشريعي

، لقد كقفت حركة حماس خالؿ فترة إجراء االنتخابات أماـ العديد مف التساؤالت       
ف الحركة ليست إ :فيناؾ مف قاؿ، عطافة كبيرة في رؤيتيا المستقبميةكالتي شكمت ان، كالخيارات

حتى لك ، ألسباب كثيرة -م تعتمي سدة الحكـأ –مييأة في ىذه المرحمة ألف تككف " رقـ كاحد" 
                                                 

، تقػػديـ: محمػد حسػػف شػمعة، بيػػت كالحسػابات" سػػية " مربعػات الرؤيػػةيكسػؼ، أحمػد : تجربػػة حمػاس السيا - (1)
 .8-7ـ، ص2010، 1الحكمة لمدراسات كاالستشارات، ط

 .8، صالمرجع السابؽ – (2)
 .9صالمرجع السابؽ،  – (3)
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ألف ىناؾ الكثير مف العكائؽ كالتحديات التي تقؼ  محصمت عمى أصكات أكثر مف حركة فتح
 :(1)كمنيا، أماميا

االتحاد ك  ،ردفكاأل، طراؼ اإلقميمية كالدكلية ليا ) خصكصان مصرمدل تقبؿ األ -1
 الكاليات المتحدة ...( كىي التي تمعب دكران كبيران في الحياة الفمسطينية.ك ، األكركبي

 مدل جاىزية الحركة مف حيث نضكج البرامج كالرؤل كتقديـ الحمكؿ كالبدائؿ. -2

مثؿ: الجمكد ، مشاكؿ كالتعقيداتمدل قدرة الحركة عمى مكاجية الكـ اليائؿ مف ال -3
غياب القانكف ك ، ضعؼ ىيبة السمطة لدل الشارعك ، االنفالت األمنيك ، السياسي
 إضافة إلى عشرات الظكاىر السمبية.، كالنظاـ

كبيف ، قد تجد الحركة أف مف الصعب أف تكائـ بيف ثكابتيا كرؤيتيا لمقضية الفمسطينية -4
أك مكقفيا مف المفاكضات مع " ، مة كالسالحمشاركتيا في نقاشات حكؿ مكضكع المقاك 

 إسرائيؿ" .

ا تجد صعكبة كبيرة في التعامؿ مع الدكؿ الفاعمة في المجتمع الدكلي إف الحركة ربم  -5
 كبالتالي قد يتخذ منيا مكقفان معاديان.، الذم ينظر إلييا عمى أنيا " منظمة إرىابية"

ني الذم عانى سنكات طكيمة مف إف المشكمة الكبيرة تكمف في أف الجميكر الفمسطي  -6
مني األ االنفالتكمف حالة ، مظاىر الفساد اإلدارم كاألخالقي في مؤسسات السمطة

 كاإلحباط يتكقع اف تحيدث الحركة تغيران جذرياي كسريعان في مختمؼ مناحي الحياة.

عمى نحك  حماس كقد ظيرت فييا شعبية، جرت االنتخابات البمدية عمى أربع مراحؿ
ف كذلؾ أل، كلكف لـ يكف مف السيؿ تحديد النتائج بدقة، قمؽ قيادة السمطة الفمسطينيةكاضح أ

، مف مرشحي حركة حماس خاضكا االنتخابات كمستقميف ألسباب أمنية أك اجتماعية كثيران 
في حيف تقدمت فتح عمى ، كبشكؿ عاـ فقد تقدمت حماس عمى فتح في عدد مف البمديات

 .(2)حماس في بمديات أخرل

بالرغـ مف عدـ ، % مف أصكات مدينة نابمس74مف الالفت لمنظر فكز حماس بنحك ف
فقد حصمت ، إجراء السمطة لالنتخابات في بمديتي الخميؿ كغزة كىما مف المعاقؿ القكية لحماس

                                                 

 .13-10ص المرجع السابؽ. – (1)
ـم صػػػالح، محسػػػف، : القضػػػية الفمسػػػطينية، 2005-5-5/19" 9-1بيانػػػات قائمػػػة التغييػػػر كاإلصػػػالح"  - (2)

 .138ص
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كعمى ، كحصمت عمى نصؼ األصكات في المرحمتيف األكلى كالرابعة، مقعدان  862حماس عمى 
 .(1)% في المرحمة الثالثة36ك، ة% في المرحمة الثاني33.7

كتراشؽ االتيامات بالتزكير لكال ، ىذه االنتخابات شابيا الكثير مف التعقيدات إف   
طالؽ النار عمى بعض مراكز االقتراع، الطرفيف األمر الذم ، إضافة إلى حكادث الفكضى كا 

كفي قراءة لنتائج ، (2)كالفكضى أثناء العممية االنتخابية ،أدل إلى سيطرة حالة مف عدـ اليدكء
 :(3)يمي ايتضح م، االنتخابات البمدية

كليا كزنيا في ، إف نتائج الفكز أثبتت أف حركة حماس شريؾ في الساحة الفمسطينية -1
 الشارع الفمسطيني.

كشفت نتائج االنتخابات البمدية في كافة مراحميا عف قبكؿ أكبر لقكائـ حركة حماس  -2
مف خالؿ ميميا لتشكيؿ قكائـ تحالفية مع القكل ، ائرلدل بقية األطر كالفصائؿ كالعش

 األخرل.

ير في أكدت نتائج االنتخابات عمى صدؽ القرارات السياسية لحركة حماس بأنيا تس  -3
 .خط بياني  مدركس في تقدميا

كانت مشاركة حركة حماس في االنتخابات البمدية تطكران طبيعيان في فكر كمسيرة 
 إذ، ـ2005تشريف أكؿ/ أكتكبر29ركة في بيانيا الصادر بتاريخ كىذا ما أكدتو الح، الحركة

، تطكران طبيعيان في سمككيا السياسيمشاركة في االنتخابات جاء مكقفيا مف ال اعتبرت أف
ثر في دكر حركة األحداث ؤ كأف مشاركتيا ت، يتكافؽ مع دكرىا كمكانتيا كمسؤكليتيا تجاه شعبياك 

كأضاؼ البياف :" إف مشاركة حركة حماس ، (4)عربية كالدكلية "كالتاريخ كالمتغيرات المحمية كال
كال ، كىي ال تسعي إلى االستئثار بالمقاعد، في االنتخابات يعتبر جزءان مف دكرىا كمسؤكليتيا

بؿ تجتيد لتحقؽ الكحدة عمى قاعدة التعاكف في خدمة الكطف ، تعمؿ عمى عزؿ اآلخريف
 .(5)لمشعب الفمسطيني كتحقيؽ المصالح العميا، كمجابية العدك

                                                 

ـم صػػػالح، محسػػػف، : القضػػػية الفمسػػػطينية، 2005-5-5/19" 9-1بيانػػػات قائمػػػة التغييػػػر كاإلصػػػالح"  - (1)
 .138ص
 .ـ2005-5-5/19" 5-2يير كاإلصالح" بيانات قائمة التغ - (2)
 .2أبك عامر، عدناف: قراءات في فكز حماس، ص - (3)
 ـ.2005-10- 29بياف  حركة حماس: - (4)

 ـ.2005-10- 29س:بياف حركة حما  (5)-
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كفازت ، 2006 كانكف ثاني/ يناير 25عقدت االنتخابات التشريعية الفمسطينية في 
كبدأت الحركة عمى إثر ىذا ، مقعد 132مقعدا مف أصؿ  74إذ حصدت ، حركة حماس فييا

كلقد شكؿ فكز حركة حماس صدمة بالغة لقيادة ، (1)الفكز مشاكرات لتشكيؿ حككمة جديدة
 .(2)كلمعديد مف الدكؿ العربية كالغربية، إلسرائيؿك ، السمطة

، ـ2006لقد كاف فكز حركة حماس في انتخابات المجمس التشريعي في مطمع سنة 
كعمى حالة الترىؿ كالفساد ، مؤشران عمى تزايد ثقة الفمسطينييف بالتيار اإلسالمي كبخط المقاكمة

 .(3)السممية كعمى تراجع مسار التسكية، التي تعاني منيا حركة فتح

أسباب كتداعيات فكز حماس في االنتخابات  أثناء تناكلو مكسي أبك مرزكؽ ىذا ما أكده
أسباب  مإف ىناؾ أسباب خاصة بحماس" قاؿ:فقد ، ـ2006شباط/ فبراير2التشريعية بتاريخ 

ىذه األسباب كميا كاف ليا انعكاس عمى ، كىناؾ أسباب خاصة بفتح، ذاتية كأخرل مكضكعية
ككاف خياره ، ثـ قرر بعد ذلؾ في أم التكجييف يأخذ، الفمسطيني الذم راقب ىذه العممية الشارع

 :(4)كمف ىذه األسباب، مع حركة حماس

حيث كنا نتكقؼ عند كؿ ، كفي رؤيتيا ،برنامج الحركة الكاضح في مقاكمة االحتالؿ -1
ر حقكؽ لككنيا تيد مكنعترض عمييا، المحطات المتعمقة بالتفاىمات أك االتفاقيات

 الشعب الفمسطيني.

يعني التمكف الكامؿ ، ككجكد برنامج التسكية، اعتقادنا بأف غياب برنامج المقاكمة -2
بحيث يستطيع تغييب الحؽ ، كالتكغؿ الكبير لمعدك الصييكني، لبرنامج التسكية

 الفمسطيني.

ف التضحيات الت، النقطة الرابعة ىي مستكل التنظيـ كانضباطو كقكتو كمصداقيتو -3 ي كا 
كانت مف الكضكح بحيث أف الشعب ، كافة المستكيات قدميا ىذا التنظيـ عمى 

 الفمسطيني قدر ىذه التضحيات.

 

 
                                                 

 .http://www.elections.psمكقع لجة االنتخابات المركزية، فمسطيف  - (1)
 .14تقرير معمكمات: مصر كحماس، ص  - (2)
 30صالح، محسف : حقائؽ كثكابت، مرجع سابؽ، ص  - (3)
 ـ.2006-2-2 مقابمة مع مكسي أبك مرزكؽ: - (4)
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 :(1)تمثمت في، كعمى صعيد األسباب التي دفعت حركة فتح إلى الحقؿ الخاسر

كؿ األىداؼ التي كضعت لبرنامج ، فبعد سنكات طكاؿ، فشؿ برنامج التسكية -1
 قؽ شيئان.التسكية في النياية لـ تح

حيث كانت ، حالة االنقساـ كاالنييار التي عاشتيا حركة فتح عمى المستكل الحزبي -2
انعكست عمى رؤية الشارع لمكقع ، عدة انقسامات كتضاربات شديدة فيما بينيـ

 حركة فتح.

في ، ممارسة حركة فتح لمعنؼ كالقسكة ضد حركة حماس التي مثمت المعارضة -3
 كاستمرت في تكعيتو.، حماس تقدـ الخدمات لمشعب الكقت الذم ما زالت فيو حركة

فاضطرت ، سعت حركة حماس لتشكيؿ حككمة كحدة كطنية لكنيا لـ تنجح في ذلؾ
حباط التي عاشتيا قيادة فتح ي أجكاء مف الصدمة كاالرتباؾ كاإلف، لتشكيؿ حككمة بنفسيا

ضعاف، كالسمطة فشاليا عمى التي قامت بعدد مف اإلجراءات استيدفت محاصرة حماس كا  يا كا 
 .(2)الرغـ مف إعالنيا قبكؿ نتائج االنتخابات

، المجنة الرباعية المككنة مف االتحاد األكركبيسرعاف ما اعمنت ، بعد فكز حركة حماس
أنيا ستمدد ، ـ2006كانكف الثاني/يناير 30بتاريخ ، كركسيا، كالكاليات المتحدة ، كاألمـ المتحدة

ماس كتقديـ المساعدات ليا إذا قبمت الحركة بالشركط التالية: العالقات الدبمكماسية لحركة ح
كاالعتراؼ  ، كقبكؿ جميع الشركط التي كقعتيا الحككمات الفمسطينية السابقة، التخمي عف العنؼ

كلذلؾ ، إال أف حركة حماس سارعت برفض الشركط المفركضة مف المجتمع الدكلي، "بإسرائيؿ"
 .(3)مالي لمسطمة الفمسطينيةتـ فرض حظر المساعدات كالدعـ ال

، ىي تجربة طبيعية، ـ2006التجربة الجديدة التي أفرزتيا النتائج التشريعية عاـ إف
فبالرغـ مف قبكؿ حركة فتح بشكؿ ، التي تتنافس فييا االحزاب عمى السمطةاألكلى ككنيا المرة 

ضع العراقيؿ أماـ لذلؾ أخذت ت منيا لـ تستطع تحمؿ الصدمةأإال ، مبدئي نتيجة االنتخابات
 الحككمة الجديدة.

****** 

                                                 

 ـ.2006-2-2الفكز: مقابمة مع مكسي أبك مرزكؽ حكؿ تداعيات - (1)
 .139صالح، محسف: القضية الفمسطينية، ص  - (2)

(3)  - Austian, jonthan; Hofman, Benjamin: Hamas And Peace process, p 38. 
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 :ما يميكيالحظ مف خالؿ استعراض مكقؼ حركة حماس مف االنتخابات 

نما رفضت ، إف حركة حماس لـ ترفض عممية االنتخابات مف ناحية المفيكـ كالمبدأ - كا 
 االنتخابات التي كرستيا االتفاقيات السياسية كالتي تخدـ مصالح أجنبية.

ماس في البداية حكؿ الدخكؿ كالمشاركة في االنتخابات أك عدـ ترددت حركة ح -
 المشاركة فييا.

حيث رفضت أف تككف أداة ، رفضت حركة حماس بعد ذلؾ المشاركة في االنتخابات -
 كمنفذان لسياستو.، مف أدكات االحتالؿ

إلى إجراء انتخابات  حرة ، ـ1994دعت حركة حماس في مبادرة سياسية ليا عاـ  -
 كليس عمى إفرازات االتفاقيات السياسية.، تمد عمى مبدأ اختيار الشعب لقيادتوكنزيية تع

كافقت حركة حماس لمدخكؿ كالمشاركة في االنتخابات المحمية كالتشريعية لعامي  -
 اعتمادان عمى مبدأ المصمحة الكطنية التي تحتـ عمييا المشاركة.، ـ2006، 2005

كككنيا شريؾ ، ات الممقاة عمى عاتقيارأت حركة حماس أف تزايد حجميا كالمسئكلي -
يتالءـ مع المصمحة في فكرىا السياسي  ان يتطمب منيا تغيير ، أساسي في عممية التحرير

 الكطنية.
شاركت حركة حماس في االنتخابات البمدية كالتشريعية كحصدت عمى فكز كبير مكنيا  -

 مف تشكيؿ الحككمة.
كقصكر في الجانب ، ي عمؿ الحركةرأت حركة حماس أف سبب فكزىا يعكد إلى تقدـ ف -

 اآلخر.



 

 

 

  انفصم انثانث
 ىر انفكر انسياسي حلركة املقاومةتط

اإلسالمية محاس من انقىي انىطنية 
 م6112-7887وانسياسة انداخهية 

 

 

ن مة التحريـر الفمسـطينية تطور موقف حركة حماس من مالمبحث األول:  -
 م.3993-1006

ر موقـــف حركـــة حمـــاس مـــن الفصـــائل الفمســـطينية المبحـــث اليالـــث: تطـــو  -
 م.3993-1006

تطـــــــور موقـــــــف حركـــــــة حمـــــــاس مـــــــن الســـــــمطة المبحـــــــث اليـــــــاني:  -
 م.1006-3993الفمسطينية
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 اال لاملبحث 
 و1006-3993ن  ا تحر ر ا فلصط ي   ميظتطو  موقف حرك  محاس مً  

، سياسيكخرجت إلى العمؿ العسكرم كال، ـ1987عندما انطمقت حركة حماس عاـ 
كخصكصان منظمة التحرير ، كاف عمييا أف تتعامؿ مع مف سبقيا عمى الساحة السياسية

لذلؾ سيتناكؿ ، كالتي كانت الممثؿ الكحيد لمفمسطينييف في األركقة اإلقميمية كالدكلية، الفمسطينية
كتـ ، ـ2006-1991ىذا المبحث:  تطكر مكقؼ حركة حماس مف منظمة التحرير الفمسطينية 

أما ، ـ1999-1991يف كىما: أكالن: تطكر مكقؼ حركة حماس مف ـ.ت.ؼمو إلى محكر تقسي
 ـ.2006-2000المبحث الثاني فتناكؿ :تطكر مكقؼ حركة حماس مف ـ.ت.ؼ 

  م:3999-3993كة حماس من م.ت.ف من : تطور موقف حر المحور األول
، ميثاقيارسمت حركة حماس حدكد عالقتيا بمنظمة التحرير بشكؿ أساسي ككاضح في 

حيث اعتبرت الحركة أف منظمة التحرير مف أقرب المقربيف إلى حركة المقاكمة اإلسالمية 
منظمة التحرير اإلسالـ كمنيج  فنحف  كاألخ أك الصديؽ... كيـك أف تتبنىففييا األب ، حماس
لى أف يتـ ذلؾ فمكقؼ حركة حماس مف منظمة ، جنكدىا ككقكد نارىا التي تحرؽ األعداء... كا 

 .(1)لتحرير ىك مكقؼ االبف مف أبيو كاألخ مف أخيو..."ا

فقد كضعت ، كيبدك أف ىذه المادة شكمت جكىر مكقؼ حركة حماس مف ـ.ت.ؼ
بؿ كشفت في الكقت نفسو تطمع حركة حماس لقيادة الشارع ، إلمكانية التنسيؽ كالتعاكف ان حدكد

فمسطيف باعتبارىا أرض كقؼ الفمسطيني انطالقا مف رؤيتيا اإليديكلكجية التي تتعامؿ مع 
 .(2)إسالمي

يكـ أف تتبنى كقالت:  ،يقكؿ يكسؼ رزقة أف حركة حماس رفضت عممانية ـ.ت.ؼ
كلكف ىذا الشرط لـ يصمد طكيالن ، منظمة التحرير الفمسطينية اإلسالـ كمنيج  فنحف جنكدىا
 .(3)كأسقطتو حركة حماس في مكاقفيا السياسية كالعممية بعد ذلؾ

                                                 

 ميثاؽ حركة حماس : المادة السابعة كالعشركف. - (1)
ةمطبكعات مركػز الدراسػات عسمية، صبحيم كآخركف: الفصائؿ الفمسطينية مػف النشػأة إلػى حػكارات اليدنػ - (2)

 ،.77ـ، ص2005السياسية كاالستراتيجية، القاىرة، 
-11(،  صػػحيفة فمسػػطيف، الثالثػػاء، 10-3، )15رزقػػة، يكسػػؼ: الرؤيػػة السياسػػية لحركػػة حمػػاس، ص - (3)

 ـ.11-2014
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تدعكىا إلى التيقظ  ـ.ت.ؼ( كجيت حركة حماس دعكة إلى 75رقـ ) ففي بيانيا
رحمة فالم، طينية كدعـ صمكد الشعب كانتفاضتولممحاكالت الرامية إلى تصفية القضية الفمس

 .(1)كتعميؽ المشاركة الشعبية، ككحدة الصؼ الفمسطيني، بحاجة إلى تضافر كؿ الجيكد

كحاكلت تحذيرىا ، يؿ مسار ـ.ت.ؼكاضح أف حركة حماس كانت حريصة عمى تعدفال
ففي الكثير مف بياناتيا قامت الحركة بتكضيح ، كتنبيييا لعدـ االنزالؽ في متاىات التسكية

كذلؾ لمحيمكلة مف كقكعيا في شرؾ المخططات ، عمييا منظمة التحرير التي أقدمتالمخاطر 
 الصييكنية كاألمريكية.

د أبرز المعضالت التي كاجيت حركة لقد شكؿ مكضكع الدخكؿ في منظمة التحرير أح
، ال تزاؿ محدكدة مف جية، فالخيارات المطركحة أماـ الحركة، منذ تاريخ انطالقيا، "حماس"

لي يمكف تكصيؼ ثالثة خيارات كبالتا، كمميئة بما تراه الحركة مزالؽ سياسية مف جية أخرل
 :(2)ىي ،ة كاجيت الحركة لمدخكؿ في المنظمةرئيس

 منظمة كالعمؿ مف داخميا ككراثتيا بالتدريج.خيار دخكؿ ال-1

 سعيان لمحمكؿ مكانيا.، خيار العمؿ خارج المنظمة-2

 كىك يقع بيف الخياريف المذككريف.، خيار استمرار الشد كالجذب-3

كبرز في ىذا ، إف المكاقؼ داخؿ الحركة حكؿ دخكؿ المنظمة انقسـ إلى قسميف 
كاستغالؿ قكة ، ضركرة الدخكؿ السريع في ـ.ت.ؼاالتجاه األكؿ نادل ب، السياؽ اتجاىاف

أما االتجاه الثاني فقد دعا إلى عدـ دخكؿ ، كزيادة نمكىا في الشارع الفمسطيني، حماس
كبالتالي ال يمكف الدمج بيف منيجيف ، ألف الدخكؿ يعني فقداف التميز كفقداف الطريؽ، ـ.ت.ؼ
 .(3)متناقضيف

، ىيـ المقادمة أف منظمة التحرير نشأت ضعيفةإبرا رألكحكؿ رؤية الحركة ؿ ـ.ت.ؼ   
ذلؾ أف منيجيا في التفكير كفمسفتيا التي قامت عمييا ضعيفة إذ أنيا بنيت عمى مفاىيـ القكمية 

 .(4)كانت مستندة عمى اإلسالـ لما حدث ليا ما حدث"أنيا لك ك ، العربية

                                                 

 ـ.1991-6-1بياف حركة حماس :   - (1)
 .99الفكر كالممارسة، ص الحركب، خالد: حماس - (2)
 .57، 55، ص2002الكجي، عماد: درب األشكاؾ، حماس االنتفاضة كالسمطة، دار الشركؽ، عماف، الف- (3)
 .10أريحا، ص -المقادمة، إبراىيـ: غزة - (4)
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ـ، أف 1990بريؿأحماس قد اشترطت لدخكليا في ـ.ت.ؼ، في نيساف/  كانت حركة
ذا ما تعذر إجراء االنتخابات،  يتـ فرز أعضاء المجمس عمى أساس االنتخاب ال التعييف، كا 
فينبغي أف يعكس التشكيؿ الجديد لممجمس أكزاف القكل السياسية المكجكدة عمى الساحة، لذا 

%، كبأف تحصؿ كذلؾ عمى حقيا المتناسب 40طالبت الحركة بأف يتراكح تمثيميا في المجمس 
 .(1)حجميا كثقميا في جميع مؤسسات المنظمة مع 

لمناقشة التمثيؿ في ، ـ1991 / يكنيككبناء عمى الدعكة التي كجيت لمحركة في حزيراف
تمكز/  1 ( كالصادر بتاريخ76ثمنت حركة حماس في بيانيا رقـ )، المجمس الكطني

س المجمس الكطني ـ ىذه الدعكة التي كجييا إلييا الشيخ عبد الحميد السائح رئي1991يكليك
كأكدت عمى ضركرة ، الفمسطيني لحضكر اجتماعات المجنة التحضيرية لممجمس الكطني الجديد
ليككف مؤىالن لتقكيـ ، االلتقاء عمى أسس كمكازيف مكضكعية كعادلة لتشكيؿ المجمس الجديد

كرىا العمؿ كمح، مف تجربتيا كرسـ خطط استراتيجية لممرحمة القادمة المرحمة السابقة كاالستفادة
 .(2)لتحرير فمسطيف

يذكر إبراىيـ غكشة أف حركة حماس كانت قد قدمت مذكرة لممجمس الكطني الفمسطيني 
، المنظمةحيث أف الحركة ليست ضد المشاركة في ، تكضح  فييا رؤيتيا مف دخكؿ ـ.ت.ؼ

المجمس فقد طالبت  الحركة أف تمثؿ ب، كانما يمكنيا الدخكؿ كفؽ الشركط التي تراىا مالئمة
إال أف حركة فتح رفضت ىذا ، % كفقان لشعبيتيا في الشارع الفمسطيني40بنسب ال تقؿ عف

 .(3)%( كىذا ما رفضتو الحركة4أم ما يعادؿ)، ( مقعدان 18إذ عرض عرفات عمييـ)، الطمب

عقد الطرفاف ، كفي محاكلة مف الطرفيف لتجسير اليكة بينيما فيما يتعمؽ بيذه المسألة
ككاف يرأس كفد حركة حماس إبراىيـ ، ـ1991أيمكؿ/ سبتمبر4الخرطكـ فياجتماعات في 

خيارات لممشاركة في ال بعضككانت الحركة قد كضعت ، (4)ياسر عرفات، غكشة" ككفد ـ.ت.ؼ
 :(5)كىي، ـ.ت.ؼ

 إعادة تمثيؿ القكل الكطنية كاإلسالمية داخؿ منظمة التحرير بما يتالءـ مع حجميا. -1

                                                 

 ـ.266الحمد، كآخركف: الفكر السياسي، ص - (1)
  ـ.1991-7-1: (76بياف  حركة حماس رقـ ) (2)-

 .166غكشة، إبراىيـ: المئذنة الحمراء، ص - (3)
 .167غكشة، إبراىيـ: المئذنة الحمراء، ص - (4)
 .55-54الفالكجي، عماد: درب األشكاؾ: ص - (5)
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 )االعتراؼ "بإسرائيؿ"(.، ير ممـز بقرارات المجمس السابؽالمجمس الكطني الجديد غ -2

 صياغة دستكر جديد لممنظمة. -3

 .(1)سطالبت الحركة بعقد انتخابات عامة لتعييف المندكبيف إلى المجم -4

طالبت حركة حماس منظمة التحرير إلى رفض كؿ المشاريع االستسالمية كفي  كما
كالتمسؾ بحقنا ، الشعب الفمسطيني كقكاه المجاىدة كااللتحاـ مع، مقدمتيا مؤتمر السالـ المزعكـ

 .(2)في فمسطيف"

كىنا يعمؽ أبك عمى مصطفي عمى المباحثات التي دارت بيف التنظيمات المؤيدة لدخكؿ 
 كاف، فقاؿ: إف الحكار القائـ بيف ـ ت ؼ كالتنظيمات المؤيدة ليا، حركة حماس في ـ.ت.ؼ
، نجازإـ.ت.ؼ لـ يحقؽ أم  لقائـ بيف حركة حماس كف الحكار اا  ك ، يممؾ فرصان قميمة لمنجاح

 .(3)% مف مقاعد المجمس40خاصة في ظؿ مطالب الحركة بالحصكؿ عمى نسبة 

أف مكقؼ حركة حماس مف منظمة التحرير قبؿ المشاركة في مؤتمر مدريد  يتضح
إذ كانت حركة حماس تحذر كتنبو قيادات منظمة التحرير مف ، كانت تحكمو بعض الميكنة

إلى إضافة ، أخطار االتفاقات ثـ حضرت الحركة جكالت الحكار بينيا كبيف كفد منظمة التحرير
  األخكة في منظمة التحرير".أف بياناتيا كانت تحمؿ لفظ "

عندما رأل أف مكقؼ حركة حماس كاف  ،كلعؿ ىذا ما يكضحو الباحث أحمد عطاكنة
فيي لـ تكف يكمان ، إلى المشاركة فيياكأحيانان ، أقرب إلى االىتماـ بالمحافظة عمى ـ.ت.ؼ

بؿ كانت مكاقفيا كانتقاداتيا تتجو باتجاه ، أك إلغاء كجكدىا، داعية إلى القضاء عمى ـ.ت.ؼ
 .(4)فيي مف حيث المبدأ لـ تكف محؿ رفض، سكاء سمبان أـ إيجابان ، مكقؼ كقرارات ـ.ت.ؼ

ينيا كبيف ـ ت عمنت حركة حماس عف كجكد خالفات بأ، ـ1991في أيمكؿ/سبتمبر 
كالمكاقؼ مف قرارات الجزائر حكؿ عممية ، حكؿ عدد مف المسائؿ منيا التحرؾ السياسي، ؼ

                                                 

، ع:   - (1) ، 1991-9-8، األحػػػد 7910صػػػحيفة القػػػدس: اجتمػػػاع بػػػيف حركتػػػي فػػػتح كحمػػػاس فػػػي الخرطػػػـك
 .1ص
 ـ.1991-9-4(:78بياف حماس رقـ ) - (2)
تنظيمػػات المؤيػػدة ليػػا، كػػاف يممػػؾ فرصػػان قميمػػة لمنجػػاح ع: صػػحيفة القػػدس: الحػػكار القػػائـ بػػيف ـ ت ؼ كال - (3)

 .15-1ـ، ص 1991-9-7، السبت 7909
ـ، رسػػالة ماجسػػتير 2006-1987عطاكنػػة، أحمػػد: األداء السياسػػي لحركػػة المقاكمػػة اإلسػػالمية حمػػاس،  - (4)

 .65غير منشكرة، جامعة بيرزيت، ص
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كما تضمنت الخالفات مع المنظمة تعامميا ، كانيا لـ تتكصؿ التفاؽ كامؿ مع المنظمة، السالـ
الستراتيجية كلـ تمغ ا، أف التحركات الحالية مرحمية ترل المنظمةإذ ، مع القضية كمسألة السالـ
 .(1)بينما تصر حماس عمى االسترداد الكامؿ ل رض، المتكاممة الستعادة األرض

حذرت ، بخطى متسارعة السياسيةعمى إثر تكجو قيادة منظمة التحرير نحك التسكية ك 
، ـ1991أيمكؿ/ سبتمبر 23حركة حماس في بيانيا "ال لمؤتمر بيع فمسطيف" كالصادر بتاريخ 

مف اعتراؼ كاضح ال لبس فيو بالكياف ، ير مف االستمرار في ىذا النيجقيادة منظمة التحر 
كألجؿ إيقاؼ قطار التسكية أبدت حركة حماس ، (2)الييكدم كبشرعية اغتصابو ألرضنا المباركة

أك إذا تـ تمثيميا بالحجـ ، استعدادىا لدخكؿ المجمس الكطني الفمسطيني إذا تـ تشكيمو باالنتخاب
 .(3)الحركة عمى الساحة بو الحقيقي الذم تتمتع

ـ: 1991 أيمكؿ/ سبتمبر 30كانت حركة حماس قد أكضحت في بيانيا الصادر بتاريخ
مف إحساسيا بالخطر المحدؽ  ي المجمس الكطني الفمسطيني نابعأف قرارىا في المشاركة ف

تي كفي سياسة التنازالت المجانية ال، بقضية فمسطيف كالمتمثؿ في تكالب األعداء مف ناحية
حيث كانت تيدؼ مف مشاركتيا إلى كقؼ مسمسؿ التدىكر ، تتبناىا المنظمة مف ناحية أخرل

أدل إلى فشؿ  ـ.ت.ؼكلكف التعنت الذم أبدتو قيادة ، السياسي الذم يفرط بالكطف كالحقكؽ
 .(4)اسمساعي حم

حركة في البياف ذاتو عمى: إف الأكدت ، كبناءن عمى انعقاد المجمس العشريف لممنظمة
لمجمس الكطني الفمسطيني بتشكيمتو الحالية كعدـ تمثيمو لكؿ القكل الفمسطينية الفاعمة في ا

كال يعبر عف طمكحات ، غير مؤىؿ كال مخكؿ التخاذ قرار مصيرم كتاريخي ،مكاجية العدك
إف مكافقة قيادة )ـ.ت.ؼ( عمى حضكر مؤتمر التصفية ىي استجابة ، شعبنا المجاىد كال يمثمو

 .(5)ط األمريكية الصييكنيةكاضحة لمضغك 

ي لذلؾ اعتبرت حركة حماس كالفصائؿ الفمسطينية أف قرار المجمس الكطني الفمسطين
مف حؽ  ليس وكأكدت أن، لحقكؽ الشعب الفمسطيني رخطي زبحضكر مؤتمر التسكية ىك تجاك 

 حركةمت كلذلؾ حمٌ ، كالتنازؿ عف الحقكؽ الكطنية الثابتة، التفريط باألرض الفمسطينيةأحد 
                                                 

 .4، ص1991-9-12، الخميس: 7914صحيفة القدس، ع :  - (1)
 ـ.1991 - 9 -23بياف حركة حماس: ال لمؤتمر بيع فمسطيف:   - (2)
 ـ.1991-9-23بياف حركة حماس ال لمؤتمر بيع فمسطيف:  - (3)
 ـ.1991-9-30بياف حماس: - (4)
 ـ.1991-9-30بياف حماس: - (5)
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، حماس قيادة منظمة التحرير الفمسطينية مسؤكلية ىذا التفريط بالحقكؽ الكطنية المشركعة
" ياسر عرفات" كاف حريصان  إبراىيـ غكشة أف اعتبرفي حيف  .(1)كالنتائج المترتبة عمى ذلؾ

بحيث عندما يكقع االتفاؽ يككف باسـ فصائؿ الشعب ، عمى دخكؿ الحركة في ـ.ت.ؼ
 .(2)ة"الفمسطيني كاف

)ـ.ت.ؼ( مرحمة جديدة بعد مشاركة قيادة دخمت العالقة بيف حركة حماس ك
فعمى عكس السياسة التي اتبعتيا الحركة في المرحمة ، في مؤتمر مدريد لمسالـ، )ـ.ت.ؼ(
نجد أف الحركة بعد مؤتمر مدريد تبنت سياسات جديدة ككاضحة في تعاطييا مع ف، السابقة

فيي ، ييا عمى أنيا إطار مف أطر العمؿ الكطني الفمسطينيالمنظمة تتمخص في النظر إل
نصار المنظمة عمى أأك "كطنان معنكيان لمفمسطينييف" كما اعتاد ، ليست كيانان كطنيان فمسطينيان 

 .(3)كضعيا"

إلى مربع جديد مع  انتقؿ مكقؼ حركة حماس مف ـ.ت.ؼ ف: إيقكؿ خالد الحركب
مف التحفظ حياؿ شرعية تمثيؿ  ان منت حماس مزيدفقد أع، ـ1991انعقاد مؤتمر مدريد سنة

لى تجاىؿ أكثر ، المنظمة كذلؾ مف ، لمشعب الفمسطيني لمكضكع اعترافيا بالمنظمة ممثالن كا 
 .(4)خالؿ االعالف المتكرر بشأف عدـ شرعية الكفد الفمسطيني المفاكض

زيز عبد الع أحد قياداتياعمى لساف  ـ،1992عاـ فإف حركة حماس أكدت  ،مع ذلؾ
إلنجاز ىذه  يابأف دخكليا إلى ـ.ت.ؼ مشركط بمكافقة القيادة الفمسطينية عمى شرطي، الرنتيسي
 :(5)كىما، الخطكة

% مف مجمكع أعضاء المجمس 40بنسبة  ،تمثيؿ الحركة في ىيئات المنظمة -1
 الكطني كالييئات المختمفة.

 شريعةرات عمى برامج المنظمة بما يتمشى مع مفاىيـ كأصكؿ الييإدخاؿ تغ -2
  سالمية.اإل

                                                 

 ـ.1991-10-9بياف مشترؾ: - (1)
 .203غكشة، إبراىيـ: المئذنة الحمراء، ص- (2)
 .267، عبدالحفيظ: عالقات الحركة عمى الساحة الفمسطينية، صعالكم - (3)
 .101الحركب، خالد: الفكر كالممارسة، ص- (4)
، األحػػد 8225صػػحيفة القػػدس: الرنتيسػػي يؤكػػد تمسػػؾ حمػػس بشػػرطييا لالنضػػماـ لمنظمػػة التحريػػر، ع:  - (5)

 .18-1، ص26-7-1992
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، كفي محاكلة لمعرفة الدكافع كاألسباب التي منعت الحركة مف االنضماـ إلى ـ.ت.ؼ
 :(1)منيا، يعكد لبعض األسباب، عدـ مشاركة حركة حماس في ـ.ت.ؼ أحمد العطاكنة أف يرل

 طبيعة كمدل جدية الدعكات المتكررة لمشاركة حماس في ـ.ت.ؼ. -1

حماس" لما تشكمو ىذه المشاركة مف حركة "ة بمشاركعدـ رغبة بعض الفصائؿ  -2
 عمى دكرىا. خطر 

 تزامف تكجيو الدعكات لمشاركة "حماس" مع بداية االنييار في بنية كبرامج ـ.ت.ؼ. -3

          عدـ نجاح محاكالت انضماـ حركة حماس أفالبرغكثي  في حيف يرل مركاف
 :(2)كىي، ظمةتتمثؿ في الشركط التي كضعتيا حركة حماس لمدخكؿ في المن، لػ ـ.ت.ؼ

 إعادة النظر في ميثاؽ ـ.ت.ؼ. -1

 عدـ االلتزاـ بقرارات المجالس الكطنية السابقة. -2

 %مف مقاعد المجمس الكطني.40الحصكؿ عمى -3

يعكد لعدـ كجكد نية  أف عدـ مشاركة حركة حماس في المنظمة كيتضح مما سبؽ
الحركة  بيالبت كالنسبة التي طا ،مف ناحية، صادقة الستيعاب حركة حماس داخؿ المنظمة

كخكؼ حركة حماس مف االنزالؽ بالقضية ، مف ناحية ثانية، لممكافقة عمى الدخكؿ في ـ.ت.ؼ
مف ناحية ، مف خالؿ انضماميا لممنظمة ،"كحؿ التنازالتما أسمتو الحركة "الفمسطينية إلى 

 ثالثة.

في  مف الغكص ، لمنعياحركة حماس مف نيج التحذير كالتنبيو لمنظمة التحرير كثفت
لجأت الحركة في أحياف أخرل إلى التشكيؾ في كفد كما  -كما أسمتيا -السياسية كحؿ الحمكؿ 

، كاعتبرت أف أم كفد تشكمو المنظمة لمتفاكض كالمساكمات ال يمثؿ الشعب الفمسطيني، المنظمة
 غير شرعي.  كىك كفد

امنة في تكنس لممكافقة عمى حضكر الجكلة الث، ـ1992-12-6يكـ  ـ.ت.ؼ اجتمعت
دانة مف حركة عمى االستمرار  األمر الذم أدل (3)مف المفاكضات مع " إسرائيؿ" إلى استيجاف كا 

                                                 

رزقػػة، يكسػػؼ: الرؤيػػة السياسػػية لحركػػة  م67-66عطاكنػػة، أحمػػد: األداء السياسػػي لحركػػة حمػػاس، ص - (1)
 ـ.11/11/2014(، صحيفة فمسطيف، الثالثاء، 10-3، )15حماس، ص

 .156البرغكثي، مركاف: االداء التشريعي كالرقابي لممجمس التشريعي، ص - (2)
، 8358صحيفة القدس: قيادة المنظمة تجتمع اليـك في تكنس لممكافقػة عمػى حضػكر الجكلػة الثامنػة، ع:  - (3)

 .2ـ، ص1992-12-6األحد 
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 . (1)في ىذا النيج

رئيس الكفد الفمسطيني "عبد الشافي  رحيدبممثمة  يت ـ.ت.ؼالكقت كجٌ  ذلؾفي 
س إلى المجم اكمة اإلسالمية "حماس " لالنضماـحركة المقدعكة إلى ، "لمفاكضات السالـ
حيث أكضح عبد الشافي أف المنظمة عرضت عمى حماس الحصكؿ عمى ، الكطني الفمسطيني

لكف ىذه المحادثات فشمت بعد أف طمبت حماس ، تمثيؿ ليا  في المجمس الكطني قبؿ عاـ
 .(2)مقاعد ليا أكثر مما يقبمو رئيس منظمة التحرير الفمسطينية ياسر عرفات

، كؿ لمقيادة الفمسطينية بمشاركة حركة حماسعقد االجتماع األ، ـ1992-12-25كفي 
كقد شارؾ ممثمك الفصائؿ الفمسطينية المختمفة ، االجتماع ذلؾجكاء اإليجابية عمى كقد خيمت األ

إذا انسحبت مف ، إلى المنظمة عمى االنضماـفقت الحركة كقد كا، (3)في حكار معمؽ كشامؿ
 .(4)السياسيةالعممية 

ف الخالفات في أ ،المكتب السياسي لمجبية الشعبية" عضككيذكر عبد الرحيـ ممكح "
عمى التقارب لمنظمة كبيف الفصائؿ المعارضة انعكست عممية السالـ بيف اكجيات النظر حكؿ 

كقد اضاؼ ممكح : إننا لـ نممس رغبة ، بيف القيادة الفمسطينية كحركة المقاكمة اإلسالمية حماس
، ص العبر مف المأزؽ الذم كصمت إليو المفاكضاتحقيقية مف جانب قيادة المنظمة في استخال

 .(5)كبإجراء عممية تقكيـ لما ستككف عميو نتائج المضي في ىذه العممية في الظركؼ الراىنة

اعتبرت أف لقاء تكنس :" كاف خطكة عمى طريؽ بناء جسر الثقة أما حركة حماس فقد 
ف زيارة ، كأف الحكار ميـ جدان ، ةألف الثقة كانت ميزكزة خالؿ المرحمة السابق مبيف الطرفيف كا 

تكنس قطعت الطريؽ عمى محاكالت العدك لدؽ إسفيف بيننا كبيف منظمة التحرير كتفريؽ 

                                                 

، 8358صحيفة القدس: قيادة المنظمة تجتمع اليـك في تكنس لممكافقػة عمػى حضػكر الجكلػة الثامنػة، ع:  - (1)
 .2ـ، ص1992-12-6األحد 

، 8376صػػػػحيفة القػػػػدس: د. عبدالشػػػػافي: حػػػػاف الكقػػػػت لمشػػػػاركة حمػػػػاس فػػػػي المجمػػػػس الػػػػكطني، ع:   - (2)
 .10ك1، ص1992-12-24الخميس، 

-12-25، الجمعػػػة، 8377صػػحيفة القػػدس: االجتمػػاع األكؿ لمقيػػادة الفمسػػطينية بمشػػاركة حمػػاس، ع:  - (3)
 .1ـ، ص1992

صػػحيفة القػػدس: حمػػاس تعػػرض االنضػػماـ إلػػى المنظمػػة إذا تكقفػػت عػػف المشػػاركة فػػي محادثػػات السػػالـ،  - (4)
 .6ـ، ص1992-12-25، الجمعة، 8377ع: 
الفمسطينية حكؿ عممية السالـ مػا تػزاؿ قائمػة،  –ممكح: الخالفات الفمسطينية  صحيفة القدس: عبد الرحيـ - (5)

 .11ك1ـ، ص1992-12-27، األحد، 8379ع: 



155 

كأضاؼ محمد نزاؿ أف الخالؼ حكؿ طمب الحركة بانسحاب ، (1)صفكؼ الشعب الفمسطيني
زعماء الفمسطينييف مف محادثات السالـ بقى دكف حؿ بعد خمسة اياـ مف المناقشات مع 

ككاف عرفات قد دعا إلى اجراء المحادثات مع حماس في محاكلة ، (2)المنظمة في تكنس
 .(3)لتحسيف العالقات معيا بعد عممية اإلبعاد إلى مرج الزىكر

حتى تعمقت الخالفات بيف الطرفيف مع مؤتمر ، لـ يكد الحكار يكتمؿ بيف الطرفيف    
، ـ1988لمجمس الكطني في الجزائر في أيمكؿ عاـ كانتقدت الحركة قرارات ا، ـ1991مدريد عاـ

بؿ كصؿ األمر إلى التحفظ عمى شرعية ، كىي الدكرة التي أقرت فييا المشاركة في مؤتمر مدريد
 .(4)ـ1993كىك ما ظير خالؿ لقاء فتح كحماس في الخرطـك عاـ، ـ.ت.ؼ

لمتطكرات  تيسير عزاـ إف رؤية حركة حماس لممنظمة اتسمت بالتغير تبعان  يرلكىنا 
كاشتراطيا تخمي المنظمة عف ىذا ، فمف رفض لممنيج العمماني، المستجدة عمى الساحة الكطنية

، ـ1990تقبؿ المشاركة في المنظمة عاـتطكرت رؤيتيا ل، النيج كشرط ليس بالكحيد لدخكليا
 كىذا ما يشير إلى انتقاؿ الخالؼ حكؿ المشاركة، بشرط حصكليا عمى نسبة محددة في المجمس

كىك دليؿ ، في المنظمة مف الرفض األيدكلكجي إلى الخالؼ عمى الحصص داخؿ المنظمة
 .(5)عمى تطكر أداء الحركة السياسي النفعي"

كيتفؽ مع ىذا الرأم مجدم عيسي الذل يرل أف حركة حماس تراجعت عف شركط 
طني الك  لتطرح مسألة المحاصصة في المجمس، تخمي المنظمة عف تبني الدكلة العممانية

األمر الذم أشار بكضكح إلى تخمي حماس عف مكاقفيا االيدكلكجية تجاه المنظمة ، الفمسطيني
 .(6)لصالح المكاقؼ البراغماتية

د أعضاء المكتب أح"ما جاء عمى لساف محمد نزاؿ ، كما يفند ىذا الحديث ك يدحضو
، مة التحرير الفمسطينية:" نحف أبدينا استعدادنا لالنضماـ إلى منظحينما قاؿ، "السياسي لمحركة

، كأيضان في البنية التنظيمية لممنظمة، كلكننا طالبنا بإعادة النظر في البرنامج السياسي الحالي
                                                 

 ـ.1992-12-27حديث صحفي لمحمد نزاؿ:  - (1)
 .7، ص1992-12-29، الثالثاء 8381صحيفة القدس، ع :  - (2)
 .7، ص1992-12-29، الثالثاء 8381صحيفة القدس، ع :  - (3)
عزاـ، تيسػير: التجربػة السياسػية لحركػة المقاكمػة االسػالمية حمػاس، كأثرىػا عمػى الخيػار الػديمقراطي، فػي  - (4)

 .116ـ، إشراؼ: رائد نعيرات، رسالة ماجستير، ص2007-1993الضفة الغربية كقطاع غزة، 
 .116عزاـ، تيسير: التجربة السياسية لحركة المقاكمة االسالمية حماس، ص - (5)
عيسػػػى، مجػػػدل: المشػػػاركة السياسػػػية لحركػػػة حمػػػاس فػػػي النظػػػاـ السياسػػػي الفمسػػػطيني، إشػػػراؼ: ىشػػػاـ   - (6)

 .65فرارجة، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، ص
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ألننا نعتقد أف ىناؾ تحكالت جديدة في الساحة الفمسطينية يجب أف تؤخذ بعيف االعتبار عند 
راطي يعكس تكجيات كال بد مف انجاز بذلؾ بشكؿ ديمق، تشكيؿ مؤسسات منظمة التحرير

 .(1)الشعب الفمسطيني بمختمؼ شرائحو السياسية كاالجتماعية"

 رأتياكالكاضح أف حركة حماس أرادت المشاركة في منظمة التحرير كفؽ اآللية التي 
فالحركة أرادت إعادة تشكيؿ مؤسسات منظمة التحرير ، كليس مجرد المشاركة، الحركة مناسبة

كىذا يتعارض ، خاصة في ظؿ المتغيرات المستجدة، ة الفمسطينيةالفمسطينية  كفؽ حاجة الساح
 خمؼ منافعيا السياسية. انساقتمع ما جاء بو عزاـ كعيسى المذاف اعتبرا أف حركة حماس 

بضركرة بؿ كانت أيضان تنادم ، لـ تكف حركة حماس تدعك لممشاركة فقط في ـ.ت.ؼ
 أكضح كقد، ذم تسير عميو المنظمةال خاصة في ظؿ النيج، إصالح كتجديد منظمة التحرير

 كاعتبر أف المنظمة متعمقة ، ىذا النيج "الناطؽ الرسمي باسـ حماس في األردف" محمد نزاؿ
 (2)الظكاىر التالية: في

مما أدل إلى تنازالت متكالية كصمت حدىا األعمى  مظاىرة االنيزاـ النفسي  كالمعنكم -1
 مكد كالجياد كالصبر.حيث تخمت عف معظـ مقكمات الص، في المفاكضات

ظاىرة تطكيع المؤسسات الشرعية الفمسطينية كخاصة المجمس الكطني كالمركزم لإلدارة  -2
 كالييمنة الفردية.

 ظاىرة تجاكز القكل الفمسطينية الفاعمة سكاء داخؿ ـ.ت.ؼ أك خارجيا. -3

 كبعض دكؿ الغرب.، ظاىرة فتح قنكات خفية مع الييكد كالكاليات المتحدة -4

بعدة كسائؿ مبنية عمى استراتيجية كاضحة ، حركة حماس ىذا النيج كلذلؾ كاجيت
تشريف حيث قامت بتككيف تحالؼ الفصائؿ العشرة في ، عمى الكحدة الكطنيةممحافظة ل

، (3)في معارضة نيج ـ.ت.ؼ، كاحدة مع الفصائؿ الفمسطينية ان لتككف يد، ـ1991أكتكبراألكؿ/
 :(4)ه الكسائؿحكار مع الجميع كأىـ ىذكاعتماد أسمكب ال

 .كشؼ كتفنيد ىذا النيج بكافة الكسائؿ المتاحة أماـ الشعب الفمسطيني -1

                                                 

 ـ.1992-12-27حديث صحفي لمحمد نزاؿ:  - (1)
 ـ.1993حديث صحفي لمناطؽ باسـ حركة حماس محمد نزاؿ :شتاء - (2)
 .208الحمراء، ص غكشة، إبراىيـ: المئذنة - (3)
 ـ.1993حديث صحفي لمناطؽ باسـ حركة حماس محمد نزاؿ :شتاء - (4)
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مد الجسكر كفتح الحكار مع أصحاب القرار مف ىذا النيج لمحاكلة العكدة إلى  -2
 الصكاب.

إنشاء أطر كاسعة مف القكل الفمسطينية المجاىدة عمى الساحة الفمسطينية في الداخؿ  -3
 ضغط عمى ىذا النيج.لتككف مراكز  مكالخارج

، كميرجانات، كخطب، مجابية ىذا النيج المتردم بكافة الكسائؿ الجماىيرية مف بيانات -4
ضرابات  ضمف إطار الالعنؼ الديمقراطي.، كمسيرات، كا 

، في محاكلة إلصالحيا، الحركة إلى التقدـ أكثر مف مرة صكب المنظمةكؿ ذلؾ دفع 
ف التكجو إ" عندما قاؿ: سمي باسـ حركة حماسالناطؽ الر "براىيـ غكشة إ كىذا ما أكده

نما إلصالحيا، ليس مناكرة تكتيكية لالنضماـ إلى مؤسسات ـ.ت.ؼ ف رغبة الحركة ، كا  كا 
كلكف الظركؼ التي مرت بيا الحركة اإلسالمية حالت ، اتبالمشاركة تعكد إلى أكاسط الستين

نريد أف نككف بيف اخكتنا في كافة فنحف ال نريد أف نغرد خارج السرب ك ، دكف تحقيؽ ىذه الرغبة
ألننا نعتقد بأف  مأك حتى السياسية ،بغض النظر عف االختالفات األيديكلكجية، الفصائؿ

 (1).الديمقراطية كاألغمبية في المجمس الكطني الفمسطيني ىي التي تحسـ االختالفات

م تتبناه أف:" البرنامج السياسي الذ، ـ1993أذار/ مارس 29 حركة بتاريخالكقد رأت 
كيتنكر لثكابت الشعب ، منظمة التحرير الفمسطينية يمثؿ تصفية لمقضية الفمسطينية

"أف الخالؼ مع منظمة التحرير الفمسطينية يتعمؽ بمحكريف  اعتبرت:كما ، (2)الفمسطيني"
 .(3)كالثاني بالبنية التنظيمية "، أساسييف :المحكر األكؿ يتعمؽ بالبرنامج السياسي

إلى أنيا طالبت بضركرة ، الحركة كانت ترل بضركرة إصالح المنظمة كبالرغـ مف أف
اء في بياف مشترؾ لمفصائؿ فقد ج، الحفاظ عمييا كمنجز مف منجزات الشعب الفمسطيني

:" إننا نؤكد عمى أىمية تعزيز المحمة الكطنية لشعبنا لقطع الطريؽ عمى محاكالت إثارة العشرة
نجازاتو الكطنية بما فييا ـ.ت.ؼ" لمحفاظ، الفتنة داخؿ الكطف كخارجو  .(4)عمى مكتسباتو كا 

                                                 

-26، الثالثاء، 8409صحيفة القدس: غكشة: تكجو حماس لالنضماـ لممنظمة ليس مناكرة تكتيكية، ع: - (1)
 .1ـ، ص1-1993
 ـ.1993-3-29حديث صحفي لممثؿ حركة حماس في األردف محمد نزاؿ  - (2)
 ـ1993-3-29صحفي لممثؿ حركة حماس في األردف محمد نزاؿ  حديث - (3)
 ـ.1993-5-5بياف لمفصائؿ العشرة : - (4)
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إذ ، كىذا يتكافؽ مع ما جاءت بو الحركة في أدبياتيا كبياناتيا طكاؿ الفترة السابقة
خرجت الحركة مف دكر الميكنة في التعامؿ مع المنظمة كمحاكلة استيعابيا في الفترة األكلى مف 

مسار التسكية كالعمؿ ، ية بعد دخكؿ ـ.ت.ؼإلى سياسة االنتقاد كالمكاج، عمر الحركة
 .السياسي

منظمة التحرير في كضع ال يمكنيا  كر الشيخ "أحمد ياسيف" أف اتفاؽ أكسمك كضعذ
ثـ تطالب بما ىك باؽ  ،خاصة أنيا تتسمـ إدارة الحكـ الذاتي في األراضي المحتمة، التراجع عنو
زالة المستكطنات كعكدة كفي ىذه الحالة إذا رفضت إسرائيؿ إعا، مف المطالب دة شرؽ القدس كا 

الالجئيف فماذا يمكف لممنظمة أف تفعؿ؟ ىؿ ستتيرب مف الحكـ الذاتي كتعيد األرض إلسرائيؿ ؟ 
 .(1)أـ ستبقي عمى كضعيا الذم اختارتو لنفسيا مف دكف تغيير؟"

كفقدت ، اعتبرت الحركة أف المنظمة فقدت شرعيتيا تمامان ، بعد تكقيع اتفاؽ أكسمك
" مف ىنا نستطيع أف نفيـ  قائالن مؽ عمى ذلؾ إبراىيـ المقادمة عٌ ك ، (2)شرعية التمثيؿ الفمسطيني"

كلـ  ،عبر تاريخيا حيث انطمقت المنظمة بعيدة عف اهلل ـ.ت.ؼأساس التنازالت التي قدمتيا  
سقطت كلذلؾ حيف بدأت تقارف مكازيف القكل بينيا كبيف عدميا أ، تضع مكازيف اهلل في حساباتيا

كأثبتت المكازيف التي كانت تؤكد بشكؿ ال لبس فيو التفكؽ اليائؿ في ، مكازيف اهلل مف الحساب
مما دفع منظمة التحرير إلى أف تخفض سقؼ تكقعاتيا كثكابتيا كتتراجع في  محمبة الصراع

 .(3)أىدافيا"

 دعت، كفي أعقاب تكقيع عرفات التفاؽ أكسمك، كفي بياف لتحالؼ الفصائؿ العشرة
عقد مؤتمر فمسطيني عاـ يضع أكسع تمثيؿ كطني إلى  حركة حماس كالفصائؿ الفمسطينية

كمف أجؿ ، ضية الكطنية مف التبديد كالتصفيةفمسطيني في الداخؿ كالشتات في سبيؿ حماية الق
كصياغة خطة عمؿ تتناسب ، كحماية ميثاقيا الكطني، إنقاذ ـ.ت.ؼ مف عرفات كفريقو

 .(4)متعمقة بالشعب الفمسطينيصيرية الكالتطكرات الم

عممية أكسمك ليست سكل عطية استسالـ مييف مف قيادة  أفحركة حماس  كما رأت
كمع ذلؾ فقد أكدت حركة ، (5)مالءات الصييكنية كاألمريكية"كرضكخ لمشركط كاإل، ـ.ت.ؼ

                                                 

 ـ.1993أتباعو: خريؼ  ىلإرسالتاف مف السجف مف زعيـ حركة حماس  - (1)
 ـ.2005-11-12أسامة حمداف:تصريح صحفي لػ - (2)
 .136عدكاف، عاطؼ: الشييد الدكتكر إبراىيـ المقادمة، ص - (3)
 ـ.1993-9-2بياف  تحالؼ الفصائؿ العشرة: - (4)
 ـ.1994حديث صحفي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس: شتاء  - (5)
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 ف اإلسالمييف لف يحممكا السالح ضد مؤيدم منظمةإعبد العزيز الرنتيسي:  حماس عمى لساف
فاألسباب التي أدت إلى ، كلكف ال يعني ىذا إف تتكقؼ االنتفاضة، التحرير بسبب اتفاقية السالـ
 .(1)االنتفاضة ما تزاؿ مكجكدة

أنيا  "رئيس الدائرة اإلعالمية" ياسر عبد ربو أكدت ـ.ت.ؼ عمى لساف ،في السياؽ ذاتو    
 .(2)لمنظمة ياسر عرفاترغـ رفضيا االجتماع مع رئيس ا، ستكاصؿ العمؿ مع حركة حماس

كبدء أجيزة األمف التابعة  ـ،1994عاـ  بعد استالـ منظمة التحرير لمسمطة الفمسطينية    
كالمالحقة لقادتيا ، ليا في العمؿم دخمت حماس في مرحمة مرىقة مف المتابعات األمنية المستمرة

ركة لالعتقاؿ حيث تعرض أغمب قادة الح ،احيانان  دكانت تيدأ حينان كتشت، كعناصرىا
 .(3)كالتعذيب

حيث ، ـ التقت حركة حماس مع عرفات في السكداف1995فبراير عاـ شباط/ كفي بداية    
كة حماس في كتمحكر المقاء حكؿ تمثيؿ حر ، الترابيحسف جاء المقاء بتكسط مف الشيخ 

% مف مجمؿ أعضاء المجمس الكطني 40كطالبت الحركة ، مؤسسات منظمة التحرير
كقد عرض عرفات عمى الحركة أف يككف ليا مثؿ ما لحركة "فتح" في المجمس ، الفمسطيني

 .(4)الكطني إال أف حركة حماس رفضت ىذا العرض

يذه النسبة ىك أف يصبح ليا ككاف اليدؼ األساسي لحركة حماس في دخكؿ المجمس ل
كؿ القرارات % إلسقاط 40كيزيد تمثيميا في المجمس الكطني بنسبة ، مف المعارضة كبيره  جانبه 

كتعيد المجمس إلى قراراتو األكلى ، التصفكية التي أقرىا المجمس الكطني في دكرتو األخيرة
 .(5)بتحرير كؿ فمسطيف

                                                 

ـ، 1993-9-11، السػػػػبت، 8632صػػػػحيفة القػػػػدس: الرنتيسػػػػي: لػػػػف نحمػػػػؿ السػػػػالح ضػػػػد المنظمػػػػة، ع: - (1)
 .4ص
، 6142المصػالحة مػع حمػاس، ع:صحيفة القدس: عبػد ربػو: منظمػة التحريػر ستكاصػؿ العمػؿ مػف أجػؿ  - (2)

 .20ـ، ص1993-9-22االربعاء، 
 ـ.2009، 1، مركز البحكث كالدراسات، ط51فيمي، أحمد: لماذا يكرىكف حماس، ص - (3)
 ـ.1995-2-1حديث صحفي لممثؿ حركة حماس في دمشؽ أبك محمد مصطفي: - (4)
 ـ.1995-2-1حديث صحفي لممثؿ حركة حماس في دمشؽ أبك محمد مصطفي: - (5)
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كجو سميـ الزعنكف " رئيس المجمس الكطني الفمسطيني"  دعكة  ، ـ1999بريؿ /أنيساففي 
، ـ1999-4-27ثاء إلى قيادات مف حركة حماس لحضكر اجتماع المجمس المركزم يكـ الثال

 .(1)في غزة

ممثمة ، قررت حركة حماس المشاركة في االجتماع، كبعد دراسة الدعكة المكجية ليا
بداء الرأم مستنديف في مكقفيـ الذيف رأكا ، بالشيخ أحمد ياسيف كبعض القادة ضركرة المشاركة كا 

 :(2)سس التاليةعمى األ

ككؿ االتفاقيات ، متخمص مف أكسمككدعكتو لاكال: التأكيد عمى كجكد كثكابت الحركة 
 الظالمة.

 الناصح كالشاىد.إنما نمثؿ دكر ، لية الحركة عف قرارات المجمسعدـ مسؤك ثانيان: 

كلف نتخمى عف دكرنا في المحظات  ،ننا لسنا سمبييفأثالثان: التأكيد لمشعب الفمسطيني 
 الحرجة.

 تقمة عمى كامؿ التراب الفمسطيني.رابعان: التأكيد عمى حؽ الشعب في قياـ دكلتو الحرة المس

 خامسان: التأكيد عمى كحدة الشعب الفمسطيني في مكاجية االحتالؿ كمقاكمتو.

كتحتـر ، كتقاـ فيو المؤسسات، قامة مجتمع مدني يسكده األمفإسادسان: التأكيد عمى ضركرة 
 كتصاف فيو حقكؽ اإلنساف.، فيو التعددية

تحقيؽ مشاركة تأخذ بعيف االعتبار كزنيا في كمما سبؽ يتضح أف حركة حماس أرادت 
 الشارع الذم عكستو االنتخابات الطالبية كالنقابية في األرض المحتمة عمى مدل سنكات عديدة.

إصرارىا عمى ىذا األمر ألنيا ال ترغب أف تككف مجرد ديككر يتيح لقيادة  كجاء
تنفرد في اتخاذ القرارات دكف  بينما ىي في الحقيقة، نيا تمثؿ كؿ األطياؼأالمنظمة االدعاء 
، ؿ ـ.ت.ؼ ان حقيقي فالحركة تريد بناءن ، ر مكاقؼ شركائيا في العمؿ الكطنياألخذ بعيف االعتبا

مف حالة الترىؿ التي كصمت  يأتي ذلؾ بعد إصالح المنظمة، كمشاركة حقيقة في اتخاذ القرارات
  .-كما كصفتيا الحركة -إليو

 
                                                 

صحيفة القدس: الزعنكف كجو دعكات شخصية إلى قيادات كطنية مف حماس كالجيػاد لممشػاركة باجتمػاع  - (1)
 .1ـ، ص1999-4-26، االربعاء، 10634المركزم، ع: 

 .2ـ، ص1999-4-29، الخميس، 10659صحيفة القدس: حماس: ذاىبكف إلبداء رأينا، ع:  - (2)
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 :م1006-1000 اس من من مة التحريركة حم: تطور موقف حر المحور الياني
لتضع حدان ، ـ2000جاءت انتفاضة األقصى )االنتفاضة الفمسطينية الثانية( عاـ 

كلتثبت مف جديد فشؿ ىذه التكجيات التي بدأت ، كاالتفاقات السياسية، السياسيةلعمميات الحمكؿ 
النيج الذم سارت عميو  كما تثبت لقيادة منظمة التحرير الفمسطينية خطأ، ـ1991منذ عاـ 

 طيمة السنكات التسع الماضية.

" كزير االتصاالت في السمطةدعا عماد الفالكجي "، ـ2000حزيراف/ يكنيك 27في     
حركتي حماس كالجياد اإلسالمي لممشاركة في االجتماع المقبؿ لممجمس المركزم الذم سيعقد 

مف حركتي حماس  كالن  فأإال ، (1)ومف العاـ نفسيكليك  /في الثاني كالثالث مف شير تمكز
 .(2)مع " إسرائيؿ" أكالن  التسكيةمطالبتيف بكقؼ محادثات ، الدعكة رفضتا كالجياد اإلسالمي

في تحقيؽ مشاركة كطنية لكافة  جادةغير ، رأت حركة حماس أف قيادة ـ.ت.ؼ
ر فعميان ألف ذلؾ سيؤث ،ا يتناسب مع حجميا كمكانتيام، الفصائؿ الفمسطينية داخؿ ـ.ت.ؼ

ففي مقابمة خاصة أجريت مع الشيخ ، كيمنعيا مف التفرد بقرارات المنظمة، عمى تمؾ القيادة
كفي إطار الحديث عف قيادة كطنية مكحدة تشمؿ ، ـ2003 حزيراف/ يكنيك 29ياسيف بتاريخ 

ة ؿ كىناؾ قياد، لـ نر برنامجان كاضحان عمميان بما فييا حركة حماس قاؿ ياسيف: " ،كافةالفصائؿ 
فإذا كجدت صكرة ، كالذيف يتصرفكف فييا أفراد، كقد رأيناىا غائبة طكاؿ الكقت، ـ.ت.ؼ مكجكدة

يمكف أف ندرس المكضكع دراسة صحيحة لقيادة مكحدة تككف ، لجنة تنفيذية ال ينفرد بيا أحد
 .(3)أما الكالـ النظرم فالكالـ كثير "، صاحبة القرار

أف اليدؼ مف فكرة القيادة إسماعيؿ أبك شنب  حماس عمى لساف أحد قيادتياكاعتبرت 
حماس لتقبؿ باالنخراط في العممية  إلييا المنظمة ىك استدراج حركة الكطنية التي سعت

ففي تقديرنا لـ يكف ىناؾ ، شامؿ لمتحرير يالسياسية دكف أف يككف ىناؾ أم مشركع فمسطين
كقد عرضت عمينا ، الخاصة فكؿ فصيؿ يطرح المكضكع مف زاكيتو، بيذا الخصكص جادةدعكة 

                                                 

، 11080حمػػاس كالجيػػاد لحضػػكر اجتماعػػات المجمػػس المركػػزم، ع: صػػحيفة القػػدس: الفػػالكجي يػػدعك  - (1)
 .3ـ، ص2000-6-28االربعاء، 

، 11080صػػحيفة القػػدس: الفػػالكجي يػػدعك حمػػاس كالجيػػاد لحضػػكر اجتماعػػات المجمػػس المركػػزم، ع:  - (2)
 .3ـ، ص2000-6-28االربعاء، 

 ـ.2003-6-29اريخ: مقابمة خاصة مع الشيخ أحمد ياسيف، أجراىا ابراىيـ الزعيـ بت - (3)
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 .(1)حركة فتح أف نشارؾ بعضك في المجنة التنفيذية كىذا مرفكض مف حماس

كحكؿ رؤية الحركة ليذه المنظمة قاؿ أبك شنب:" حماس تريد صكغ منظمة التحرير 
كأف تجرم انتخابات لممجمس الكطني الفمسطيني في الداخؿ كالشتات ، عمى أسس ديمقراطية

كبيذا  ، بحيث يعكس المجمس تمثيالن عادالن لمداخؿ كالشتات كفؽ النسبة العددية، أينما تكفر ذلؾ
" الككتا " القديمة فيذا مرفكض أما التفرد كمعادلة ، نككف كضعنا أقدامنا عمى الطريؽ الصحيح

 .(2)ف "حماس"م

لتكقيع اتفاؽ  ةشر بمناسبة الذكرل الحادية ع، طالبت حركة حماس قيادة ـ.ت.ؼ
كمراجعة ، عمميان  باعتبار أف الطرؼ األخر قد ألغاه االتفاؽ ذلؾإلغاء  ف تعمفأكسمك:" أ

مكضكعية كجادة كشاممة لممنيجية السياسية التي قادت المنظمة إلى التفريط بحقكؽ الشعب 
 .(3)ة عمى حقكؽ ىذا الشعبنيكىي التي يفترض فييا أف تككف أم، الفمسطيني كالتنازؿ عنيا

، كانتخاب محمكد عباس خمفان لو، ـ2004عرفات في تشريف ثاني/نكفمبر أدت كفاة ياسر       
انتيت بتكقيع اتفاؽ  ،إلى انطالؽ مرحمة جديدة مف العالقات بيف حركة حماس ك ـ.ت.ؼ

حيث نص االتفاؽ عمى إشراؾ حماس في النظاـ السياسي ، ـ2005القاىرة في آذار/مارس 
  .(4)كتفعيؿ ـ.ت.ؼ، الفمسطيني

إعادة بناء منظمة  :مف أىمياك ـ، 2005اتفاؽ القاىرة حماس عمى بنكد كافقت حركة 
تنظيمان فمسطينيان بضركرة تفعيؿ المنظمة كتطكيرىا عمى أسس 12حيث تكافقت مع (5)التحرير،

 .(6)بحيث تضـ كؿ القكل الفمسطينية، يتـ التراضي عمييا

عك  مؤسساتيا مرتبط ادة بناء يرل محسف صالح أف تفعيؿ ـ.ت.ؼ تفعيالن حقيقيان كا 
عادة ترتيب البيت الفمسطيني، صالح الفمسطيني الشامؿبممؼ اإل كىك أمر ال يمكف أف يتـ ، كا 

 .(7)دكف حكار بيف فتح كحماس كبقية الفصائؿ

                                                 

 ـ.2003-7-6مقابمة مع إسماعيؿ أبك شنب: (1) -
 المصدر السابؽ. - (2)
 ـ.2004-9-13بياف حركة حماس: - (3)
 .61جرابعة، محمكد: حركة حماس مسيرة مترددة نحك السالـ، ص - (4)
 .326غكشة، إبراىيـ: المئذنة الحمراء، ص - (5)
 .24، ص2008، 1يف فتح ك حماس، مركز الزيتكنة:بيركت، طعيتاني، مريـ: صراع الصالحيات ب - (6)
 .158صالح، محسف: القضية الفمسطينية، ص - (7)
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في الكقت ذاتو رفضت الحركة المشاركة في حككمة الكحدة الكطنية التي دعت إلييا 
كال تفي بالحاجة الممحة لتشكيؿ مرجعية ، متبسةكاعتبرت أف ىذه الدعكة م، السمطة الفمسطينية

كفؽ أسس سياسية ، ي إلنجاز إعادة بناء )ـ.ت.ؼ(ممككاف مف األجدر التحرؾ الع، كطنية
 .(1)كتنظيمية ديمقراطية

مشعؿ:" خالد قاؿ ، كحكؿ مكقؼ الحركة مف ضركرة تشكيؿ مرجعية لمشعب الفمسطيني
بناء منظمة التحرير في كمستعدكف ألف نشارؾ ، نحف مع تشكيؿ مرجعية لكؿ الشعب الفمسطيني

كال بد مف ربط ، كاستحقاقات كبيرة قادمة، فيناؾ استيدافات كبيرة، لتشكؿ مرجعية لكؿ الشعب
فالتعامؿ مع ممؼ منظمة التحرير بشكؿ صحيح كطبيعي ، الداخؿ كالخارج عبر مرجعية مكحدة

عادة البناء بشراكة حقيقية كلذلؾ يجب نحف مع إ، فنحف لسنا مع الترميـ، كليس بشكؿ ترميمي
 .(2)أف تضـ ـ.ت.ؼ جميع القكل كالفصائؿ بعد االتفاؽ عمى العنكاف السياسي كالتنظيمي"

أخذ عباس ، عادة بناء ـ.ت.ؼإ :مثؿ، فاألمكر االيجابية، اتفاؽ القاىرة لـ ينفذ إف
 .(3)المجنة التنفيذيةكبعد ذلؾ سيطر عمى كؿ مؤسسات منظمة التحرير بما فييا ، يماطؿ فييا

فيو ، المنظمة ليا تاريخ طكيؿ" :مشعؿ أف خالد رأم، حكؿ مكقؼ الحركة مف ـ.ت.ؼ
يصمح أف يككف جامعان لكؿ الشعب  ان إطار  لكنيا تبقى، كفيو ثغرات كأخطاء، ةمحطات مشرف

اء إال أنو بحاجة إعادة بن، ككؿ القكل السياسية الفمسطينية، الفمسطيني في الداخؿ كالخارج
لكف ال تزاؿ ، فنحف نجرم حكارات بيف مختمؼ الفصائؿ ،جديدة تزيؿ ما عمؽ بيا مف سمبيات

تكافؽ عمى ذلؾ ندخؿ نكبعد أف ، تالخطكات بطيئة حكؿ األسس السياسية كالتنظيمية ليذا البي
 .(4)إلى المنظمة لتصبح المرجع العاـ الكطني لمشعب الفمسطيني " حماس كالجياد

يرل يحيى مكسى " القيادم في حركة حماس" أف ـ.ت.ؼ كقعت ، سبؽ كتعقيبان عمى ما
المسار عندما بدأ  فالخطيئة األكلى ىي انحرافيا عف، أثناء مسيرتيا في عدة أخطاء كبيرة

ككاف ىذا اليدؼ كاضحان عندما بدأت ، في المنظمة بالنظر إلى الحؿ المرحمي يفلسئك الم
، يث أصبح ىذا التفكير ىك المسيطر عمى المنظمةح، المزاحمة عمى البحث في مشركع الدكلة

                                                 

، مركػػز الزيتكنػػة، تحريػػر : محسػػف صػػالح 2005ـ، مختػػارات مػػف كثػػائؽ 2005-7-4تصػػريح صػػحفي: - (1)
 كاخركف.

 ـ.2005-8-4محضر لجنة اجتماع إعادة تشكيؿ المجمس الكطني : - (2)
 .326ة، إبراىيـ: المئذنة الحمراء، صغكش - (3)
 ـ.2005-12-17ـ :2005مقابمة مع خالد مشعؿ، كثائؽ عاـ  - (4)
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أكبر نتيجة لمخطيئة األكلى كىي مرحمة التنازؿ عف أحقية  ان أما الخطيئة الثانية التي مثمت انحراف
 في الكقت الذم ضعفت فيو المعنكيات جاء ىذا االعتراؼ بالجزء األكبر مف فمسطيف ،األرض

ذه ىي الخطيئة ككانت ى، كة التحرريةحيث كاف ىذا الجزء يمثؿ مقتؿ الحر ، لمعدك
 .(1)كأبعدتنا عف مرحمة التحرير، أدخمتنا في قفص الكبرل التي

فكمما ، كانت تتسع باستمرار ؼـ.ت. كحركة حماس الفجكة بيف  كخالصة القكؿ أف
فال ، كالطريؽ يصبح أكثر كعكرةن ، كانت الفجكة تزداد، زادت المحاكالت لمتقريب بيف الطرفيف

رة مكافقة عمى الدخكؿ كالمشاركة كال األخي، ـ حركة حماس إليياضقابمة لفكرة أف تنالمنظمة 
كالتي ترل فييا المنظمة ، يا بر األماف ليا داخؿ المنظمةأنكف الشركط التي ترل فييا الحركة د

فترة –لذلؾ مضت السنكات السابقة  ممف ناحية أخرل أنيا بمثابة سحب البساط مف تحت أقداميا
أف  كىذا يدؿ عمى، دكف تحقيؽ أم إنجاز عمى صعيد تطكر العالقات بيف الجانبيف -الدراسة

في دعكاتيا لمشاركة الفصائؿ  جادةفمف جية المنظمة أنيا لـ تكف ، فيالخطأ يالمس الطرف
كمف جية حركة حماس أنيا ظمت متمسكة بمكقفيا كشركطيا دكف ، المعارضة في المنظمة
 إبداء بعض الميكنة. 

********* 

 

 التالي:، مكقؼ حركة حماس مف منظمة التحريركيالحظ مف خالؿ استعراض 

كفؽ الشركط التي ، إف حركة حماس لـ تمانع منذ انطالقتيا مف االنضماـ إلى ـ.ت.ؼ -
 كضعتيا الحركة كالتي تتعمؽ بتحكيؿ الفكر العمماني إلى الفكر اإلسالمي.

مف ، رة مبكرةتالمنظمة في ف مد جسكر العالقة معحاكلت حركة حماس أف تبني كت -
 خالؿ مبدأ التفاىـ كالت خي.

كنبيتيا مف خطر االنزالؽ في برامج ، بشكؿ دائـ، حذرت حركة حماس ـ.ت.ؼ -
 .كاإلسرائيميةالتصفية كاالنخداع لمرؤل األمريكية 

كالتي دعت الحركة لممشاركة ، كافقت حركة حماس عمى الدعكات األكلية مف ـ.ت.ؼ -
 كاستعدت الحركة لدخكؿ المجمس الكطني.، رية كاالنضماـ لممنظمةفي المجنة التحضي

                                                 

لقػػػاء مػػػع يحيػػػى مكسػػػى " القيػػػادم فػػػي حركػػػة حمػػػاس"، حضػػػره الباحػػػث فػػػي  جمعيػػػة أسػػػاتذة الجامعػػػات،  - (1)
 ـ.2013-5-8فمسطيف، غزة، 
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ـ رفضت حركة حماس المشاركة في المجمس الكطني 1991مدريد  انعقاد مؤتمربعد  -
 الفمسطيني .

صالح مؤسساتيا، طالبت حركة حماس باستمرار بإعادة بناء ـ.ت.ؼ - عادة ، كا  كا 
 ينية.لمتكافؽ مع المتغيرات عمى الساحة الفمسط مىيكمتيا

ككاف ىدؼ الحركة مف كراء ، %40طالبت حركة حماس تمثيميا في المنظمة بنسبة  -
 كمنع القيادة مف التفرد.، ذلؾ تشكيؿ جبية معارضة قكية داخؿ المنظمة

، ىك كقؼ نيج التنازالت التي انتيجتو المنظمة، ىدؼ حركة حماس مف دخكؿ ـ.ت.ؼ -
عادة النظر في القرارات كاالتفاقيات التي ا  .كافة تخذتياكا 

في  جادةأيقنت حركة حماس أف حركة فتح غير ـ، 2005عاـ   بعد عقد مؤتمر القاىرة -
 .تيدؼ إلى تحقيؽ الصالح العاـ، تحقيؽ مشاركة كطنية
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 املبحث ا ثاىي
 و1006-3994مً ا صلط  ا فلصط ي   تطو  موقف حرك  محاس  

يع اتفاؽ أكسمك عاـ يتناكؿ ىذا المبحث مكقؼ حركة حماس مف السمطة بعد تكق
كتمثؿ في ظيكر ، فقد ظير عمى الساحة الفمسطينية كاقع جديد اختمؼ كميان عما سبؽ، ـ1993

كلذلؾ كاف عمى حركة حماس أف ، االراضي الفمسطينية جزء مف سمطة فمسطينية ألكؿ مرة عمى
الن: تطكر أك ، تـ تقسيـ ىذا المبحث إلى محكريف، تتفاعؿ باإليجاب أك السمب مع ىذه السمطة

أما المحكر الثاني فيك: تطكر ، ـ1999-1994مكقؼ  حركة حماس مف السمطة الفمسطينية 
 ـ.2006-2000مكقؼ حركة حماس مف السمطة الفمسطينية 

 م:3999-3994 : تطور موقف حركة حماس من السمطة الفمسطينيةالمحور األول
كمنع ، ؽ أكسمكحاكلت حركة حماس أف تعمؿ بشتى الطرؽ الممكنة إليقاؼ اتفا

لكف ، كاالنحراؼ عف طريؽ المقاكمة، ـ.ت.ؼ مف االنزالؽ نحك منحدر التنازالت االستسالمية
كأصبحت ، كتمخض عنو سمطة فمسطينية، فاالتفاؽ أينجز، باءت بالفشؿكافة ىذه المحاكالت 

ركة أدل ذلؾ إلى بعض اإلرباؾ لدل الح، أمران كاقعان ال مفر لحركة حماس مف التعامؿ معيا
بتاريخ ، ففي بياف لمناطؽ الرسمي باسـ الحركة إبراىيـ غكشة، كقادتيا حكؿ التعامؿ معيا

أداف ىذا االتفاؽ كقاؿ:" إف الحركة لف تعترؼ بأم سمطة تفرض عمى ، ـ1993أيمكؿ/ سبتمبر4
 .(1)شعبنا بالتكاطؤ مع العدك الصييكني"

بك مرزكؽ : أف ما يريده كاعتبرت الحركة عمى لساف رئيس مكتبيا السياسي مكسى أ
يقاؼ االنتفاضة مف خالؿ كجكد سمطة تضمف ، العدك ىك أف ينشغؿ الشعب الفمسطيني بنفسو كا 

ف كعينا ليذا المخطط ، لمعدك كقؼ "أعماؿ العنؼ" كالتصدم لكؿ مف يحاكؿ ضرب االحتالؿ كا 
ا كتكسيعيا كأىدافو ىك الخطكة األكلى في تفكيت الفرصة عمى العدك لالستفادة مف خالفاتن

كبناءن عمى ذلؾ فقد أعمنا ، كي ال تتطكر إلى رفع السالح في كجو بعضنا البعض ،كتطكيرىا
 .(2)منذ البداية رفضنا لتسكية الخالفات عف طريؽ اإلضراب كاالقتتاؿ

                                                 

 ـ.1993-9-4بياف لمناطؽ باسـ حركة حماس إبراىيـ غكشة،  - (1)
 ـ.1993-11-11حديث صحفي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس مكسى أبك مرزكؽ:- (2)
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حركة في حديث أخر لرئيس المكتب السياسي: أنيا لف تتعامؿ بإيجابية مع ال كما أكدت
 .(1)ستبقي تدافع عف مصالح الشعب كقضاياه ك ، مؤسسات الحكـ الذاتي

كفي ىذا السياؽ اعتبر الحركب أف مكقؼ حماس في مكاجية السمطة اتسـ بالعنؼ 
كلـ تحاكؿ ، نحك استخداـ القكة ضد السمطة الكليدة في القطاع دكف أم اتجاه، المفظي فقط

، أك تجيضيا، طياحماس استغالؿ ىذا الضعؼ المتكقع لمسمطة في أياميا األكلى لتفرض شرك 
الخط األكؿ البارز في عالقة حماس ، كالميف عمميان ، حيث مثؿ خط المكقؼ العنيؼ لفظيان 

كىناؾ تصريحات كثيرة مف ، كتعامميا معيا في العاـ األكؿ مف عمر ىذه السمطة، كالسمطة
 كأف "حماس" لف، رمكز كقيادات "حماس" في "الداخؿ" ك "الخارج" تحدثت عف جكىر ىذا الخط

 .(2)ةميبؿ ستعارض بطرؽ سم، تمارس العنؼ ضد سمطة الحكـ الذاتي

الباحث خالد اليندم أنو بالرغـ مف أف الحركة أبدت تفاعميا مع الكاقع  أكدفي حيف 
راحت تؤكد عمى أىمية ، سمطة الحكـ الذاتي كاقعان مفركضان عمى األرض والذم أصبحت بمكجب

سكاء أكانكا مف المعارضة أـ ، رج سمطة الحكـ الذاتيالتالحـ الكطني لجميع الشرفاء داخؿ كخا
 .(3)كتحذر مف مخاطر االقتتاؿ الداخمي"، غيرىا

كىذا يتفؽ مع ما جاءت بو الدراسة إذ أنو بالرغـ مف أف حركة حماس رفضت التعامؿ 
ت كاعتبرت أنيا األداة المنفذة لقكا، كاالعتراؼ بسمطة الحكـ الذاتي كالتي نتجت عف اتفاؽ أكسمك

فإف الحركة آثرت أف تتعامؿ مع األمر الكاقع ، االحتالؿ إليقاؼ االنتفاضة كضرب المجاىديف
 كدكف أف تكاجييا بالسالح  كاالقتتاؿ.، دكف أف تخمؽ المصاعب أماـ السمطة

صالح البردكيؿ أف األمكر بدأت تزداد سكءان عندما بدأت تختمؼ العقائد السياسية  كذكر
كالحركة الكطنية ترل أنو ال بد ، أكسمك أخذت تعمؿ عمى حماية االتفاؽ فالسمطة بعد، كالدينية

، بخالؼ ـ.ت.ؼ. التي أصبحت تدافع عف المصمحة الكطنية، مف الدفاع عف الكطف كحمايتو
 .(4)عميو ان مختمف ان حتى أصبح مفيـك المصمحة الكطنية مصطمح

                                                 

 ـ.1994حديث صحفي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس مكسى أبك مرزكؽ: ربيع - (1)
 .118الحركب، خالد: الفكر كالممارسة، ص - (2)
 .128راسة في الفكر السياسي، صاليندم، خالد، مف كتاب الحمد كآخركف الحمد، كآخركف: د - (3)
-5-14لقاء مع القيادم صالح البردكيؿ، حضره الباحث في جمعية أسػاتذة الجامعػات، فمسػطيف، غػزة،  - (4)
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، ية التعامؿ معياكانت رؤية حماس مرتبكة في كيف، ـ1994بعد إنشاء السمطة عاـ 
لكف الغمكض شاب ، رغـ اف قيادات الحركة طرحت مسألة التزاكج بيف مرحمتي التحرير كالبناء

كانت مشغكلة في مشركع  -آنذاؾ –ألف حماس  مىذه العالقة فأصبحت غير كاضحة المعالـ
ىك كلى بكادر ىذه الرؤية أككاف مف ، مساحة ألم عمؿ آخر يدعالمقاكمة إلى الحد الذم ال 

 . (1)اتيخ أحمد ياسيف  في بداية التسعينالتي أعمف عنيا الش، طرح " اليدنة"

بؿ فتحت ليـ ، ذكر خالد الحركب أف "حماس" استقبمت أفراد الشرطة استقباالن دافئان ك 
صكصان في كخ، كذلؾ لتكفير أماكف النكـ ليـ، أبكاب الجمعيات الخيرية كالمدارس التابعة ليا

: إف "حماس" قائالن ؽ عمى ذلؾ اليندم عمٌ ك ، (2)دارية الستقباليـ"ت اإلظؿ غياب االستعدادا
 .(3)كدعتيـ إلى االلتحاؽ بشعبيـ"، راحت ترحب بأفراد الشرطة العائديف إلى أرض الكطف

ففي حديث ، تتكمـ عف مستقبؿ العالقة بينيا كبيف السمطة فيما بعد أخذت حركة حماس
ف الشرطة الفمسطينية في إقاؿ " ، ـ1994أيار/ مايك 4يف، الناطؽ باسـ الحركة إبراىيـ غكشة

معظميا ىي عبارة عف جيش التحرير الفمسطيني الذم تـ إعداده كتدريبو لتحرير أرض 
كالتصدم  ،كال نعتقد أف ركحية كطبيعة ىذه الشرطة تسمح ليا بمطاردة أطفاؿ الحجارة، فمسطيف

 .(4)رض أىمو كأجدادهكاسترجاع  أ ،لمف يريد مقاتمة االحتالؿ الصييكني

دعت حركة حماس السمطة الفمسطينية إلى إجراء حكار ، ـ1994ففي آب/ أغسطس 
ألنو ال سالـ ىناؾ ، حيث ذكرت الحركة أنيا ال تريد تدمير السالـ كما يتخيؿ البعض، معيا
كعندما تحتـر كجيات ، شارت الحركة أنيا مستعدة لمحكار عندما تككف الحرية مضمكنةأك ، ليدمر

 (5)األخرل.

، لـ تبدأ العالقة بيف حركة حماس كالسمطة الفمسطينية حتى باتت تيكم نحك االنحدار
تشريف ثاني/ 19بتاريخ  يكـ الجمعة كذلؾ عمى خمفية "مجزرة مسجد فمسطيف" كالتي كقعت

حيث قامت قكات الشرطة الفمسطينية بإطالؽ النار عمى مجمكعة مف ، ـ1994نكفمبر
صابة العشراتمما أدل إ مالمصميف   تنطمؽككاف مف المقرر أف ، لى استشياد عدد منيـ كا 

                                                 

 .17يكسؼ، أحمد : تجربة حماس السياسية " مربعات الرؤية كالحسابات"، ص - (1)
 .119الحركب، خالد: حماس الفكر كالممارسة، ص - (2)
 .129ليندم، خالد، مف كتاب الحمد كآخركف : دراسة في الفكر السياسي، صا - (3)
 ـ.1994-5-4حديث صحفي لمناطؽ باسـ حركة حماس إبراىيـ غكشة: - (4)
ـ، 1994-8-26، األحػد، 8977صحيفة القدس: حماس تدعك لفتح حكار مػع السػمطة الفمسػطينية، ع:  - (5)

 .1ص
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اعتبرت الحركة في بيانيا أف ىذه المجزرة: " ك ، مسيرة مف ذلؾ المسجد لتشييع "ىشاـ حمد"
كمثمت انتياكان ، كىي حرمة الدـ، شكمت تجاكزان خطيران عمى كاحدة مف أشد المحرمات الفمسطينية

كعدـ اعتماد نيج العنؼ  ،حريـ استخداـ السالح قطعيان صارخان إلجماع الشعب عمى ت
 .(1)كاالغتياؿ"

كأف تنجر إلى حرب أىمية أك اقتتاؿ داخمي ، مثؿحركة حماس أف تتعامؿ بال كرفضت
كدعت أف يككف مجاؿ تفريغ غضبيا ىك ، ثرت أف تضمد جراحياآبؿ ، مع السمطة الفمسطينية

الح إلى الداخؿ في خطكة منيا لمحفاظ عمى الكحدة كعدـ تكجيو الس، ضرب األىداؼ اإلسرائيمية
 كعدـ العبث بأمف الشعب الفمسطيني.، الكطنية

قامت حركة حماس ، ـ1994عقب قياـ السمطة الفمسطينية عاـكما يؤكد ذلؾ أنو 
األمر الذم رأتو السمطة  ـ،1948األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ بعمميات عسكرية داخؿ 

ت بدأتيا بالتفاكض مع حككمة رابيف ديا كتخريبان عمى مساعييا التي كالالفمسطينية تحديان 
لو  لذلؾ قامت السمطة بحممة اعتقاالت استيدفت كؿ ما م(2)لترجمة البنكد العامة التفاؽ أكسمك

حيث مرت حركة حماس بمرحمة مف أقسى ، صمة بالتيار اإلسالمي المقاكـ في فمسطيف
االستخبارات العسكرية برئاسة مكسى  إذ قاـ جياز، (3)مف ضربات قاسية" كعانت، المراحؿ
بحممة اعتقاالت شممت عددان مف قادة ، ـ1995كتحديدان في النصؼ الثاني مف عاـ، عرفات
 .(4)أحمد بحرك ، الدكتكر محمكد الزىاركاف مف بينيـ ، كأخضعتيـ لمتعذيب، حماس

الة مف عدـ االستقرار بح يا مبررة ذلؾتت السمطة قمعيا لحركة حماس كقادككمما ازداد
كانت الحركة تمد يدىا لمحكار أكثر ، حركة حماس مف خالؿ عممياتيا العسكرية بياتسبب 
زاء ذلؾ ىدٌ ، فأكثر كما ، ـ1995أت الحركة مف عممياتيا العسكرية في النصؼ األخير مف عاـكا 

كفي ، لعاـ نفسواتكجيت لمقاء السمطة الفمسطينية إليجاد آلية لمحكار معيا في الخرطكـ في 
أك تجميده ، سكرمحيث كانت السمطة تيدؼ إلى كقؼ عمؿ حماس الع، ـ1996 ة عاـالقاىر 

 .(5)كنبذ العنؼ"، فراج عف المعتقميف السياسييفكانت تيدؼ إلى اإلفأما حماس ، عمى األقؿ

                                                 

 ـ.1994-11-19بياف صادر عف حركة حماس: - (1)
 .81األشيب، نعيـ: حماس مف الرفض إلى السمطة، ص - (2)
 .108صالح، محسف: القضية الفمسطينية خمفياتيا التاريخية، ص - (3)
 .181السمطة، ص ىاألشيب، نعيـ: حماس مف الرفض إل - (4)
 .121الحركب، خالد: حماس الفكر كالممارسة، ص - (5)
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، لحالة التكتر لسمطة الفمسطينية مف أجؿ كضع حدو اتجيت حركة حماس لمحكار مع ا
، ـ1995غسطس عاـ آب/أففي ، مف السمطة الفمسطينية كحركة حماس بيف كؿو  رارقتاالسكعدـ 

التفاىـ كالحكار بيف أبناء الشعب يجاد صيغة مشتركة لمتعاكف ك إإلى دعا الشيخ أحمد ياسيف 
حيث قاؿ ، اإلسالمية حماسبيف السمطة الفمسطينية كحركة المقاكمة  كخاصة، الفمسطيني

لمرحمة الحالية إال أف نضع صيغة لمتفاىـ كلممحافظة عمى كحدة شعبنا : ال خيار لنا في االشيخ
 .(1)كسالمتو

فقد رحب أحمد قريع ، كالالفت أف ىذه الدعكة القت طريقان ليا كترحيبان لدل السمطة
، ككصفيا بأنو دعكة حكيمة، بدعكة الشيخ ياسيف "في السمطة الفمسطينية كزير االقتصاد كالتجارة"

 كاعتماد الحكار، كتقميص حدكد الخالؼ، الصفكؼ بناء شعبنا إال رٌص أخيار أماـ نو ال أ مؤكدان 
ككانت السمطة الفمسطينية قد رفضت تسميـ عنصريف ، (2)اء لمصمحة الكطفالديمقراطي البنٌ 

حيث طالبت األخيرة بتسميـ الشابيف الشتباىيا ، تابعيف لحركة حماس إلى السمطات اإلسرائيمية
 .(3)امفيي

كأف الطرفاف ، حركة حماس أف العالقة بينيا كبيف السمطة الفمسطينية تتحسف عمنتكأ
كد محمكد الزىار أف العالقات مع السمطة الفمسطينية أكقد ، اءيستعداف لبدء حكار تصالحي بنٌ 

 .(4)اءكتتجو صكب حكار بنٌ ، تشيد تقدمان 

أف  ،عاـ الرئاسة"أميف صرح الطيب عبد الرحيـ "، ـ1995ديسمبر  كانكف األكؿ/ كفي    
في محاكلة جادة لمتكصؿ إلى اتفاؽ مع الحركة يكفؿ  ،الحكار مع حركة حماس بدأ في القاىرة
كاالعتراؼ باف ، كالتعددية السياسية، كبالطرؽ السممية، لمجميع النضاؿ بالكسائؿ الديمقراطية

 .(5)رض الفمسطينيةىي السمطة الكحيدة عمى األ الفمسطينيةالسمطة 
                                                 

ـ، 1995-8-25، الجمعػػة، 9336شػيخ ياسػيف يػدعكا لمحػكار، ع: صػحيفة القػدس: نػداء مػف السػجف: ال - (1)
 .1ص
-26، السػبت، 9337صحيفة القدس: قريع يرحب بدعكة الشيخ ياسيف لمحػكار بػيف حمػاس كالسػمطة ع:  - (2)
 .5ـ، ص8-1995
-27، االربعػاء، 9328صحيفة القدس: السمطة ترفض تسميـ "مطارديف" مف حماس إلػى "اسػرائيؿ"، ع:  - (3)
 .14ـ، ص8-1995
ـ.، 1995-11-27، االثنػيف، 9430صحيفة القدس: الزىار: العالقة بيف حماس كالسمطة تتحسف، ع:  - (4)

 .1ص
-12-16صحيفة القػدس: تأكيػد جديػة السػمطة فػي التكصػؿ الػى اتفػاؽ مػع حركػة حمػاس، ع:، السػبت،  - (5)

 .23ـ، ص1995
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، ـ1995كانكف أكؿ/ ديسمبر  20دثات المصالحة التي دارت في القاىرة بتاريخ كفي محا
كتجنيب الشعب الفمسطيني مرارات كعذابات الحرب ، أكد الطرفاف عمى تحريـ االقتتاؿ الداخمي

، كبعيدا عف استخداـ العنؼ، لى االتفاؽ عمى حؿ الخالفات بالطرؽ السمميةإإضافة ، األىمية
 .(1)ف الكحدة الكطنية مف الثكابت التي ينبغي عمى الجميع االلتزاـ بياحيث أكد الجانباف أ

كاعتبر خالد مشعؿ أف الحكار كاف ايجابيان كمشجعان كناجحان كمبشران بخطكات قادمة مف    
كقد كصؼ الزىار ، (2)خاصة في ظؿ الركح التي تكفرت لدل الطرفيف، أجؿ تكاصؿ الحكار

 .(3)عمى عكس التكقعات التي سبقت نتائج المفاكضات بانيا ايجابية

ككانت حركة ، ـ1996كانكف ثاني/ يناير 26استؤنفت الحكارات مرة أخرل بتاريخ    
حماس قد اجتمعت مع الرئيس عرفات لكضع الترتيبات الالزمة لمتابعة تنفيذ اتفاؽ القاىرة بيف 

ف االنطباع الذم ساد كأ، لمغاية ان كقد كصؼ محمكد الزىار بأف االجتماع كاف كدي، الجانبيف
شخصان مف أعضاء حماس الذيف جرل  17كأف عممية اإلفراج عف ، االجتماع كاف كديان كاخكيان 

 .(4)جاء لخمؽ أجكاء جديدة كطنية بيف الجانبيف، تكقفييـ مؤخران 

، كفي الكقت الذم كانت حركة حماس متمسكة فيو بالحكار مع السمطة الفمسطينية
مر األ، *"يحيى عياش"كتائب القساـ التابعة لحماسسرائيمي" القائد في اإل" االحتالؿجيش  اغتاؿ

                                                 

، 9452يف السػػػمطة الفمسػػػطينية كحمػػػاس ع: صػػػحيفة القػػػدس: تقػػػدـ جػػػكىرم فػػػي محادثػػػات المصػػػالحة بػػػ - (1)
 .4ـ، ص1995-12-20االربعاء، 

 .20ـ، ص1995-12-30، السبت، 9462صحيفة القدس: الحكار مع كفد السمطة كاف ايجابيان، ع:  - (2)
-12-24صػػػحيفة القػػػدس: الزىػػػار: نقطتػػػا الخػػػالؼ كانتػػػا حػػػكؿ العمػػػؿ العسػػػكرم كاالنتخابػػػات، األحػػػد،  - (3)

 .7ـ، ص1995
-1-29، االثنػػػػيف، 9493صػػػػحيفة القػػػػدس: الزىػػػػار: اجتمػػػػاع الجمعػػػػة الماضػػػػي كػػػػاف كديػػػػان لمغايػػػػة، ع:  - (4)

  .1ـ، ص1995
ـ، فػي قريػة رافػات جنػكب غػرب مدينػة نػابمس، درس فػي قريتػو حتػى 1966-3-6كلد يحيى  عبد المطيػؼ عيػاش فػي  -*

زيػت، تخػرج مػف كميػة اليندسػة قسػـ اليندسػة الكيربائيػة  أىمو لمدراسة في جامعة بيػر م مماأنيى المرحمة الثانكية فييا بتفكؽ
ـ، 1992ـ، تػػزكج مػػف إحػػدل قريباتػػو كأنجػػب منيػػا ثالثػػة اطفػػاؿ، نشػػط فػػي صػػفكؼ كنائػػب القسػػاـ منػػذ مطمػػع 1988عػػاـ 

كتركػػز نشػػاطو فػػي تركيػػب العبػػكات الناسػػفة مػػف المػػكاد األكليػػة، كطػػكر الحقػػان أسػػمكب اليجمػػات االستشػػيادية عقػػب مذبحػػة 
االستشػيادية ممػا جعمػو ىػدفان مركزيػان لمعػدك = =ـ،  كاعتبر مسؤكال عػف اليجمػات1994فبراير  اإلبراىيمي في شباط/ الحـر

، فقػد اغتيػؿ صػباح يػـك العمػالءالصييكني، كظؿ مالحقان ثالث سنكات حتى تمكف العدك مف اغتيالو بعد أف جند لمالحقتو 
قػاؿ. سػعيد، سػػمير: حركػة المقاكمػة اإلسػػالمية نزرعػت فػػي ىاتفػو ال ـ، باسػتخداـ عبػػكة ناسػفة1996-1-5الجمعػة المكافػؽ 

 .61ـ، ص2003، 2حماس، جياد، نصر أك استشياد، دار الكفاء لمطباعة، مصر، ط
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دكؿ العالـ  عمى إثرىا تداعت، ة ناجحة مف العمميات االستشياديةمسمسالذم دفع الحركة لمقياـ ب
كمف ثـ إعالف المقاكمة ، بمشاركة دكؿ عربية إلنقاذ أمف الكياف، ـ1996إلى شـر الشيخ عاـ 

 .(1)كباتت حماس حركة " إرىابية"، التي يجب مكاجيتيا دكليان شكاؿ اإلرىاب أكأحد 

باعتقاؿ جميع عناصر "كتائب  ، ـ1996مايك /أيارقامت قكات األمف الفمسطينية في 
حيث قاؿ محمد دحالف " مدير األمف الكقائي ، عز الديف القساـ" الجناح العسكرم لحركة حماس

راه خطيران في سمككيات كتصرفات بعض الفمسطيني": نحف نقكـ بكاجبنا مف خالؿ ما ن
كسنضع ليا حالن منطقيان يحافظ عمى مصالحنا ، التنظيمات مثؿ "حماس" ك" الجياد االسالمي"

 .(2)الكطنية

لقد أثارت العمميات االستشيادية التي قامت بيا حركة حماس داخؿ الكياف " اإلسرائيمي" 
كما أدت ، راكحت ما بيف التأييد كالمعارضةت، مكجة مف الجدؿ الكاسع داخؿ المجتمع الفمسطيني

العالقة بيف  إلىكعاد التكتر ، يف السمطة الفمسطينية كحركة حماسإلى نسؼ جكالت الحكار ب
 الطرفيف.

التي قامت بيا حركة  -كما يسمييا-أف العمميات " االنتحارية" ، عبد القادر فارسرأل ك    
ف كا  ، ف ىدفيا ضرب عممية السالـ في المنطقةكا، كلىاس بعد االنتخابات الفمسطينية األحم

ظيارىا أماـ الحككمة اإلسرائيمية بأنيا غير قادرة عمى ، حماس أرادت إحراج السمطة الفمسطينية كا 
كأف ىناؾ جيات أخرل تشارؾ السمطة الفمسطينية ، السيطرة عمى جميع المناطؽ التي تسممتيا

 .(3)في حكـ الشارع الفمسطيني

بدأت حماس تشعر بأف المكاجية مع السمطة لف تؤدم إال ، ـ1996بعد مكاجية عاـ 
أنو ال يمكف إبعاد حركة حماس مف  فيما اقتنعت السمطة أيضان ، إلى مزيد مف التكتر كاالحتقاف

دكف ، كبدأ الحديث يدكر عف إيجاد حالة مف التكافؽ كالتعايش بيف الطرفيف، الخارطة السياسية
 .(4)حمةأف تكضع أسس محددة ليذه المر 

                                                 

 .52فيمي، أحمد: لماذا يكرىكف حماس، ص - (1)
يف القسػاـ" صحيفة القدس: العقيد محمد دحالف: قكات االمف الفمسطينية اعتقمت جميع عناصر " عػز الػد - (2)

 .1ـ، ص1996-5-5، الجمعة، 9585باستثناء قائدىـ، ع: 
-3-14، الخمػػػيس، 9536فػػػارس، عبػػػد القػػػادر: انتحػػػار حمػػػاس كتعثػػػر السػػػالـ، صػػػحيفة القػػػدس، ع:  - (3)

 .12ـ، ص1996
 .18يكسؼ، أحمد:  تجربة حماس السياسية " مربعات الرؤية كالحسابات"، ص - (4)
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ف حركة حماس أثبتت اف لدييا قدرة  فائقة عمى التحميؿ أ ،يرل عطا القيمرمكىنا         
فقد راىنت كاجتيدت ، كاالستجابة السريعة كالدينامية لمعطياتو، المممكس لمكاقع السياسي المتغير

بكؿ مف عمى اعتبار أنو لف يكفر أم قدر مق، سقاط االتفاؽإمكانية إكسمك عمى أكثيران بعد 
ـ تتخذ الحركة قرارات ميدانية عسكرية إال بعد في ظؿ ىذا الرىاف ل ىكحت، الحقكؽ الفمسطينية
 .(1)كردان عمى عمميات االغتياؿ بحؽ قادتيا، جس النبض العاـ

أف الحركة ظمت  غير، كبالرغـ مف الخالفات القائمة بيف الحركة كالسمطة الفمسطينية
تشريف أكؿ/ 13 أحمد ياسيف بتاريخ كىذا ما أكده الشيخ، متمسكة بمبدأ الحكار مع السمطة

ىذه الخالفات ال يمكف أف تككف حائالن أماـ " حماس" لمسعي عندما قاؿ: إف ، ـ1997أكتكبر
انطالقان مف حرصيا عمى ، الحثيث مف أجؿ العمؿ الدائـ عمى إرساء قكاعد الكحدة الكطنية

 .(2)مصمحة الشعب الفمسطيني العميا

كالسمطة ، نحف في قطاع غزة معارضة، في كؿ بمد سمطة كمعارضةسيف أف كأضاؼ يا
نحف ال نقكؿ إنو ال تكجد خالفات في كجيات النظر مف عممية ، تقكـ بدكرىا في األمف كالنظاـ

كنحف ، ىناؾ خالفات كفي الكقت نفسو ىناؾ قضايا نتفؽ عمى سبؿ معالجتيا، التسكية السياسية
كلف ، الة كؿ القضايا التي تعكر الجك بيف السمطة كحركة "حماس"إف شاء اهلل سنعمؿ عمى إز 

ككؿ الظنكف التي يمقييا العدك الصييكني كالمتربصكف بشعبنا ، نسمح بأف يككف ىناؾ خالؼ
عمى كؿ مشاكمنا بؿ سنتغمب ، كىذا لف يتحقؽ بعكف اهلل، تيدؼ إلى تفتيت صفكفنا ككحدتنا

 .(3)بالحكار كالتفاىـ

كجو الشيخ ياسيف دعكة لمسمطة الفمسطينية ، ـ1997لثاني/نكفمبر تشربف ا 25كفي 
فقد جاء في كممتو : نقكؿ ، فييا عمى أف حركتو لف تككف في خندؽ المعاداة لمسمطة مؤكدان 

كنحف بجانبكـ حتى يزكؿ االحتالؿ عف ، كلف نككف ضدكـ، نحف معكـ، لإلخكة في السمطة
 .(4)كتزكؿ كؿ آثار مستكطناتو، أرضنا

                                                 

-12-27، الثالثػػػػاء، 9821اس فػػػػي مسػػػػار جديػػػػد، صػػػػحيفة القػػػػدس، ع: القيمػػػػرم، عطػػػػا: حركػػػػة حمػػػػ - (1)
 .12ـ، ص1996

 ـ.1997-10-13حديث صحفي لمؤسس حركة حماس أحمد ياسيف: - (2)
 ـ.1997-10-13حديث صحفي لمؤسس حركة حماس أحمد ياسيف: - (3)
 10153، ع: 1صػػػػحيفة القػػػػدس: الشػػػػيخ ياسػػػػيف: حمػػػػاس لػػػػف تكػػػػكف فػػػػي خنػػػػدؽ المعػػػػاداة لمسػػػػمطة، ص - (4)

 ـ.1997-11-25الثالثاء، 
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نداء إلى الرئيس ، ـ1997تشريف الثاني/نكفمبر  29كجو الشيخ أحمد ياسيف بتاريخ  كما
كرفع الحظر عف تمؾ ، ياسر عرفات إلطالؽ سراح المعتقميف السياسييف مف سجكف السمطة

كما طالب ياسيف السمطة الفمسطينية أف تفكت عمى ، المؤسسات التي تخدـ الشعب المغمكب
 .(1)بيننا "إسرائيؿ" محاكالت اإليقاع

السمطة الفمسطينية ـ 1997كانكف األكؿ/ديسمبر  7فيكفي السياؽ ذاتو دعا أحمد بحر 
في ظؿ تكفير األجكاء كافة إلى الدخكؿ في حكار شامؿ مع الفصائؿ الكطنية كاإلسالمية 

إلى تقييـ ، سى " األميف العاـ لحزب الخالص"يحيى مك  في حيف دعا، (2)اإليجابية كالبناءة
  .(3)ت الكطنية كما آلت إليو العممية السياسية الجارية عبر الحكار الكطني الشامؿالعالقا

مف قناعة  ان أكضح الشيخ أحمد ياسيف أف الحكار مع السمطة يجب أف يككف نابع
عاـ ففي حديث صحفي لمشيخ ياسيف في ربيع ، كييدؼ إلى تحقيؽ حكار بناء، كمسؤكلية تامة

كلكف ال ، فالحكار مفتكح كمستعدكف لو، ار في أم لحظةنحف لـ نرفض الحك  قاؿ:، ـ1998
تفتح ، إذا ضغطت أمريكا عمى السمطة كأظيرت إسرائيؿ تمنعيا، نريد أف يككف مجرد رد فعؿ

مفادىا: إذا لـ تتجاكبكا معنا كتظيركا مركنة  لمكاليات المتحدةككأنو رسالة ، باب الحكار معنا
كنريد ، مكبكسنعمؿ ضدكـ ! نحف نرفض ىذا األس، ان سنطمؽ أعضاء "حماس" كنفتح معيـ حكار 

 .(4)طريقان كاضحان تمامان 

قامت السمطة الفمسطينية ممثمة بعماد ، كفي محاكلة مف السمطة الستيعاب حركة حماس
الفالكجي " كزير االتصاالت كالبريد"  بدعكة الفصائؿ الفمسطينية المعارضة كفي مقدمتيا حركة 

كضح أف السمطة أحيث ، جراؤهإالكزارم الجديد الذم تنكم السمطة  حماس لممشاركة في التشكيؿ
، الفمسطينية التقت مؤخران مع الفصائؿ الفمسطينية كناقشت معيـ مكضكع التشكيؿ الكزارم

                                                 

-11-29السػػػػػبت،  10153صػػػػػحيفة القػػػػػدس: حػػػػػزب الخػػػػػالص يحيػػػػػي ذكػػػػػرل اإلسػػػػػراء كالمعػػػػػراج، ع:  - (1)
 .4ـ، ص1997

صػػػحيفة القػػػدس: الشػػػيخ ياسػػػيف يؤكػػػد فشػػػؿ القػػػكل العالميػػػة فػػػي طمػػػس الحقػػػكؽ كاليكيػػػة الفمسػػػطينية، ع:  - (2)
 .3ـ، ص1997-12-7األحد،  10161

دس: الشػػػيخ ياسػػػيف يؤكػػػد فشػػػؿ القػػػكل العالميػػػة فػػػي طمػػػس الحقػػػكؽ كاليكيػػػة الفمسػػػطينية، ع: صػػػحيفة القػػػ - (3)
 .3ص ،ـ1997-12-7األحد،  10161

 ـ.1998حديث صحافي لمزعيـ الركحي لحركة حماس: ربيع  - (4)
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كأف ، ف تدرس حماس االقتراح جديان أممو في أعرب عف أكما ، كعرضت عمييـ المشاركة فيو
 .(1)تتخذ قراران بالمشاركة

ال ، حركة حماس أماـ مفترؽ مصيرم كضعتعطا القيمرم أف ىذه الدعكة  الكاتب رأل
ف ىذا االقتراح أحيث اعتبر ، بؿ كبكامؿ مصير المجتمع الفمسطيني، يتعمؽ بمصيرىا فقط
كج حمالت الضغط اإلسرائيمية كالدكلية أإذ يأتي ردان كطنيان قاطعان في ، يرتدم قدران مف الجدية

 .(2)مفكالحفاظ عمى األ، جة مكافحة اإلرىابعمى السمطة الفمسطينية بح

 ،أما مف جية حركة حماس فاعتبر القيمرم أف ىذا االقتراح ال يحمؿ قدران مف الجدية
ف الحركة التي تناكؼ المسيرة السياسية مع " إسرائيؿ" ستجد مف يحاجج لصالح رفض أخاصة 
 .(3)كذلؾ مف منطمؽ نقض الجدية فيو، االقتراح

د الرحيـ " أميف عاـ الرئاسة" سبب دعكة السمطة لفصائؿ المعارضة كيفسر الطيب عب
أف السمطة الفمسطينية دعت قكل المعارضة ، كعمى رأسيا حركة حماس في ىذا التشكيؿ

لممشاركة في الحككمة الفمسطينية مف أجؿ المساىمة في استحقاؽ الدكلة الفمسطينية في العاـ 
 .(4)المقبؿ

لمسمطة الفمسطينية عمى مدار  ت تنظر بيا حركة حماسإذف فيذه الرؤية التي كان
فيي ترل أف السمطة تسير مف منحدر إلى منحدر أكثر ، سنكات مف تكقيع اتفاؽ أكسمك خمس
كبالرغـ مف ذلؾ ، كأنيا فشمت في جميع الجكانب االجتماعية كاألمنية كاالقتصادية، كعكرة

كحسب -إال أف السمطة كانت ، مف مرةحاكلت حركة حماس مد يدىا لمحكار مع السمطة ألكثر 
 تتخذ ىذا الحكار إلحراز مصالح إعالمية كسياسية. -رؤية الحركة

                                                 

-6-15، االثنػيف، 10347صحيفة القدس: الفالكجي يػدعك حمػاس لممشػاركة فػي التشػكيؿ الػكزارم، ع:  - (1)
 .2ـ، ص1998

القيمػػػػػرم، عطػػػػػا:  فرصػػػػػة تاريخيػػػػػة لتعزيػػػػػز الديمقراطيػػػػػة كبنػػػػػاء المجتمػػػػػع المػػػػػدني، صػػػػػحيفة القػػػػػدس، ع:  - (2)
 .15ـ، ص1998-6-16، الثالثاء، 10347

، 10347القيمرم، عطا:  فرصة تاريخية لتعزيز الديمقراطية كبناء المجتمع المػدني، صػحيفة القػدس، ع:  -(3)
 .15ـ، ص1998-6-16الثالثاء، 

القيمػػرم، عطػػا:  عبػػد الػػرحيـ: دعػػكة المعارضػػة لممشػػاركة فػػي السػػمطة ىػػدفيا المسػػاىمة باسػػتحقاؽ اقامػػة  - (4)
 .1ـ، ص1998-6-22، االثنيف، 10347الدكلة، صحيفة القدس، ع: 
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 حافمةقامت حركة حماس بعممية عسكرية استيدفت  ـ،1998تشريف أكؿ/ أكتكبر كفي 
إلى مقتؿ أدت ، لنقؿ الطالب مف أبناء المستكطنيف قرب مستكطنة غكش قطيؼ في قطاع غزة

  .(1)ي" كاصابة ثالثة طالبإسرائيمجندم "

الرئيس عرفات حيث قاـ ، أدت العممية إلى إعادة التكتر بيف السمطة كحركة حماس
عقاب ذلؾ قامت السمطة الفمسطينية بحممة اعتقاالت كاسعة في صفكؼ أكفي ، بإدانة العممية
 .(2)إضافة إلى فرض اإلقامة الجبرية عمى الشيخ أحمد ياسيف، حركة حماس

بدأ الخالؼ بيف ، عمى السمطة "سرائيمياإل"ضغكط التي مارسيا االحتالؿ لم كنتيجة
لمسمطة بالعمؿ عمى  "سرائيميةكاإل"مريكية خاصة في ظؿ المطالبات اإل، السمطة ك"حماس" يتزايد
 .(3)أفراد كقادة الحركةعددان مف السمطة إلى اعتقاؿ األمر الذم دفع ، كقؼ ىجمات حماس

قبؿ اشتعاؿ انتفاضة األقصى في  حماس كالسمطة الفمسطينيةالعالقة بيف حركة كانت 
دراج الحكار كمخرج لحالة التكتر القائمة  محاكالتكبالرغـ مف ، سيئة جدان ، ـ2000عاـ التيدئة كا 

كقكع أحداث تخرج عف السيطرة كتميد لحرب أك فتنة  دكف كلمحيمكلة، كالسائدة بيف الطرفيف
فال السمطة حاكلت أف ، ظمت ىي العالمة الفارقة بيف الطرفيفإال أف حالة التكتر كالشؾ ، أىمية

كال الحركة حاكلت أف تتفيـ سياسات ، تستكعب حركة حماس كجزء مف الشعب الفمسطيني
 السمطة كتتعامؿ معيا كأمر كاقع.

 م:1006-1000 : تطور موقف حركة حماس من السمطة الفمسطينيةالمحور الياني
لمعالقة بيف حركة حماس كالسمطة الفمسطينية أفضؿ حاالن بالنسبة ، ـ2000عاـ لـ يكف 

ففي ، كمفترؽ طرؽ جديد، كلكف كاف بالنسبة لحركة حماس بمثابة مفصؿ أساسي، مف سابقو
بينما ، ظؿ الظركؼ الصعبة التي عاشيا الشعب الفمسطيني تمسكت الحركة بمشركعيا المقاكـ

م جعؿ مف المستحيؿ األمر الذ مكالمفاكضات كانت السمطة تتمسؾ ببرنامج االتفاقيات السياسية
 .عافالمشرك  افأف يتقابؿ ىذ

عادت حركة حماس لمعمؿ ، ـ2000الثانية أكاخر عاـ االنتفاضة عندما اندلعت
كيعمؽ ، (4)تمثؿ مصدر إزعاج لمسمطة ككانت ىذه العمميات، العسكرم داخؿ "األراضي المحتمة"
                                                 

صحيفة القدس:  الرئيس عرفات يديف عممية غزة، كفرض االقامػة الجبريػة عمػى الشػيخ أحمػد ياسػيف، ع:  - (1)
 .1،22ـ، ص1998-10-30جمعة، ، ال10483

 المرجع السابؽ. – (2)
 .119، مجدم: المشاركة السياسية لحركة حماس، صىعيس - (3)
 ـ.2000-11-2حركة حماس: بياف - (4)
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غير "إسرائيمي" اية االنتفاضة التي تميزت بعنؼ نو مع بدإفيقكؿ:  ،بيعمى  ذلؾ نعيـ األش
بدؿ التركيز ، عادت حماس إلى العمميات التفجيرية التي كانت تستيدؼ المدنييف العزؿ، مسبكؽ

 .(1)ـ1967عمى جنكد االحتالؿ كالمستكطنيف في األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ

تستيدؼ المدنييف فيؿ كانت إذا كانت عمميات حركة حماس ، كىنا إذا أجيز لنا التساؤؿ
كحشية االحتالؿ االسرائيمي تستيدؼ العسكرييف فقط؟ فيذا المبرر غير منطقي أف تركز عمى 

ىـ ف يفي حيف أف آالؼ الشيداء الفمسطين، تجنب المدنييف "اإلسرائيمييف" مف العمميات العسكرية
األراضي الفمسطينية ط عمى ، كلماذا يتـ التركيز فقكالشيكخ، كالنساء، األطفاؿ، مف المدنييف
 ـ، مف الحساب الفمسطيني.1948، فيؿ استثنيت األراضي المحمتة عاـ ـ1967المحتمة عاـ

كحكؿ مكقؼ الحركة مف السمطة الفمسطينية أكد القيادم في الحركة عبد العزيز 
ف ىذا ليس مف أىدافيا ،الرنتيسي أف:" الحركة ال تسعى إلى تكلى زماـ السمطة حمة في المر ، كا 

إف تسمـ "حماس" زماـ القيادة في غياب عمؽ إسالمي في الدكؿ العربية يشكؿ متنفسان ، الراىنة
ىي كالشعب كأف الحركة في مثؿ ىذا الحاؿ سكؼ تحاصر ، ليا يمثؿ نكعان مف االنتحار
 .(2)ما سيؤدم إلى تدمير البني التحتية عمى ىشاشتيا الحالية"الفمسطيني مف كؿ جانب 

إنما مكقفيا كاف ، بؽ أف حركة حماس لـ ترفض السمطة بشكؿ كامؿكيتضح مما س
فيي تعتبر أف كصكليا لمسمطة بدكف كجكد عمؽ إسالمي يحمييا في المنطقة ، محددان ككاضحان 

إذف فيي تنتظر الفرصة المناسبة التي تسمح ليا بالكصكؿ إلى السمطة في ، يعد  انتحاران لمحركة
 .لعمؽ اإلسالميإقميمية تتشكؿ في اظؿ ضمانات 

بسب إصرار كؿ طرؼ عمى  ،الفجكة بيف حركة حماس كالسمطة الفمسطينية اتسعت
بينما ، فحركة حماس تصر عمى التمسؾ بنيج المقاكمة حتى تحرير فمسطيف، برنامجو كمشركعو

مما ينذر  مكاعتقاؿ المجاىديف كالمقاكميف ،ككقؼ أعماؿ العنؼ ،السمطة تتمسؾ ببرنامج التسكية
 مف الخطر التي تتربص بالجميع. بحالة

كرفض ، كأماـ إصرار حماس عمى التمسؾ بعممياتيا العسكرية داخؿ األراضي المحتمة
قامة الجبرية ع زعيـ الحركة أحمد ياسيف رىف اإلأقدمت األخيرة عمى كض، تيديدات السمطة

                                                 

 .82األشيب، نعيـ: حماس مف الرفض إلىالسمطة، ص - (1)
 ـ.2000تصريح لعضك قيادة حركة حماس عبد العزيز الرنتيسي : شتاء  - (2)
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، كالمقادمة، كما تـ اعتقاؿ الرنتيسي، (1)ـ2001ديسمبركانكف االكؿ/ بمنزلو في السادس مف 
 .(2)حيث تعرض المقادمة إلى تعذيب شديد في سجكف السمطة

كعناصر مف حركة  الفمسطينيةأدل ىذا األمر إلى االشتباؾ المسمح بيف السمطة 
حيث استنكر محمكد الزىار األحداث المؤسفة التي ، فت لو قيادة الحركةأسً كىك ما ، حماس

 .(3)( إصابة في جباليا50تمى كأكثر مف )( ق6كقعت بيف السمطة كحماس كراح ضحيتيا )

لذلؾ دعا محمكد  مأف الحكار ىك الكسيمة األفضؿ لتجاكز التكتر رأت حركة حماسفقد 
كتيكيان يضع كليس حكاران ت جاداآلف الكقت المناسب لخكض حكار فقاؿ: ، الزىار السمطة لمحكار

صراع في المرحمة القادمة ضد تتعمؽ بكيفية إدارة ال ،االتفاؽ عمييامكاضيع  كعناكيف يتـ 
نشاء عال، االحتالؿ كاالستيطاف قات كبنفس األىمية كيفية ترتيب البيت الداخمي الفمسطيني كا 

في كيفية حماية الجبية  كتفعيؿ دكر كؿ فصيؿ ،كمحاربة الفساد عمى أسس مف العدؿ كالمساكاة
ف حركة حماس ال تطرح إ ،أكد خالد مشعؿ في تصريح صحفي لوفي الكقت ذاتو ، (4)الداخمية

لحركة في ا فإف، كال تنافس أحدان عمى السمطة، نفسيا بديالن ألم طرؼ عمى الساحة الفمسطينية
 .(5)سمطة اك دكلة ةمرحمة مقاكمة كليس مرحم

جاء ذلؾ رداي عمى حديث لرئيس الكزراء "اإلسرائيمي" شاركف إلى القناة الثانية في 
ف حركة حماس تريد أف تحؿ محؿ رئيس السمطة الفمسطينية إالتمفزيكف "اإلسرائيمي" قاؿ فيو: 

 .(6)ياسر عرفات

، عبد الرحيـ " أميف عاـ مجمس الكزراء الفمسطيني" الطيبدعا ـ 2002في أيار/مايك 
ككقؼ العمميات االنتحارية  ،المحتمةالفمسطينية حركة حماس إلى حصر نشاطيا داخؿ األراضي 

إسرائيؿ" لجدؿ القائـ حكؿ العمميات داخؿ "كب في ىذا اكأضاؼ اف المطم، إسرائيؿ"داخؿ "

                                                 

 .82جاد، عماد: المرجع السابؽ، ص - (1)
 .293غكشة، إبراىيـ: المئذنة الحمراء، ص - (2)
 ـ.2001-12-22حكار خاص بالمركز الفمسطيني لإلعالـ، مع محمكد الزىار:  - (3)
 ـ.2001-12-22حكار خاص بالمركز الفمسطيني لإلعالـ، مع محمكد الزىار: - (4)
افس فػػػي ميػػػداف المقاكمػػػة كال تطػػػرح نفسػػػيا بػػػديال لمسػػػمطة، ع: صػػػحيفة القػػػدس: خالػػػد مشػػػعؿ: حمػػػاس تنػػػ - (5)

 .18ـ، ص2002-2-5، الثالثاء، 11660
صػػػحيفة القػػػدس: خالػػػد مشػػػعؿ: حمػػػاس تنػػػافس فػػػي ميػػػداف المقاكمػػػة كال تطػػػرح نفسػػػيا بػػػديال لمسػػػمطة، ع:  - (6)

 .18ـ، ص2002-2-5، الثالثاء، 11660
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لى الرأم العاـ الفمسطيني ،االحتكاـ إلى المصمحة الكطنية كما أفرزتو التطكرات مف ضركرة ، كا 
 .(1)أف ال يتـ القياـ بأم عمؿ يؤدم إلى عزلة الشعب الفمسطيني عمى الساحة الدكلية

حركة حماس عمى استعداد لاللتزاـ  إف: ياسيففي الكقت ذاتو أكضح الشيخ أحمد 
رائيمية" بشرط أف تمتـز القكات بالتكقؼ عف تكجيو أعماليا العسكرية ضد أىداؼ مدنية " إس

 .(2)اإلسرائيمية" بالتكقؼ عف استيداؼ مدنييف فمسطينييف"

حيث قاؿ: ، ف حماس مع عممية اإلصالح في السمطة الفمسطينيةأكأكد الشيخ ياسيف 
كال نريد ، ف يككف اإلصالح خدمة ألىداؼ أمريكيةأإلى اإلصالح كلكف ال نريد  ندعك نحف دائمان 

، صكف كحدة الشعب كتعزيز المقاكمةيكلكف إذا كاف ىذا اإلصالح ، لإلصالح عرقمة لممقاكمة
 .(3)نحف مع ىذا اإلصالح كندعمو

بالسعي حركة حماس مجددان  السمطة اتيمت كتعقيبان عمى استمرار العمميات االستشيادية
، نكفؿ حركة حماس بالسعي الحثيث لتدمير عممية السالـممدكح فقد اتيـ ، لتدمير عممية السالـ

 –كالتي ، كالسمطة الفمسطينية مف خالؿ المجكء إلى العمميات االستشيادية ضد االىداؼ المدنية
تقدـ المبررات لشاركف لتنفيذ ىجكمو العسكرم كالكحشي عمى الشعب  -حسب رأم نكفؿ

 ،كحتى بمكافقة غير معمنة مف الدكؿ العربية، تحت غطاء البيت األبيض االمريكي، فمسطينيال
 .(4)التي طالبت مراران لكقؼ مثؿ ىذا النكع مف العمميات

كما كصؼ نكفؿ حركة حماس بأنيا كمف قرر خرؽ القارب الفمسطيني في كسط  
 .(5)فمسطينيةكساىمت في تدمير كؿ القكاسـ المشتركة بيف القكل ال، البحر

                                                 

"حماس" إلى كقؼ العمميات االنتحارية داخؿ " إسػرائيؿ"،  صحيفة القدس: أميف عاـ مجمس الكزراء يدعك - (1)
 .1ـ، ص2002-5-13، االثنيف، 11754ع: 
، 11768صػػػحيفة القػػػدس: الشػػػيخ أحمػػػد ياسػػػيف: حمػػػاس  مسػػػتعدة لكقػػػؼ ضػػػرب المػػػدنييف بشػػػركط، ع:  - (2)

 .18ك1ـ، ص2002-5-27االثنيف، 
، 11768ضػػػرب المػػػدنييف بشػػػركط، ع: صػػػحيفة القػػػدس: الشػػػيخ أحمػػػد ياسػػػيف: حمػػػاس  مسػػػتعدة لكقػػػؼ  - (3)

 .18ـ، ص2002-5-27االثنيف، 
        ، األحػػػػػد،2407صػػػػػحيفة الحيػػػػػاة الجديػػػػػدة: إثػػػػػارة جػػػػػدؿ حػػػػػكؿ العمميػػػػػات الفدائيػػػػػة داخػػػػػؿ " إسػػػػػرائيؿ" ع:  - (4)
 .5ـ، ص9-6-2002
        ، األحػػػػػد،2407صػػػػػحيفة الحيػػػػػاة الجديػػػػػدة: إثػػػػػارة جػػػػػدؿ حػػػػػكؿ العمميػػػػػات الفدائيػػػػػة داخػػػػػؿ " إسػػػػػرائيؿ" ع:  - (5)
 .5ـ، ص9-6-2002
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في إلحاؽ ساىمت العمميات االستشيادية  فأرأل نكفؿ  أما عمى الصعيد الفمسطيني فقد
مشيران أنو كمما بزغ أمؿ جديد في إمكانية التكصؿ إلى ، سائر البشرية كالمادية كالسياسيةالخ

كؿ المحاكالت  تكنسف، قامت حركة حماس باستئناؼ العمميات االستشيادية، حمكؿ سياسية
 .(1)لدكلية إلحالؿ السالـا

بتكتيؾ ه داف كزير التخطيط كالتعاكف الدكلي نبيؿ شعت ما أسمافي السياؽ ذاتو أ
: إف كؿ أشكاؿ المقاكمة مشركعة إال حيث قاؿ شعت، اإلسرائيمييف"حماس لقتؿ المدنييف "
 .(2)مياجمة مدنييف أبرياء

غير أنيـ ، ؼ المقاكمةضاؼ شعت في تصريحو: أف ال أحد يطمب مف اإلسالمييف كقأك 
ضد  "انتحارية"فيذ عمميات كالقياـ عكضان عف ذلؾ بتن، يستطيعكف أف يتكقفكا عف قتؿ المدنييف

  .(3)إسرائيمية"دبابات "

ف حركة حماس أطمقت مف قبؿ مبادرة لتجنب قتؿ أككاف إسماعيؿ ىنية قد أكضح 
طفالنا كلـ يحتـر أبناء شعبنا ك أ لـ يحترميا العدك كاستمر في استيداؼ، المدنييف مف الجانبيف
 .(4)لذلؾ أصبحنا في حؿ منيا، المبادرة كيكقؼ عدكانو

كاعتبر ىنية أف العمؿ االستشيادم مف أعمى درجات الدفاع ضد العدك الذم يممؾ 
طالما  ال ، فإف مف حؽ شعبنا الدفاع عف نفسو بكؿ الكسائؿ، كالصكاريخ، كالدبابات، الطائرات

 .(5)كاألبرياء، كاألطفاؿ، كقتمو لممدنييف، كاحتاللو، ات لردع العدك عف عدكانويكجد لدينا إمكان

عف أم عممية سالـ يتحدث نكفؿ؟ كأم قارب الذم خرقتو ، كىنا إذا أجيز التساؤؿ
حركة حماس في عممياتو االستشيادية؟ في الكقت الذم جاءت بو انتفاضة األقصى لتثبت 

                                                 

-6-9، األحػد، 2407صحيفة الحيػاة الجديػدة: إثػارة جػدؿ حػكؿ العمميػات الفدائيػة داخػؿ " إسػرائيؿ" ع:  - (1)
 .5ـ، ص2002

   ، االثنػػيف،2407صػػحيفة الحيػػاة الجديػػدة: شػػعت ينتقػػد تكتيػػؾ حمػػاس فػػي قتػػؿ مػػدنييف " إسػػرائيمييف" ع:  - (2)
 .1ـ، ص5-8-2002
  ، االثنػػيف، 2407ة: شػػعت ينتقػػد تكتيػػؾ حمػػاس فػػي قتػػؿ مػػدنييف " إسػػرائيمييف" ع: صػػحيفة الحيػػاة الجديػػد - (3)
 .1ـ، ص5-8-2002
صحيفة الحياة الجديدة: ىنية: حماس تدرس بجدية المشاركة في االنتخابات القادمة عمى أف تككف نزييػة  - (4)

 .2ـ، ص2002-5-28، الخميس، 2405كتتجاكز سقؼ أكسمك، ع: 
لجديدة: ىنية: حماس تدرس بجدية المشاركة في االنتخابات القادمة عمى أف تككف نزييػة صحيفة الحياة ا - (5)

 .2ـ، ص2002-5-28، الخميس، 2405نزيية كتتجاكز سقؼ أكسمك، ع: 
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كعف انييار شامؿ لعممية ، فشؿ الحمكؿ السياسية بالمطمؽكالبرىاف اليقيف ، بالدليؿ القاطع
كافة لكالضرب بعرض الحائط ، كلعمو يقصد بعممية السالـ ىك التكسع في االستيطاف، السالـ

 ،األقصى كالمسجد ،إضافة إلى حمالت التيكيد المستمرة ضد القدس، الحمكؿ السممية
ذ كلماذا مطمكب فقط مف الشعب ، اللوكالمقدسات! كاإلمعاف في حصار الشعب الفمسطيني كا 

في المقابؿ تطمؽ يد "إسرائيؿ"  تتغكؿ في ىذا الشعب ، الفمسطيني الحفاظ عمى العممية السممية
في الكقت ، كلماذا يطمب فقط مف حركة حماس أف تتكقؼ عف استيداؼ المدنييف، كما تشاء

 ؟رائيؿ" باستيداؼ شعب مدني بأكمموالذم تقكـ بو "إس

زاء االس تمرار في العمميات االستشيادية قامت السمطة الفمسطينية بفرض اإلقامة كا 
، ـ2002حزيراف/ يكنيك23األحد االثنيف المكافؽ  ةالجبرية عمى الشيخ أحمد ياسيف في منزلو ليم

 .(1)ككضعت قكات الشرطة عمى كافة المداخؿ المحيطة بالمنزؿ

عمنت حركة حماس رفضيا لكضع أ فقد، زاد ىذا القرار مف تكتر العالقات بيف الطرفيف
ف تمنع أم صدامات مع السمطة أحاكلت الحركة كما ، الشيخ ياسيف رىف اإلقامة الجبرية

، عجيبة نيا مفارقةإفيقكؿ: ، م في الحركةكعمى ذلؾ يعمؽ محمكد الزىار القياد، الفمسطينية
االحتالؿ تجتاح راـ  قامة الجبرية عمى الشيخ ياسيف في الكقت الذم كانت فيو دباباتبفرض اإل

ننا ال نر ، اهلل كتطكؽ مقر الرئيس ياسر عرفات جراء السمطة ل أم مبرر عمى اإلطالؽ إلكا 
 .(2)تحت حجة المصمحة الكطنية

أف قرار "، مكسى أبك مرزكؽ " عضك المكتب السياسي ت الحركة عمى لسافكما اعتبر 
كىذا القرار ، ا جاء دكف أم مسكغإنم، كضع الشيخ أحمد ياسيف رىف اإلقامة الجبرية في منزلو

 .(3)ىك إرضاء " لإلسرائيمييف" كألمريكا

ي طالبت حركة حماس في مشركع البرنامج الكطن، ـ2002في آب/أغسطس 
تجسد الكحدة ، تشكيؿ قيادة كطنية مكحدة يشارؾ فييا الجميع ،الفمسطيني الذم اقترحتو الحركة

                                                 

ـ، 2002-6-25، الثالثػػػاء، 11797قامػػػة الجبريػػػة عمػػػى الشػػػيخ أحمػػػد ياسػػػيف، ع: صػػػحيفة القػػػدس: اإل - (1)
 .18ك1ص
ـ، 2002-6-25، الثالثػػػاء، 11797جبريػػػة عمػػػى الشػػػيخ أحمػػػد ياسػػػيف، ع: قامػػػة الصػػػحيفة القػػػدس: اإل - (2)

 .18ك1ص
، 11797صػػحيفة القػػدس: أبػػك مػػرزكؽ: كضػػع الشػػيخ ياسػػيف رىػػف اإلقامػػة الجبريػػة لػػيس لػػو مبػػرر، ع:  - (3)

 .4ـ، ص2002-6-26االربعاء، 
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قرار السياسة كالممارسة العمميةكالمشاركة ف، الكطنية كتحقؽ جماعية القيادة ، ي القرار الكطني كا 
 .(1)ككحدة القرار كالعمؿ كالمقاكمة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ الكطنية، كتعزيزان لمكحدة الكطنية

رفضت ، عف آلية لنزع سالح الحركات الفمسطينية الفمسطينيةكمع بدء حديث السمطة 
كرأت أف ىذا السالح مكجو ، المقاكمةحركة حماس عمى نحك قاطع فكرة نزع سالح منظمات 

في نفس الكقت عممت "حماس" عمى تالفي ، كسيظؿ إلى أف يزكؿ االحتالؿ، إلى االحتالؿ
حيث تـ ، الكزراءرئاسة ، تصعيد المكقؼ مع السمطة في ظؿ تكلي محمكد عباس "أبك مازف"

اقشة  فكرة نزع كمن، لتيدئة األكضاع، ـ2002يكنيكحزيراف/ 23المقاء مع رئيس الكزراء في
 .(2)السالح

بأكؿ " رئيس الكزراء في السمطة الفمسطينيةمحمكد عباس " كفي تطكر جديد في تقدـ
أف أىـ األسباب الذم دفعت تبر  رائد انعيرات كا، مشركع سياسي تصالحي مع حركة حماس

 :(3)إليو

د أكسمك مؤكدة أف عي، ت كؿ شرعية السمطة الفمسطينية كمحاكلة حماس االستفادة منيا -1
 كلى.

كالتي تمثمت في عقمية ياسر ، تقاسـ السمطة أزاؿ الكثير مف العقبات أماـ حماس -2
 عرفات.

 خاصة باستيداؼ العديد مف قيادات الحركة في الضفة كالقطاع.، الثمف الباىظ لممقاكمة -3

أك كما عبر عنو آنذاؾ ، محاكلة حماس قطؼ ثمار مقاكمتيا بطرحيا مشركعان سياسيان  -4
 شركاء في القرار.، شركاء في الدـ، يفالشيخ ياس

شيدت مدينة القاىرة جكلة مشاكرات بيف حركة حماس ، ـ2003أيمكؿ/ سبتمبر 6في
حيث أشارت ، كتثبيت الحقكؽ، مف أجؿ تثبيت ىدنة جديدة لكقؼ العدكاف، كالسمطة الفمسطينية

                                                 

 ـ.2002مشركع البرنامج الكطني الفمسطيني المقترح مف حركة حماس: آب  - (1)
 .84،85جاد، عماد: مرجع سابؽ، ص - (2)
نعيػػرات، رائػػد: الثقافػػة السياسػػية لحركػػة حمػػاس، كأثرىػػا عمػػى السػػمكؾ السياسػػي فػػي الحكػػـ، مجمػػة جامعػػة  - (3)

 .1151ـ، ص2008، 4، ج22النجاح ل بحاث، العمـك االنسانية، مجمد
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" اإلسرائيمي" عمى الحركة إلى انيا مستعدة لدراسة أية فكرة مف شأنيا اف تخفؼ مف العدكاف 
 .(1)الشعب الفمسطيني

مف  تشكيمياممشاركة في حككمة الكحدة الكطنية المزمع كة حماس لحر السمطة  دعت
، ـ2003أيمكؿ/ سبتمبر 21رفضت في بيانيا الصادر بتاريخالتي ، كافة  الفصائؿ الكطنية

مثؿ في عدـ كضحت السياسة المعتمدة لدل حركة "حماس" تتأك ، المشاركة في ىذه الحككمة
المشاركة في أية حككمة فمسطينية يككف برنامجيا السياسي مستندان إلى اتفاقيات أكسمك التي 
تفرط في حقكؽ الشعب الفمسطيني كعميو فإف حركة "حماس" لـ تشارؾ في جميع الحككمات 

 .(2)كىي لف تشارؾ في الحككمة الجديدة المزمع تشكيميا، السابقة

رفضت الحركة المشاركة في االنتخابات ، يني ياسر عرفاتفاة الرئيس الفمسطبعد ك ك 
فميس مسمكحان لمرشح ، التي  اعتبرتيا " انتخابات مفصمة عمى مقاسات محمكد عباس، الرئاسية

 .(3)غيره أف يفكز"

كالكاضح أف حركة حماس ظمت متمسكة بمبدأ الكحدة الكطنية كرفضت االقتتاؿ 
خاصة بعد إجراء االنتخابات ، نيا كبيف السمطة الفمسطينيةبالرغـ مف زيادة التنافر بي، الداخمي
كأنيا تتمثؿ ديمقراطية ، التي رأت حركة حماس أنيا مكجية الختيار شخص معيف، الرئاسية

 االتجاه الكاحد.

لمؤتمر الحكار الفمسطيني في القاىرة الذم عقد ، كتمبية لدعكة جميكرية مصر العربية
كبحضكر اثني ، شاركة الرئيس الفمسطيني محمكد عباسبم، ـ2005 / مارسآذار17-15مف 

فقد أجمع  المشارككف عمى أف الحكار ىك ، مف بينيـ حركة حماس، عشر تنظيمان كفصيالن 
كعمى ، دعمان لمكحدة الكطنية ككحدة الصؼ الفمسطيني، الكسيمة الكحيدة لمتعامؿ بيف كافة القكل

كاحتراـ حقكؽ المكاطف الفمسطيني كعدـ المساس  ،تحريـ االحتكاـ لمسالح في الخالفات الداخمية
كأف استكماؿ الحكار خالؿ المرحمة المقبمة يعد ضركرة أساسية نحك جمع الكممة كصيانة ، بيا

 .(4)الحقكؽ الفمسطينية"

                                                 

، ع: كقػؼ العػدكافنػة" جديػدة لصحيفة القدس: القاىرة شيدت مشاكرات بيف " حماس" كالسمطة حػكؿ " ىد - (1)
 .1، ص2003-9-6، السبت، 12229

 ـ.2003-9-21تصريح صحفي لحركة حماس : - (2)
 ـ.2005-1-7كممة محمد نزاؿ عضك المكتب السياسي لحركة حماس: - (3)
 ـ.2005-3-17البياف  الختامي لمؤتمر الحكار الكطني الفمسطيني في القاىرة،  - (4)
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عقب ، ـ2005آب/ أغسطس 13كقد أكدت حركة حماس في بيانيا الصادر بتاريخ 
ابتيا المعركفة في الحرص عمى الكحدة الكطنية مف قطاع غزة عمى ثك ، االنسحاب اإلسرائيمي

 .(1)كحصر المعركة ضد االحتالؿ، كتحريـ الدـ الفمسطيني، كحمايتيا

كردان عمى تصريحات قادة السمطة الفمسطينية بأف حركة حماس تسعى لتعدد السمطات 
حماس تتصرؼ بقدر مف المسؤكلية تجاه " ذكر مشعؿ أف:، أثناء عممية االنسحاب مف غزة

كال ، كىي ال تطرح نفسيا كسمطة مقابؿ سمطة كال داخؿ السمطة كال فكقيا، القضية الفمسطينية
إذ أف تطبيؽ القانكف كالسمطة ال بد أف ، كال تدعك إلى تعدد السمطات، تنازع أحدان في السمطة

قد ك ، كلكف ثمة فرؽ بيف مكضكع السمطة كبيف مف الذم يممؾ القرار السياسي، يككف شيئان كاحدان 
، دعكنا مراران إلى تشكيؿ مرجعية لمقرار الفمسطيني لمتأكيد عمى أف القانكف كاحد كالسمطة كاحدة

ال ستككف فكضى كلكف ال بد مف شراكة في القرار الفمسطيني فيذه ، ال أحد ينازع السمطة كا 
كمف الطبيعي أف نككف شركاء في  ،فنحف شركاء في الدـ، مسؤكلية مشتركة في كؿ المراحؿ

 .(2)قرار"ال

ىذا الرأم يدحض ما جاء بو الباحث نعيـ األشيب حينما تناكؿ مكضكع عالقة حماس  
 .(3)كرأل أف الحركة كانت تعتـز أخذ السمطة بالقكة"، بالسمطة

عاـ  أف حركة حماس قد دعت بعد االنسحاب اإلسرائيمي مف قطاع غزة يالحظ
الفمسطينية كالفصائؿ الكطنية إلدارة إلى تشكيؿ لجنة كطنية فمسطينية تضـ السمطة  ـ،2005

كالتعامؿ مع قطاع غزة عمى أنو أرض محررة ال تخضع ، قطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيمي
 .(4)لمشركط كاإلمالءات اإلسرائيمية"

، كمع أف حركة حماس حذرت أكثر مف مرة مف خطكرة االنزالؽ إلى اقتتاؿ داخمي
، كثير مف األحياف بضبط النفس كحفظ سالح المقاكمةبؿ التزمت في ، كحرمت الدـ الفمسطيني

إال أف ىذا كمو لـ يمنع مف حدكث ، بالرغـ مف زيادة حالة االحتقاف في الساحة الفمسطينية
ففي ، بعض المصادمات بيف حركة حماس كالسمطة الفمسطينية أدت إلى مقتؿ كجرح العشرات

، ـ2005أيمكؿ/ سبتمبر 26رت بتاريخمقابمة مع خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لمحركة ج

                                                 

 ـ.2005-8-13بياف حركة حماس: - (1)
 ـ.2005-8-15مقابمة خالد مشعؿ مع صحيفة الغد األردنية: - (2)
 .85األشيب، نعيـ: حماس مف الرفض إلى السمطة، ص - (3)
 ـ.2005-7-20مقابمة مع أسامة حمداف: - (4)
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األكؿ: الضغط ، ف شاركف ىدؼ عف طريؽ انسحابو مف قطاع غزة إلى تحقيؽ ىدفيفإقاؿ:" 
كالثاني: ىك تحريض السمطة عمى ، عمى المقاكمة الفمسطينية كمالحقتيا بالقتؿ كاالغتياالت

 .(1)كخمؽ فتنة داخمية في الكسط الفمسطيني"، حماس بشكؿ أساسي

المسار األكؿ: ، مشعؿ:" نحف نسير في مكاجية ىذه الحممة بمسارات متعددةكأضاؼ 
، رمكزنا كككادرنا، ىك الصبر كالصمكد أماـ ىذه اليجمة التي تشمؿ اعتقاالت كاسعة لقادة

كالمسار الثالث: ، في مكاجية  العدكاف ال بد مف الصمكد كال بد أيضان مف الرد، كالمسار الثاني
فميما عتبنا عمى اإلخكة في السمطة ، ى العدك في خمؽ فتنة داخميةىك تفكيت الفرصة عم

 .(2)فمف تنصرؼ جيكدنا إال في مكاجية العدك"، كخاصة في كزارة الداخمية

أكثر مما اجيدت نفسيا ، يرل فائؽ عزاـ أف حركة حماس قد اكتفت بالشعارات السياسية   
إلى الكضع الفمسطيني الداخمي الذم كاف أك االلتفات ، في الكلكج إلى عمؽ العممية السياسية

كظمت حبيسة الرؤية ، أـ ال ان إذ إنيا لـ تحسـ مكقفيا مف السمطة مف حيث ككنو شرعي، يتدىكر
، فاالنتقادات التي أطمقتيا حماس عمى النظاـ الفمسطيني كأكجو القصكر الذم تعتريو، التنظيمية

اس بكضع الخطط كالبرامج الكاقعية لتحسيف كنقض الديمقراطية فيو ... ال يبرر أف ال تقكـ حم
كتصكيب أداء ، إذ كاف بإمكانيا خكض معركة اإلصالح كالتغيير، الكضع الفمسطيني برمتو

لكنيا أكتفت باالنتقاد ، ـ1994كالمساىمة في عالج ىذه القضايا كمحاربتيا منذ عاـ ، السمطة
 .(3)ؾ في صالحياكتكظيؼ ذل، كالتفرج عمى أداء السمطة كمحاكلة الكسب عميو

بدأ نكع مف صراع ، ـ2006كمع فكز حركة حماس في االنتخابات التشريعية عاـ
لمنع حركة حماس كما تدعي مف السعي إلحالؿ" سمطة ، الصالحيات تقكده حركة فتح

مع أف حركة حماس صرحت أنيا ال تسعى الحتكار  ،مكاف "السمطة الفتحاكية"، حمساكية"
 .(4)بيف أبناء الشعب الفمسطينيكأنيا لف تمييز ، السمطة

                                                 

 ـ.2005-9-26مقابمة خالد مشعؿ مع صحيفة عكاظ السعكدية:  - (1)
 ـ.2005-9-26السعكدية:  مقابمة خالد مشعؿ مع صحيفة عكاظ - (2)
 .57عزاـ، فائؽ: التجربة السياسية لحركة حماس، رسالة ماجستير، ص  - (3)
 .23عيتاني، مريـ: صراع الصالحيات، ص - (4)
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ف حركة حماس قد دست في إطار التحضير إلنقالب إب: يكىنا يقكؿ نعيـ األش
خاصة خالؿ كجكد نصر يكسؼ ، عشرات الضباط كأالؼ المقاتميف داخؿ قكل األمف الفمسطينية

 .(1)بكلـ تنكشؼ حقيقتيـ إال ساعة االنقال، كزيران لمداخمية  بحجة تشغيؿ عاطميف عف العمؿ

ألف حركة حماس أكدت أكثر مف مرة أنيا  مكالحقيقة أف ىذا الرأم يجانب الصكاب
كلك أف  ، عبر صناديؽ االقتراع كافكأف كصكليا لمسمطة ، التسعى  لمسيطرة عمى السمطة

لما قامت حركة   ،كمارست دكرىا كمعارضةتضع العراقيؿ أماـ حككمة الحركة حركة فتح لـ 
 نتيجة االنقالب عمى شرعيتيا في تشكيؿ الحككمة. حماس بحسميا العسكرم

 
  ********** 

 كيالحظ مف خالؿ استعراض تطكر مكقؼ حركة حماس مف السمطة الفمسطينية ما يمي:

رفضت حركة حماس في البداية االعتراؼ بأم سمطة يمكف أف تفرزىا االتفاقات  -
 كتككف مرتينة لقرارات االحتالؿ.، السياسية

كأف تتعامؿ معيا كفؽ ، س بعد ذلؾ أف تتقبؿ السمطة كأمر كاقعحاكلت حركة حما -
 األخكة الكطنية.

قامت حركة حماس في كثير مف األحياف بتحذير كتنبيو السمطة الفمسطينية مف مخاطر  -
 االنزالؽ في اتفاقات جديدة كمؤامرات جديدة.

لتجنيب دعت حركة حماس السمطة الفمسطينية لمحكار أكثر مف مرة في محاكلة منيا  -
 الشعب الفمسطيني كيالت االقتتاؿ الداخمي.

، حيث أنيا ال تريد سمطة قائمة عمى أكسمك، بينت حركة حماس مكقفيا مف السمطة -
نما تريد سمطة قائمة عمى أساس الحكار كالمقاكمة كالشراكة السياسية.  كا 

سمطة سعت حركة حماس جديان لمحكار مع ال ـ،2005عاـ بعد مؤتمر الحكار في القاىرة -
 إال أف السمطة أفشمت ذلؾ.، لتشكيؿ حككمة قائمة عمى الشراكة، الفمسطينية كالفصائؿ

كطالبت بضبط ، دعت حركة حماس أف يبقى سالحيا دائمان مكجيان صكب االحتالؿ -
كأدت إلى مناكشات بيف الحركة ، كخاصة بعد التجاكزات التي قامت بيا السمطة، النفس

 كالسمطة.

 
                                                 

 ـ.2007، 1األشيب، نعيـ: إمارة حماس، دار التنكير لمنشر، راـ اهلل، فمسطيف، ط - (1)
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 املبحث ا ثا ث
 و1006-3993مً ا فصائل ا فلصط ي  تطو  موقف حرك  محاس  

لـ تكف الحركة ، ـ1987بعد أف خرجت حركة حماس إلى الساحة الفمسطينية في عاـ 
إنما كانت ىناؾ فصائؿ فمسطينية متعددة ، كحدىا فقط ىي مف تدير المقاكمة عمى الساحة

عمى الحركة أف تتفاعؿ مع ىذه  سبقتيا في كجكدىا عمى األرض حركة حماس لذلؾ كاف لزامان 
كمف ىنا جاء ، الفصائؿ خاصة أف ىذه الفصائؿ كانت مختمفة األيديكلكجيات كالمنابع الفكرية
، ـ2006-1991عنكاف ىذا المبحث كىك: تطكر مكقؼ حركة حماس مف الفصائؿ الفمسطينية 

ئؿ الفمسطينية كقد تـ تقسيمو إلى محكرييف: تناكؿ المحكر األكؿ مكقؼ الحركة مف الفصا
أما المحكر الثاني فتناكؿ: مكقؼ حركة حماس مف الفصائؿ الفمسطينية ، 1991-1999
 ـ.2000-2006

 م:3999-3993: تطور موقف حركة حماس من الفصائل الفمسطينية المحور االول
ففي ، رسمت حركة حماس في ميثاقيا أكؿ حدكد لمعالقة بينيا كبيف الفصائؿ الفمسطينية

مف ميثاؽ الحركة كالتي تختص بالحركات الكطنية عمى الساحة  (خامسة كالعشريفال)المادة 
كتقدر ظركفيا ك العكامؿ المحيطة بيا كالمؤثرة ، ذكرت الحركة:" أنيا تبادليا االحتراـ، الفمسطينية

كتؤكد لكؿ ، كتشد عمى يدىا ما دامت ال تعطي كالءىا لمشرؽ الشيكعي أك الغرب الصميبي، فييا
ندمج بيا أك متعاطؼ معيا بأف حركة المقاكمة اإلسالمية حركة جيادية أخالقية كاعية مف ىك م

 .(1)كتحركيا مع اآلخريف..."، في تصكرىا لمحياة

كقد أضافت الحركة في الميثاؽ أنيا:" تطمئف كؿ االتجاىات الكطنية العاممة عمى 
قكالن ، كلف تككف إال كذلؾ، بأنيا ليا سند كعكف، الساحة الفمسطينية مف أجؿ تحرير فمسطيف

تغمؽ الباب في كجو الخالفات ، تصكف كال تبدد، تجمع كال تفرؽ، كعمالن حاضران كمستقبالن 
 .(2)كال تصغي لمشائعات كاألقكاؿ المغرضة مع إدراكيا لحؽ الدفاع عف النفس"، الجانبية

الرؤل ك  بالرغـ مف أف حركة حماس رأت أف ساحة العمؿ الكطني الفمسطيني تتسع لكافة
كتعتبر أف كحدة العمؿ الكطني الفمسطيني غاية ، االجتيادات في مقاكمة المشركع الصييكني

فيي تسعى لتعزيز العمؿ ، يجب عمى جميع الفصائؿ الفمسطينية العمؿ مف أجؿ الكصكؿ إلييا

                                                 

 كف.ميثاؽ حركة حماس: المادة الخامسة كالعشر  - (1)
 ميثاؽ حركة حماس: المادة الخامسة كالعشركف. - (2)
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كة انطالقان مف تغميب القكاسـ المشتر ، التنسيؽ مع جميع الفصائؿ عمى الساحةالكطني المشترؾ ك 
 . (1)ك مساحات االتفاؽ عمى مكاقع االختالؼ

إال أف التصكرات الخاطئة التي ارتأتيا الحركة خالؿ السنكات األكلى مف انطالقتيا 
ك خاصة الفصائؿ اليسارية ، كعالقاتيا التي لـ تكف تتقبؿ العمؿ المشترؾ مع الفصائؿ األخرل

ك تنظيران لمفكر اليسارم ك العمماني ، شيكعيك العممانية التي اعتبرتيا الحركة امتدادان لمشرؽ ال
كعدـ االنسجاـ مع الفصائؿ األخرل مف ناحية أخرل ىك الذم دفع مكاجيات مبكرة ، مف ناحية

 الفصائؿ اليسارية.ك كخاصة حركة فتح ، لحركة حماس مع الفصائؿ الفمسطينية األخرل

أف حركة حماس ىاجمت ب، مائير ليتفيؾ "اإلسرائيمي"تعقيبان عمى ذلؾ يعمؽ المؤرخ ك 
حداث ثكرة اجتماعية في كسط ا  لذم يسعى لمدمج بيف صراع القكل ك كا، اليسار الفمسطيني
، كبيذا حسـ رأم حماس بأنيـ يخطئكف اليدؼ بقدر ليس بالضئيؿ، الشعب الفمسطيني

 .(2)كيصبحكف مسؤكليف عف عدـ نجاح الفمسطينييف

سالمييف في المقاكمة مترددان ك أف مكقؼ حركة حماس مف انخراط اإل يرل الحركب
كاالخر خاص ، محمالن باتجاىيف: األكؿ خاص بحركة "فتح" التي شعرت بزخـ المنافسة معيا

 . (3)كالتي شعرت بمزيج مختمط مف الترحيب ك التحفظ "، بالفصائؿ المعارضة لمعممية السممية

خاصة فيما يتعمؽ ، نيبيف الحركة كاليسار الفمسطي ت العالقة تأخذ نكعان مف التقارببدأ
فالجبيتيف الشعبية كالديمقراطية أبدتا استعدادىما لمتعاكف مع حماس ، بضركرة إصالح المنظمة

حيث أف اليسار الفمسطيني أراد أف يدفع بنكع مف ، (4)كقبكليا لسيادة المنظمة، كقبكؿ شركطيا
 التكازف الجديد في قيادة المنظمة.

يقكؿ ، لتدعيـ المشاركة كالكحدة لفمسطينيةفصائؿ اكفي إطار حكاراتيا المكثفة مع ال
، "إف أكؿ مف بدأ معنا ىذه الحكارات ىك الجبية الشعبية كبعد ذلؾ الديمقراطية إبراىيـ غكشة:

                                                 

 www.palestine-info.comالمركز الفمسطيني لإلعالـ.  - (1)
مػػػػػػػػائير، ليتبػػػػػػػػؾ : حركػػػػػػػػة حمػػػػػػػػاس ىكيػػػػػػػػة ، 64 ,אחרת פלםטינת זהות-חמאס נועתת: ליטבק מאיר - (2)

 .64فمسطينية أخرل، اإلسالـ األصكلي تحدم الستقرار المنطقة، ص
 .126حركب، خالد: مرجع سابؽ، صال - (3)
 .313المصرم، زىير: اتجاىات الفكر السياسي، ص - (4)
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كفي ىذه الفترة لـ تكف فتح بحاجة ، الذم تـ تسميتو بعد ذلؾ "حزب الشعب"، كالحزب الشيكعي
 .(1)لبدء الحكار مع حركة حماس"

كذلؾ حماس ، شة " لقد كجدنا ىؤالء في الجبية الشعبية  يأخذكف كيعطكفكيضيؼ غك 
فاستطعنا أف نصؿ إلى محصالت كخالصات مف الممكف البناء عمييا مستقبالن ، تأخذ كتعطي

 :(2)مكر التي تـ االتفاؽ عمييا/كأىـ اؿ، لعمؿ جبيكم بيننا كبينيـ

 دعـ االنتفاضة كتطكيرىا إلى عمؿ مقاكـ. -1

 مؤامرات تستيدؼ الشعب الفمسطيني.التصدم ألم  -2

انتيت ، فكقعت مكاجيات بيف الطرفيف، أما العالقة مع حركة فتح فكانت سيئة نكعان ما
احتراـ  " بتكقيع كثيقة شرؼ فيما بينيا دعت فييا حركة "فتح" كالفصائؿ الفمسطينية األخرل إلى:

ندع لمعدك فرصة لمتحرؾ في كأف نرتفع إلى شرؼ الكممة كالقضية المقدسة كأف ال ، الكثيقة
فكمنا أبناء ، كأف نحتـر مكاثيقنا كننفذ المطمكب منا أف نكجو جيدنا إلى محاربة العدك، خالفاتنا
 .(3)دكطف كاح

، كالكاضح أف حركة حماس فطنت منذ البداية لمدكر الذم يمعبو االحتالؿ الصييكني
لذلؾ ، كج إلييا عبر الخالفات القائمةكمحاكالتو لإليقاع بيف الفصائؿ الفمسطينية مف خالؿ الكل

عادة الصؼ الكطني لتفكيت ، حذرت حركة حماس الفصائؿ في بياناتيا مف ىذه المحاكالت كا 
 الفرصة عمى االحتالؿ.

زاء تدعيـ الكحدة الكطنية كالتحاـ الصؼ الفمسطيني قامت حركة حماس بإصدار ، كا 
 .(4)تدعكا فييا إلى الجياد ك النضاؿبيانات مشتركة مع الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف  

كفي الكقت الذم كانت تنتظر فيو حركة حماس مف الفصائؿ الفمسطينية كالقكل العاممة 
قامت حركة فتح بالتيجـ عمى الغرفة الرياضية التابعة ليا مف قبؿ ، مزيدان مف التالحـ كالتماسؾ

صابة ستة آخريف ، مما عرؼ بأحداث )تمفيت(، عناصر مف فتح مما أدل إلى استشياد أحدىـ كا 
كلذلؾ طالبت حركة حماس:" الشعب بكؿ قكاه كفصائمو لمكقكؼ كقفة إلى استنكار ىذه الفعمة 

                                                 

 .182غكشة، إبراىيـ: المئذنة الحمراء، ص - (1)
 .182المصدر السابؽ، ص  - (2)
 ـ.1991-5-3( :74بياف حركة حماس رقـ ) - (3)
 ـ.1991-8-3( :77بياف  حركة حماس رقـ ) - (4)



190 

كما طالبت حركة فتح بإدانة ىذا ، (1)الشنعاء التي ال تصدر إال عف عميؿ بائع لدينو ككطنو"
دانة مرتكبيو المجرميف ممف يحسبكف عمى حركة فتح ف مع أبناء شعبنا في كالتعاك ، الحادث كا 

 .(2)ردع ىؤالء كأمثاليـ حتى ال تككف فتنة"

مف خالؿ استيداؼ ، كجدت حركة حماس نفسيا تنجر إلى فتنة بشكؿ غير مباشر
لذلؾ بدأت لقاءات بيف حركتي فتح ، أفرادىا كعناصرىا كخاصة ما نتج عف أحداث تمفيت

ككاف ييدؼ إلى مناقشة ، رطكـفي الخ، 1991في آب/ أغسطس  (3)فقد عقدت المقاء، كحماس
كالعالقة المتكترة ، كدخكؿ منظمة التحرير، كىي: دعـ االنتفاضة، مجمكعة مف القضايا اليامة

 .(4)بيف الطرفيف

كاالتفاقات السياسية قامت حركة حماس مجددان  الحديث عف مشاريع السالـ مع بركز
كالجبية الديمقراطية لتحرير ، بإصدار بيانات مشتركة مع الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف
 .(5)فمسطيف لمكقكؼ جنبان إلى جنب في كجو المياترات االستسالمية

 الشعبية المتمثؿ بالجبيتيف كلعؿ ىذا التقارب بيف حركة حماس كاليسار الفمسطيني
كمثؿ الكعي الكطني مف منطمؽ ، شكؿ نقمة جديدة في فكر حركة حماس، كالديمقراطية

كة حماس أرادت أف تقكل كتدعـ مكقفيا الرافض لالتفاقيات السياسية مف فحر ، المصمحة العامة
 خالؿ مشاركة الفصائؿ الفمسطينية.

زاء ذلؾ عقدت الفصائؿ الفمسطينية اجتماعان  تشريف أكؿ/ 22في طيراف بتاريخ  كا 
كالتي بدأت تعمؿ ، تـ االتفاؽ فيو عمى إقامة كحدة عمؿ مشتركة بيف الفصائؿ، ـ1991أكتكبر
كما أفرز ىذا المؤتمر ، كعدـ الذىاب إلى مدريد، جدم لمنع ـ.ت.ؼ مف تقديـ التنازالت بشكؿ

 .(6)نكعا مف التقارب بيف حركة حماس كحركة الجياد اإلسالمي

أثنت حركة حماس عمى مكقؼ الفصائؿ الفمسطينية التي كقفت بشكؿ كاضح ضد 
تقديـ أغصاف الزيتكف الفصائؿ بحدل إلشاذ الذم قامت بو كاستنكرت المكقؼ ا، مؤتمر السالـ

                                                 

 ـ.1991-9-22كؿ مجزرة تمفيت:( :ح2بياف رقـ ) - (1)
 المصدر السابؽ. - (2)
 .184ـ، غكشة، إبراىيـ: المئذنة الحمراء، ص1990المقاء األكؿ كاف في صنعاء عاـ  - (3)
 .184غكشة، إبراىيـ: المئذنة الحمراء، ص - (4)
 ـ.1991-10-20حركة حماس : بياف - (5)
 .187،188المصدر السابؽ، ص  - (6)
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ككضع الكركد عمى آليات الجيش كالشرطة ، لجنكد االحتالؿ كمصافحة أيدييـ الممطخة بالدماء
 .(1)كاالحتفاؿ بمناسبة مؤتمر التصفية

تـ االتفاؽ عمى مجمكعة مبادئ بيف حركتي ، ـ1991تشريف ثاني/ نكفمبر16في تاريخ 
، تمثمت في: حرية التعبير لجميع األطراؼ، مة بيف الطرفيففتح كحماس إلنياء حالة التكتر القائ

أك المجكء ل ساليب السكقية في ، كعدـ استعماؿ العنؼ أك الصداـ تجاه الشعب أك أم فصيؿ
كتجنيب الجامعات كالمدارس مف حاالت ، كعدـ التعرض لفعاليات األخريف، نقد مكاقؼ اآلخريف

لذلؾ عاد الطرفاف مرة أخرل في ، يا النجاحكلكف ىذا االتفاؽ لـ يكتب ل، (2)الصراع
  .(3)كاحتراـ اآلخر، تدعك لنبذ الخالفات، لعقد كثيقة اتفاؽ ثانية، ـ1992تمكز/يكليك 11

 / ينايركما اتفؽ الطرفاف عمى عقد لقاء آخر في الخرطكـ في الثاني مف كانكف الثاني
ف الترابي" األميف العاـ لممؤتمر كجاء ذلؾ نتيجة لجيكد الكساطة التي قاـ بيا حس، ـ1993عاـ 

كييدؼ ىذا المقاء لتنقية األجكاء بيف الحركتيف كنبذ ، الشعبي اإلسالمي القكمي في السكداف"
 .(4)الخالفات

أقامت الفصائؿ ، كحرصان مف حركة حماس كالفصائؿ الكطنية عمى المصمحة العامة
، اليامة كخاصة مشاريع التسكيةالفمسطينية تحالؼ كطني التخاذ مكاقؼ مكحدة تجاه القضايا 

أيمكؿ/ 29في  يغة "الفصائؿ العشرة"ككاف لإلعالف عف ص، *سمي بتحالؼ "الفصائؿ العشرة"
كمثمت ، صدل كبير في الساحة الفمسطينية استحكذ اىتماـ المراقبيف السياسييف، ـ1992سبتمبر

                                                 

 ـ.1991-11-6حماس : بياف حركة  - (1)
 ـ.1991-11-19بياف صادر عف حركة التحرير الكطني الفمسطيني "فتح" كحركة حماس: - (2)
 .15ك1ـ، ص1992-7-11، السبت، 8210صحيفة القدس: كثيقة اتفاؽ بيف " فتح" ك "حماس"، ع:  - (3)
ؤتمر صػػػحفي عقدتػػػو صػػػيغة جبيكيػػػة يطمػػػؽ عمييػػػا اسػػػـ تحػػػالؼ الفصػػػائؿ العشػػػرة، أعمػػػف عػػػف قيامػػػو عبػػػر مػػػ -*

الفصػػػائؿ الفمسػػػطينية فػػػي مقػػػر الخالصػػػة التػػػابع لمجبيػػػة الشػػػعبية/القيادة العامػػػة فػػػي مخػػػيـ اليرمػػػكؾ المقػػػاـ عمػػػى 
ـ، حيث يعارض ىذا التحالؼ 1993-9-13األراضي السكرية، كذلؾ بعد فترة كجيزة مف تكقيع اتفاؽ أكسمك في 

ـ، كيتشػكؿ التحػػالؼ مػف : الجبيػة الشػعبية، الجبيػػة 1991مسػار التسػكية الػذم انطمػؽ بعػػد مباحثػات مدريػد عػاـ 
الشػعبية/القيادة العامػة، جبيػة النضػػاؿ الشػعبي الفمسػطيني )جنػػاح خالػد عبػد الحميػػد(، منظمػة الصػاعقة ) طالئػػع 
حزب التحرير(، الحزب الشيكعي الفمسطيني الثكرم، الجبيػة الديمقراطيػة، حركػة فػتح/ االنتفاضػة، جبيػة التحريػر 

ية ) جنػػػاح أبػػػك نضػػػاؿ األشػػػقر(، حركػػػة حمػػػاس، حركػػػة الجيػػػاد اإلسػػػالمي. مكقػػػع البيػػػاف االلكتركنػػػي. الفمسػػػطين
www.albayan.com 

، ع:  - (4) صػػحيفة القػػػدس: نتيجػػػة لجيػػػكد الترابػػػي فػػػتح كحمػػػاس تتفقػػاف عمػػػى لقػػػاء الشػػػير القػػػادـ فػػػي الخرطػػػـك
 .1ـ، ص1992-12-26، السبت، 8378
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، مرة في تاريخ ىذه الساحة حيث تشكمت كألكؿ، ىذه الخطكة انجازان نكعيان في الساحة الفمسطينية
كما مثمت رافعة سياسية ىامة في مكاجية النيج  ، صيغة تجمع كافة ألكاف الطيؼ الفكرم

 .(1)السياسي الذم قاده ياسر عرفات بعد  مؤتمر مدريد"

كالمالحظ مف ذلؾ أف تطكران جديدان طرأ عمى الفكر السياسي لحركة حماس فباالنتقاؿ 
أخذت حركة حماس العمؿ مف خالؿ ، جية لتيار الحمكؿ السممية السائدمف العمؿ المنفرد كالمكا

صيغة جديدة تجمع الفصائؿ الفمسطينية العشرة بمختمؼ أطيافيا كألكانيا الفكرية لمعمؿ بشكؿ 
 مكحد كجامع لصناعة قرارات مكحدة كعميقة.

ف تحػػػالؼ الفصػػػائؿ العشػػػرة الػػػذم ضػػػـ فصػػػائؿ عممانيػػػة كيسػػػارية إيعتبػػػر يكسػػػؼ رزقػػػة 
إذ ال تجػد تعارضػان بػيف الكطنيػة ، عمى أنو دليؿ عمى مركنة حماس في فيميا لمكطنية، كشيكعية

 .(2)كاإلسالمية في عالقاتيا مع اآلخريف

أف فعاليػػات ىػػذا التحػػالؼ اقتصػػرت عمػػى البيانػػات  عبػػد الحفػػيظ عػػالكم مػػع ذلػػؾ اعتبػػر
كيتفػػػؽ ىػػػذا الػػػرأم مػػػع مػػػا . (3)المشػػػتركة كبعػػػض االضػػػرابات التػػػي تػػػـ تنفيػػػذىا بالػػػداخؿ كالخػػػارج

كىػػك ال يتعػػدل ، العشػػرة لػػـ يكػػف لػػو أم تػػأثير كبيػػر ف تحػػالؼ الفصػػائؿإحيػػث ، الدراسػػةاسػػتنتجتو 
لػػػـ باإلضػػػافة أنػػػو ، حقػػػؽ أم نجاحػػػات تػػػذكراذا لػػػـ ي، مى الفػػػارغ مػػػف أم مضػػػمكفالتشػػػكيؿ االسػػػ

 يستطع إيقاؼ زحؼ الحمكؿ السممية .

مسػػطيني تتكطػػد شػػيئان فشػػيئاى خػػالؿ السػػنكات أخػػذت العالقػػة بػػيف حركػػة حمػػاس كاليسػػار الف
حيػػث قامػػت لجػػاف تنسػػيؽ لمنشػػاطات بػػيف الطػػرفيف فػػي الضػػفة الغربيػػة ، الالحقػػة لمػػؤتمر مدريػػد

ابػػػف السػػػيد أحمػػػد  "جيػػػاد جبريػػػؿ"كقػػػد كصػػػمت العالقػػػة بػػػيف الطػػػرفيف الػػػى حػػػد قيػػػاـ ، كقطػػػاع غػػػزة
مدادىـ بالسالح، جبريؿ  .(4)بتدريب أفراد مف حركة حماس كا 

                                                 

 ـ.1992-9-29بياف حركة  حماس:  - (1)
ـ، 2014-11-6(، صحيفة فمسطيف، الخمػيس، 10-1رزقة، يكسؼ: الرؤية السياسية لحركة حماس، ) - (2)

 .15ص
 .279عالكم، عبدالحفيظ: عالقات الحركة عمى الساحة الفمسطينية ص  - (3)
 .203،204شياب، زكي: حماس مف الداخؿ، ص  - (4)
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ف حركػة حمػاس لػـ تتػدرب فػي معسػكرات إ: مكسى أبك مرزكؽ أكد ميقان عمى ما سبؽكتع
 .(1)حت مسمي أحمد جبريؿإنما كاف ليا قكاعد خاصة ت، أحمد جبريؿ

أف ىػػذا التقػػارب فػػي المكقػػؼ السياسػػي لػػـ ييػػذب جميػػد  عبػػد الحفػػيظ عػػالكمفػػي حػػيف يػػرل 
اف ارتبػػاط ك  كالديمقراطيػػة مػػف جيػػة  االقتػػراف األيػػديكلكجي بػػيف حركػػة حمػػاس كالجبيتػػيف الشػػعبية

 .(2)قد شكؿ ثقالن ال يسمح ليا بتقميؿ المسافة مع حماس، األخيرتيف بفتح خالؿ ـ.ت.ؼ

عمػػى خمفيػػة ، بػػدأت بعػػض التػػكترات تسػػكد العالقػػة بػػيف حركػػة حمػػاس كالجيػػاد اإلسػػالمي
يف مػػف الجيػػاد فقػػد اتيػػـ النػػاطؽ باسػػـ المبعػػد، تفػػرد حركػػة حمػػاس باتخػػاذ القػػرارات بمػػرج الزىػػكر

كلكػف سػػرعاف مػػا ، (3)حركػػة حمػاس بمصػػادرة  أراء المبعػػديف كمحاكلػة السػػيطرة عمػػييـ ،اإلسػالمي
أكضػػحت حركػػة حمػػاس خػػالؿ مػػؤتمر صػػحفي عػػدـ كجػػكد أم خػػالؼ بينيػػا كبػػيف حركػػة الجيػػاد 

 .(4)اإلسالمي

، كحرصان مف حركة حماس عمى مصمحة الشعب الفمسطيني كمصمحة القضية الكطنية
كبعد أحداث الصراع ، الفرصة عمى االحتالؿ إلشعاؿ الفتنة بيف الفصائؿ كالتنظيمات كتفكيت

تـ االتفاؽ بيف حركة ، (5)التي شيدتيا حركتي فتح كحماس مف اعتداءات مسمحة كاشتباكات
تمـز الطرفيف بتحريـ االقتتاؿ الداخمي كالعنؼ كضماف ماس" كحركة "فتح" عمى كثيقة شرؼ "ح

 .(6)الرأم"حرمة التعبير عف 

عداد ، عف الرأم حرية التعبيرد تضمنت الكثيقة ما يمي: كفالة كق كحرية إقامة الميرجانات كا 
دانة ممارسات العنؼ المادم كالمعنكم بيف فئات كشرائح الشعب، المسيرات كاالحتفاالت ، كا 

ـ أك المجكء إلي استخدا، كعدـ اإلدالء بأم تصريحات أك إصدار بيانات فييا دعكة لمعنؼ
 .(7)القكة

                                                 

-10-8الشػػػريط الثالػػػث عشػػػر ،  كثيػػػؽ الفمسػػػطيني،ركػػػز التػػػأريخ كالتمقابمػػػة مػػػع مكسػػػى أبػػػك مػػػرزكؽ، م - (1)
 .8ـ، ص2012

عالكم، عبدالحفيظ: عالقات الحركة عمى الساحة الفمسطينية، مػف كتػاب الحمػد، جػكاد: الفكػر السياسػي،  - (2)
 .279ص
 ـ.1993-3-26بياف لمناطؽ باسـ المبعديف مف الجياد اإلسالمي: - (3)
 ـ.1993-3-26مؤتمر صحفي لمناطؽ باسـ المبعديف: - (4)
 .196غكشة، ابراىيـ: المئذنة الحمراء، ص - (5)
 ـ.1993-9-17كثيقة الشرؼ التي اتفقت عمييا حركتا فتح كحماس: - (6)
 ـ.1993-9-17كثيقة الشرؼ التي اتفقت عمييا حركتا فتح كحماس: - (7)
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كالمالحظ أف حركة حماس أرادت تفكيت كؿ فرصة يمكف أف تؤدم إلى اقتتاؿ داخمي 
لمحمكؿ ، كعممت عمى تكريس الكحدة الكطنية مف خالؿ ىذه االتفاقيات، بيف الفصائؿ الفمسطينية

 دكف كقكع ما ال يحمد عقباه.

فصائؿ العشرة" ليككف "ال صيغةبعد تكقيع اتفاقية أكسمك طرحت بعض االقتراحات لتطكير 
كبعد عدة جكالت مف الحكارات كالنقاشات تـ ، في مكقع أفضؿ لمكاجية اتفاؽ أكسمك/القاىرة

كالذم يقكـ في األساس عمى رفض اتفاؽ ، التكصؿ إلى صيغة " تحالؼ القكل الفمسطينية"
بياف  كقد تـ اإلعالف عنو في، (1)كتشكيؿ قيادة ليذا التحالؼ، أكسمك كالعمؿ عمى إسقاطو

  . (2)ـ1994كانكف ثاني/ يناير16مشترؾ بتاريخ 

محاكالن إيجاد كسائؿ كطرؽ ، جاء ىذا التحالؼ كتطكر تمقائي لصيغة الفصائؿ العشرة
كمحاكالن تحقيؽ ما فشمت صيغة ، جديدة لمتعامؿ مع القضايا الطارئة عمى الساحة الفمسطينية

 الفصائؿ العشرة في تحقيقو.

إذ رات أف ، ي ىذه المرحمة لتعزيز العمؿ الكطني المشترؾحركة حماس ففقد عممت 
، عمى تحرير فمسطيف ف تقكـ عمى أساس االلتزاـ بالعمؿصيغة العمؿ الكطني المشترؾ يجب أ

 .(3)كعد االعتراؼ بالعدك الصييكني

أف ىذا التحالؼ لـ يختمؼ كثيرا عف صيغة "  عبد الحفيظ عالكميرل في حيف 
كأبرزىا االشتراؾ ، أنو دشف مرحمة جديدة مف العالقات مع ىذه الفصائؿإال ، الفصائؿ العشرة"

 .(4)كالعمؿ عمى إعادة بناء مؤسسات ـ.ت.ؼ، عمى ىدؼ كاحد كىك اسقاط أكسمك

نيساف/ 22كنتيجة لتجدد المكاجيات بيف حركتي "فتح" "كحماس" كقعت الحركتاف بتاريخ 
 (5)ما يمي:كالذم نص عمى ، اتفاؽ النقاط الست، ـ1994إبريؿ 

التكقؼ الفكرم عف كؿ حمالت التشيير بيف "فتح" ك"حماس" مع ضماف حؽ التعبير  -1
جراء مزيدان مف الحكار األخكم بيف التنظيمييف.، عف الرأم لمجميع  كا 

                                                 

 .279عالكم، عبدالحفيظ: عالقات الحركة عمى الساحة الفمسطينية، ص  - (1)
 ـ.1994-1-16بياف مشترؾ:  - (2)
 المركز الفمسطيني لإلعالـ. - (3)
 .279عالكم، عبدالحفيظ: عالقات الحركة عمى الساحة الفمسطينية ص  - (4)
 ـ.1994-4-22االتفاؽ بيف حركتي "فتح"ك"حماس": - (5)
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نبذ الخالفات كالصراعات الدمكية كاالبتعاد إلى األبد عف استعماؿ العنؼ في حالة حؿ  -2
 البناء بيف أبناء.كتأكيد التزاـ الحكار ، الخالفات

منع المطارديف أك المسمحيف مف كال الطرفيف التدخؿ في حؿ المشكالت التنظيمية أك  -3
 كعمى لجاف اإلصالح اإلسالمية كالكطنية أف تقكـ بدكرىا في حؿ أم إشكاؿ.، العائمية

كيككف في ، إقرار اإلضراب ليـك كاحد في حاؿ سقكط شييد في منطقتو السكنية فقط -4
 ؽ حداد ليكـ كاحد.بقية المناط

كمف خالؿ ما سبؽ يتضح أف تكرار محاكالت االتفاؽ بيف حركة حماس كحركة فتح ينـ 
الحركة قدر اإلمكاف االبتعاد عف  كمحاكلة، لكطنية مف منظكر الحركةعف مدل أىمية الكحدة ا

 االقتتاؿ كالصراعات الداخمية.

 ،كحدتو بيف "فتح" ك "حماس" كمع قياـ السمطة الفمسطينية بردت نسبيان سخكنة التكتر
 .(1)ليحؿ محميا تكتر كسخكنة جديداف مع السمطة الفمسطينية المؤسسة حديثان 

كبعد انقضاء أربعة أعكاـ تقريبان عمى تجربة التحالؼ لمفصائؿ الفمسطينية بصيغتيا 
، رأت حركة حماس أف ىناؾ حاجة ماسة إلى خطكة نكعية لتطكير ىذه التجربة، األكلى كالثانية

حيث أف استمرار العممية السياسية كما تمخض عنيا مف اتفاقات ظالمة بيف قيادة عرفات 
أثبتت المكقؼ الذم اتخذتو الفصائؿ العشرة منذ البداية بالنسبة إلى ، كحككمة الكياف الصييكني

كما أف سمطة الحكـ ، التي انطمقت كفؽ أسس مجحفة كظالمة كغير عادلة، العممية السياسية
قدمت ، التي أنيطت بيا ميمات إدارة شؤكف الفمسطينييف في الضفة الغربية كقطاع غزة الذاتي

 .(2)بالنسبة إلى تعامميا مع الشعب الفمسطيني، نمكذجان سيئان لمغاية

 إطار في، ـ1994كاعتبرت حركة حماس أف المعارضة التي اجتمعت في مطمع عاـ 
مية السياسية الذم بدأت في مدريد عاـ تحالؼ القكل الفمسطينية" لـ تنجح في كقؼ العم"

ف الكاقع يحتـ عمينا في "تحالؼ القكم الفمسطينية" اف نخطك خطكة نكعية بتفعيؿ ، ـ1991 كا 
كىذا ، كتطكير كتكسيع القاعدة السياسية الرافضة لنيج التسكية السياسية في الساحة الفمسطينية

                                                 

 .135الحركب، خالد:  حماس الفكر كالممارسة، ص - (1)
 ـ.1996-10-13بية االستقالؿ الكطني":نص مبادرة حركة حماس" إلنشاء ج - (2)
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كتضع خطكات اجرائية ، ؿ الفمسطينيةيتطمب صيغة تنظيمية تجمع المستقميف إلى جانب الفصائ
 .(1)ؽ األىداؼ السياسية ليذا المشركعكعممية فاعمة لتحقي

لذلؾ قدمت حركة حماس نص مبادرة كطنية إلنشاء جبية االستقالؿ الكطني الفمسطيني 
 .(2)كالتي تضـ جميع الفصائؿ الفمسطينية

س لـ يكف المشركع كما يجدر اإلشارة إليو أف ىذا المشركع الذم طرحتو حركة حما
 :(3)ىما، فقد طرح قبؿ ذلؾ مشركعيف، األكؿ إلعداد تحالؼ اك ىيكؿ لمقكل الكطنية

كيقتضي بالتخمص مف ، اكال: المشركع الذم طرحتو الجبية الشعبية كالجبية الديمقراطية
 قيادة ـ.ت.ؼ التي انحرفت عف مسارىا مع الحفاظ عمى المنظمة.

، الف منظمة تحرير بديمة ال عالقة ليا بالمنظمة القائمةثانيا: المشركع الذم اقترح اع
 كتبنى ىذا المشركع فصائؿ المعارضة المقيمة في دمشؽ.

تشريف أكؿ/ أكتكبر 2كمجددا صرح الشيخ أحمد ياسيف في مؤتمر صحفي لو بتاريخ  
 .(4)كرفض االقتتاؿ الداخمي، حرص الحركة عمى التمسؾ بالكحدة الكطنية، ـ1998

حركة حماس في بناء تحالفات سياسية عديدة مع فصائؿ عممانية كيسارية  لقد شاركت
كىكذا ، كتفرد حركة فتح بالقرار السياسي الفمسطيني، كلمكاجية اتفاقية أكسمك، لمكاجية االحتالؿ

لذلؾ فإف ىذه الممارسة دفعت الباحثيف ، تككف الحركة كشفت عف مفاكتة بيف النظرية كالتطبيؽ
بؿ أف بعضيـ ، ة حماس تجاكزت عائؽ العممانية في تحالفاتيا مع اآلخريفإلى القكؿ أف حرك

 :(5)كيمكف إرجاع مكقؼ حماس البراغماتي إلى ثالثة أسباب، فسره عمى أنو ازدكاجية مكقؼ

                                                 

صػػحيفة القػػدس: حمػػاس تحػػاكؿ جمػػع المعارضػػة حكليػػا، تحػػالؼ القػػكل الفمسػػطينية يبحػػث مشػػركع انشػػاء  - (1)
 .22ك1ـ، ص1996-11-4، االثنيف، 9728جبية االستقالؿ، ع: 

 ـ.1996-10-13نص مبادرة حركة "حماس" إلنشاء جبية االستقالؿ الكطني: - (2)
كم، عبػػدالحفيظ: عالقػػات الحركػػة عمػػى السػػاحة الفمسػػطينية، مػػف كتػػاب الحمػػد، جػػكاد: مرجػػع سػػابؽ، عػػال - (3)

 .281ص
، 10455صػػحيفة القػػدس: الشػػيخ ياسػػيف: حمػػاس تتمسػػؾ بالكحػػدة الفمسػػطينية ميمػػا بمغػػت الصػػعب، ع:  - (4)

 .3ـ، ص1998-10-2الجمعة، 
(، صػػػػػػحيفة فمسػػػػػػطيف، الثالثػػػػػػاء، 10-3، )15رزقػػػػػػة، يكسػػػػػػؼ: الرؤيػػػػػػة السياسػػػػػػية لحركػػػػػػة حمػػػػػػاس، ص - (5)

 ـ.11/11/2014
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الكضع الفمسطيني العاـ الذم يغمب العمؿ مف أجؿ التحرير عف النظرية كالخالفات  -1
 األيديكلكجية.

 نفكذىا. تزايد قكة حماس كاتساع -2

 ؤكلية العامة.سكتحمؿ الم، تطكر فكر حماس السياسي -3

اعتبر عبد الستار قاسـ أف ، ان عمى دكر الفصائؿ المعارضة في اتخاذ مكاقؼ معينةبكتعقي  
كيمكف أف تشكؿ بديالن في المستقبؿ إذا انيارت ، المعارضة تستطيع التكحد حكؿ مكاقؼ معينة

ئؿ المعارضة تعاني مف مشاكؿ يحاكؿ كؿ طرؼ حميا كلكف فصا، المفاكضات مع " إسرائيؿ"
 .(1)بطريقتو الخاصة

 م:1006-1000: تطور موقف حركة حماس من الفصائل الفمسطينية المحور الياني
تميزت عالقة حركة حماس في السنكات السابقة مع الفصائؿ الفمسطينية بشيئان مف المد 

كالحرص عمى الكحدة ، ابط التعاكف المشترؾفتارة تحكـ ىذه العالقة رك ، كالجذر حكـ العالقة
كمع ذلؾ ظمت ىذه ، كتخيـ عمييا ظالؿ االنفرادية كالتكحد، كتارة ما تفتر ىذه العالقة، الكطنية

كخاصة عمى خمفية قياـ انتفاضة األقصى الذم ، العالقة تسير نحك الجدية كالعمؿ المشترؾ
 رؾ.دفعت الفصائؿ الفمسطينية إلى التكحد كالعمؿ المشت

دعا محمكد الزىار " الناطؽ الرسمي باسـ حركة حماس في ، ـ2001ففي آب/أغسطس    
فمسطيف" سائر القكل السياسية العاممة عمى الساحة الفمسطينية إلى صياغة برنامج كطني كاضح 

كما كشدد عمى ، يصمح كأرضية مشتركة لكؿ فعاليات الشعب في مكاجية العدكاف " اإلسرائيمي"
الجماىير عمى كحدتيـ الكطنية التي تعمقت بدماء الشيداء كالجرحى في ساحات  ضركرة حفاظ

أما القيادم في حماس محمد شمعة فكاف دائمان ما ، (2)ية مع قكات االحتالؿ كالمستكطنيفالمكاج
ككاف كثيران يردد ، يدعك لكحدة الكطف كالمصالحة كالتعامؿ اإليجابي مع الفصائؿ الفمسطينية

 .(3)نا طالب حكـ""نحف دعاة كلس

                                                 

، 9457صػػػحيفة القػػػدس: عبػػػد السػػػتار قاسػػػـ: المعارضػػػة الفمسػػػطينية ليسػػػت عمػػػى مسػػػتكل الحػػػدث، ع:  - (1)
 .6ـ، ص1995-12-25االربعاء، 

صػػػحيفة األيػػػاـ: المتحػػػدثكف يػػػدعكف القػػػكل السياسػػػية إلػػػى صػػػياغة برنػػػامج كطنػػػي لمكاجيػػػة االعتػػػداءات  - (2)
 .5ـ، ص2001-8-16، الخميس، 2033ائيمية"، ع: "اإلسر 

 .105سالمة، محمكدم ك العامكدم، محمدم كآخركف: الشيخ الجميؿ محمد حسف شمعة، ص - (3)
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، ضد الشعب الفمسطيني خالؿ انتفاضة األقصى "سرائيميةاإل"مع تصاعد االنتياكات ك 
أخذت حركة حماس عمى عاتقيا في مختمؼ بياناتيا حث الفصائؿ الفمسطينية عمى الكحدة 

حيث طالبت الفصائؿ أف تككف صفان ، الكطنية كعمى الرد المكحد ضد االنتياكات اإلسرائيمية
 .(1)كاالنتفاضة كالمكاجية مع العدك، ان في خندؽ المقاكمةكاحد

كالذم جاء ردان عمى ، ـ2001كانكف ثاني/ يناير 27كفي بياف الحركة الصادر بتاريخ
دعت حركة حماس:" الشعب الفمسطيني كفصائمو ، كضد المفاكضات، االنتياكات االسرائيمية

 .(2)إجراءاتيا بشأف االعتقاالتالكطنية لمضغط عمى السمطة كمطالبتيا بالتراجع عف 

كأف ، كالكاضح أف حركة حماس قد شعرت بمدل الخطكرة المكجية لمشعب الفمسطيني
، لذلؾ أخذت تدعك إلى تكثيؼ الكحدة، ىذه اليجمة لف تفرؽ بيف سمطة أك شعب أك مقاكمة

 كالعمؿ المكحد لكضع حدان أماـ اليجمة الصييكنية تجاه الشعب الفمسطيني.

استنكرت ، ـ2002 كانكف ثاني/ يناير 16القكل الكطنية الذم صدر بتاريخ كفي بياف
حركة حماس كمعيا الفصائؿ الفمسطينية نبأ اعتقاؿ "أحمد سعدات" األميف العاـ لمجبية الشعبية 

كذلؾ عمى خمفية مسؤكلية الجبية عف ، لتحرير فمسطيف مف قبؿ أجيزة أمف السمطة الفمسطينية
 .(3)رحبعاـ زئيفي"تنفيذىا لعممية قتؿ "

، مف التقارب بيف حركة حماس كالفصائؿ الفمسطينية أدت انتفاضة األقصى إلى مزيد
كضركرة ، فأصبحت الحركة في مختمؼ بياناتيا تحث الفصائؿ عمى تكحيد الضربات ضد العدك

 11فعمى سبيؿ المثاؿ كجو بياف حركة حماس الصادر بتاريخ ، تفعيؿ أعماؿ عسكرية مشتركة
 :(4)كىي، مجمكعة مف المطالب لحركة فتح، ـ2002/ سبتمبرأيمكؿ

 التأكيد عمى التيدئة كنزع الفتيؿ ككقؼ كؿ مظاىر. -1

 التأكيد عمى حرمة االقتتاؿ الداخمي كسياسة االغتياالت. -2

 التأكيد عمى أف الحكار كحده ىك الذم يجب أف. -3

                                                 

 ـ.2001-12-14بياف حماس: - (1)
 ـ.2001-12-27بياف حركة حماس: - (2)
تصػػريح صػػحفي لحركػػة  ـ م2002-1-16بيػػاف لتحػػالؼ القػػكل الفمسػػطينية تسػػتنكر فيػػو اعتقػػاؿ سػػعدات: - (3)

 ـ.2002-1-16حماس:
 ـ.2002-9-11بياف حماس:  - (4)
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 ة.التأكيد عمى استمرار المقاءات بيف الحركتيف لحؿ المشكالت القائم -4

كاختتـ البياف مكقؼ الحركة حيث جاء فيو:" إننا في حركة المقاكمة اإلسالمية "حماس" 
ال زلنا نأمؿ أف تقبؿ حركة فتح بيذه النقاط التي يمكف أف تصؿ بنا إلى حؿ المشكمة بعيدان عف 

 .(1)فنحف شعب كاحد"، االتياـ كالتيديد كالتجريح

تشريف ثاني/  9ىرة بتاريخ ىذا كقد عقد اجتماع بيف فتح كحماس في القا
 .(2)االنتفاضة الفمسطينية كحكؿ كيفية تعزيز، الجانبيف كذلؾ لخفض التكتر بيف، ـ2002نكفمبر

، كقد أجرت كالن مف حركتي فتح كحماس حكاران شامالن في القاىرة كتحت رعاية مصرية
مسؤكلكف ذكر  فقد، حيث تـ مف خاللو التكصؿ إلى اتفاؽ حكؿ القضايا العالقة بينيما
كما ناقش الكفداف في ، فمسطينيكف أف حماس بحثت كقفان محتمالن لمعمميات التفجيرية لمدة عاـ

ذا ما كانت حماس ستشارؾ في االنتخابات البرلمانية ، محادثاتيما التكترات بيف الجانبيف كا 
 .(3)كالرئاسية المقبمة

إلى القاىرة بقمب  في الكقت ذاتو أكضح عبد العزيز الرنتيسي أف حركة حماس ذىبت
كلدييا االستعداد الكامؿ أف تقبؿ بما يخدـ المصمحة العميا لمشعب ، كعقؿ مفتكح، مفتكح

أما األكؿ: تعزيز جبيتنا ، كحماس ترل الحكار يجب أف ييتـ بمحكرييف رئيسييف، الفمسطيني
ليس قرارا  كمف ىنا فقرار كقؼ العمميات، كالثاني: كيفية إدارة الصراع مع المحتؿ، الداخمية
كسيككف بمثابة خطكة تنازلية غير مبررة ، كال يخدـ المصمحة العميا لمشعب الفمسطيني، حكيمان 

 .(4)أماـ عدك متعنت

                                                 

 ـ.2002-9-11بياف حماس:  - (1)
-11-9، السػػػبت، 2539صػػػحيفة الحيػػػاة الجديػػػدة: اجتمػػػاع  بػػػيف فػػػتح كحمػػػاس اليػػػـك فػػػي القػػػاىرة، ع:  - (2)

 .15ـ، ص2002
-11-12، الثالثػػػاء، 2542، ع: صػػػحيفة الحيػػػاة الجديػػػدة: فػػػتح كحمػػػاس تتكصػػػالف إلػػػى اتفػػػاؽ تػػػاريخي - (3)

 .1ـ، ص2002
-11-15، الجمعػػػة، 2542صػػػحيفة الحيػػػاة الجديػػػدة: فػػػتح كحمػػػاس تتكصػػػالف إلػػػى اتفػػػاؽ تػػػاريخي، ع:  - (4)

 .2ـ، ص2002
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نت حركة حماس عف استعدادىا الستئناؼ ماع، ـ2002كانكف أكؿ/ ديسمبر16في 
لتكحيد ، مسطينيلتعزيز كحدة الصؼ الف، الحكار الذم بدأتو في القاىرة قبؿ شير مف ىذا التاريخ

 .(1)كؿ فئات الشعب الفمسطيني

كشاركت ، ـ2003يناير كانكف ثاني/  24تـ استئناؼ الحكار مرة أخرل في القاىرة في 
كبالرغـ مف ، مثؿ: اليدنة، كتناكلت فيو بعض القضايا اليامة، فيو مختمؼ الفصائؿ الفمسطينية

 .(2)بيف" فتح" ك "حماس" زدادتإإال أف اليكة ، تعدد جمسات الحكار في الداخؿ كالخارج

فيقكؿ: سياستنا في حركة حماس سياسة المكدة كعدـ ، عمؽ عمى ذلؾ الشيخ ياسيفك 
فيي سياسة حشد كؿ الطاقات ضد ، كحتى السمطة التي تعتقؿ كتعذب، الصداـ مع كؿ الفصائؿ

، لميدانيكلكف ليس عمى المستكل ا، فعالقاتنا مع الفصائؿ عالقة مكدة كرحمة، العدك الكاحد
لكف عمى المستكل ، كيكجد تنسيؽ مع كؿ الفصائؿ، إنما عمى مستكل التنسيؽ الجماىيرم

 .(3)العسكرم يبقى كؿ كاحد لو عممو"

أك تباينت االجتيادات ، نو ميما بمغت الخالفات في كجيات النظرأبذلؾ ترل الحركة  
أك االحتكاـ إلى ، لتصكراتال يجكز بحاؿ مف األحكاؿ فرض اآلراء كا، في ساحة العمؿ الكطني

 .(4)لغة السالح

كنتيجة لمضغكط التي مكرست عمى حركة حماس كحركة الجياد اإلسالمي لكقؼ 
 أعمنت حركة "حماس" كحركة، (5)كاالحتكاـ إلى التيدئة بناءن عمى اتفاقية القاىرة، إطالؽ النار

، ى الكحدة الفمسطينيةكذلؾ حرصان مف الحركتيف عم، الجياد اإلسالمي" عف مبادرة مشتركة"
كقطعان لمطريؽ أماـ العدك لخمؽ الذرائع ، كحماية الجبية الداخمية مف خطر التفرؽ كالصداـ

فقد أعمنت الحركتيف تعميؽ العمميات العسكرية ضد العدك الصييكني لمدة ثالثة أشير ، كتفجيرىا
 :(6)كذلؾ مقابؿ الشركط التالية، كيسرم مفعكليا مف تاريخ ىذا البياف

                                                 

، 2573صػػػحيفة الحيػػػاة الجديػػػدة: حمػػػاس تعمػػػف اسػػػتعدادىا السػػػتئناؼ الحػػػكار مػػػع فػػػتح فػػػي القػػػاىرة، ع:  - (1)
 .1ـ، ص2002-2-16االثنيف، 

 .47،48مقابمة مع الشيخ ياسيف، القاسـ، أحمد، : انتفاضة األقصى، ص - (2)
 .47،48مقابمة مع الشيخ ياسيف، القاسـ، أحمد، : انتفاضة األقصى، ص - (3)
 المركز الفمسطيني لإلعالـ. - (4)
 .317غكشة، إبراىيـ: المئذنة، ص - (5)
-6-29اإلسالمي" بشأف تعميؽ العمميات العسػكرية: بياف لحركتي المقاكمة اإلسالمية "حماس"، ك"الجياد - (6)
 ـ.6-2003
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 الكقؼ الفكرم لكافة أشكاؿ العدكاف عمى الشعب الفمسطيني. -1

أك أخؿ بأم منيا فإننا في ، في حاؿ إذا لـ يستجب العدك ليذه الشركط كااللتزامات -2
 كنحمؿ العدك مسؤكلية ما سيترتب عمييا.، حؿ مف ىذه المبادرة

 كقد أكدت حركة حماس أف مكضكع ىذه التيدئة كاف مثار نقاش بيف كؿ الفصائؿ
في حيف رفضت ، ثـ تراجعت، إذ اف حركة "فتح" أعمنت مكقفيا المكافؽ في البداية، الفمسطينية

فقررت الحركة إعالف ىذه التيدئة مع حركة الجياد ، الجبيتيف الشعبية كالديمقراطية ىذه التيدئة
 .(1)اإلسالمي"

كت أف حركة حماس قبؿ أف تتخذ مكضكع المبادرة كانت قد شار  ،كيالحظ مما سبؽ
كلعؿ ذلؾ يدؿ عمى عدـ تكحد حركة حماس ، كلـ تنفرد بيذا القرار، مختمؼ الفصائؿ الفمسطينية

نما مقابؿ الرفض مف الفصائؿ األخرل أعمنت حركة حماس ، كانفصاليا في القرارات السياسية كا 
 مكقفيا مف المبادرة مع حركة "الجياد اإلسالمي".

كانكف 14كة حماس صدر بتاريخكفي تصريح صحفي لعضك المكتب السياسي لحر 
أكد فيو" أف العمميات المشتركة مع كتائب شيداء األقصى تعكس مدل ، ـ2004ثاني/ يناير

مؤكدان ، مطالبان جميع الفصائؿ باالستمرار في ىذا النيج، التنسيؽ كالتعاكف مع الفصائؿ المقاكمة
كجكد  قرار لحماس عمى أف ىذه العممية تدحض كؿ الشائعات التي أطمقيا المغرضكف عف 

 .(2)بكقؼ عممياتيا العسكرية"

كالذم ، ـ2005آب/ أغسطس  13حماس في بيانيا الصادر بتاريخكقد أكدت حركة 
كأنيا ال ، مف قطاع غزة عمى ضركرة مبدأ الشراكة مع أبناء الشعب "سرائيمياإل"عقب االنسحاب 

 .(3)تسعى لمتفرد بالقرار

كتحريـ ، ف مرة بكقؼ االغتياؿ السياسيكالمالحظ أف حركة حماس نادت أكثر م
كطالبت أف يبقى سالح ، كحرب داخمية، حتى ال تيجر البالد إلى فتنة جديدة، االقتتاؿ الداخمي

 المقاكمة مشركعان في كجو الممثؿ فقط.

                                                 

 .ـ، أجراىا أشرؼ العجرمي2003-7- 6مقابمة مع إسماعيؿ أبك شنب: - (1)
 ـ.2004-1-14تصريح صحفي لمحمد نزاؿ :تعقيبان عمى عممية ريـ الرياشي: - (2)
 ـ.2005-8-13بياف حركة حماس: - (3)
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التقت الفصائؿ الفمسطينية مرة أخرل في القاىرة ، ـ2005مارس  آذار/ 17في 
حسيف العالقات بيف حركتي "فتح" كت، قشة القضايا اليامةالستكماؿ المباحثات بينيـ كمنا

كقد ، (1)كتمخض عف ىذا المقاء مكافقة حماس لممشاركة في االنتخابات المقبمة، حماس"ك"
 .(2)اعترفت الحركة في ىذا المؤتمر بدكر مصر الفعاؿ في إنجاح الحكار كمتابعتو

الشاطئ بيف قكات األمف ك كحكؿ األحداث المؤسفة التي حصمت في مدينة غزة كمخيـ 
" الجميع بضبط النفس كعدـ الزج بسالح  :طالبت الفصائؿ كالقكل الفمسطينية، حركة حماس

حيث أكدت عمى ضركرة التزاـ ، المقاكمة في مثؿ ىذه األحداث التي لف تخدـ إال االحتالؿ
كشؼ الحقيقة دكف كمحاسبة المخميف بالنظاـ ك ، الجميع بقرارات لجنة التحقيؽ المشكمة مف القكل

 .(3)مراعاة أحد"

كدعكة ، "حماية كصيانة الكضع الداخمي تعزيز الكحدة الكطنية :فإكأضاؼ البياف 
كترتيب األكضاع ، المجنة التحضيرية المنبثقة عف اجتماع القاىرة المضي في تكريس القانكف

نياء حالة الفمتاف األمني، الداخمية  .(4)"لكطنيلتفاؼ حكاؿ قضايا اإلجماع اكاال، كا 
دعت حركة حماس إلى ، ـ2006كبعد فكز حركة حماس في االنتخابات التشريعية لعاـ

 .(5)كالفصائؿ الفمسطينية لتشكيؿ حككمة كحدة كطنية، مبدأ الشراكة مع حركة فتح
عمى مبدأ  الحفاظالمحظات األخيرة  أف حركة حماس حاكلت كحتى ،مما سبؽ كيتضح

كحاكلت أف تقدـ مبادرة لجمع الفصائؿ كالقكل الفمسطينية تحت ، ؾالكحدة الكطنية كالعمؿ المشتر 
ف كانت قد شابت ىذه الرؤية بعض األحداث الشاذة فإف الحركة حاكلت تجنبيا ، قرار مكحد كا 

 كالدعكة إلى الكحدة مف جديد.
 

******* 
 
 
 
 

                                                 

 .326غكشة، إبراىيـ: المئذنة، ص - (1)
 .13تقرير معمكمات، مصر كحماس، مركز الزيتكنة، ص  - (2)
 ـ.2005-10-4بياف القكل الكطنية كاإلسالمية حكؿ األحداث التي كقعت بيف السمطة كحماس: - (3)
 المصدر السابؽ. – (4)
 ـ.2006-2-1مقابمة مع النائب سميرة الحاليقة: - (5)
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 كيالحظ مف خالؿ عرض تطكر مكقؼ حركة حماس مف الفصائؿ الفمسطينية ما يمي:
رسـ عالقة جيدة مع الفصائؿ ، ـ1987ة حماس كمنذ انطالقتيا في عاـ حاكلت حرك -

 كالحركات الكطنية التي سبقتيا في مجاؿ العمؿ في الساحة الفمسطينية.
لتككيف جبية مكحدة ، في حمؼ الفصائؿ العشرة، ـ1992شاركت حركة حماس في عاـ  -

 .ؼ.لمكاجية مؤامرات التصفية كعمميات السالـ التي شاركت فييا ـ.ت
، ظمت العالقة بيف حركة حماس كبيف حركة فتح بيف مد كجذر طكاؿ السنكات السابقة -

 كلعؿ ذلؾ يرجع إلى اختالفات الرؤية كاأليدكلكجيات بيف الحركتيف.
، أقامت حركة حماس عالقات جيدة مع القكل اإلسالمية المتمثمة" بالجياد اإلسالمي" -

 ي".كالقكل الكطنية المتمثمة باليسار الفمسطين
صيغة الفصائؿ الفمسطينية العشرة إلى تحالؼ ، ـ1994طكرت حركة حماس في عاـ  -

 القكل الكطنية كاإلسالمية.
لجعمو أكثر ، قدمت حركة حماس أكثر مف مرة مبادرات لتطكير تحالؼ القكل الفمسطينية -

 تطكران ليتكافؽ مع المستجدات.
كالقياـ بعمميات ، ركةشاركت حركة حماس الفصائؿ األخرل في اصدار بيانات مشت -

 عسكرية مشتركة.
يدىا لمشراكة مع ، ـ2006قدمت حركة حماس بعد فكزىا في االنتخابات التشريعية لعاـ  -

 حركة فتح كالفصائؿ األخرل.
 



 

 

 

 

 

 

  انفصم انرابع
تطىر انفكر انسياسي حلركة محاس اجتاه 

 م6112-7887 اجملتمع اإلقهيمي واندويل
 

 م.1006-3993س من العمق العربي واإلسالميتطور موقف حركة حما -

-3993 الواليات المتحدة األمريكيةتطور موقف حركة حماس من  -
 م.1006

 م.1006-1000تطور موقف حركة حماس من الدول األوربية  -
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 املبحث األ ل
 و1006-3993عنق ا عربي  اإلش مي:تطو  موقف حرك  محاس مً ا  

أف تحرير فمسطيف ال يمكف أف يتـ دكف ، ـ1987عاـ أيقنت حركة حماس بعد انطالقتيا
يتمثؿ في القكل العربية كاإلسالمية لذم اعتبرت الحركة في ميثاقيا أنو كا، تكفر دعمان إقميميان 

اف ىذا ك كمف ىنا جاء عن، العمؽ العربي كاإلسالمي"أطمقت عميو الحركة "كىك ما ، المحيطة بو
كقد تـ ، ـ2006-1991ؽ العربي كاإلسالميالمبحث: تطكر مكقؼ حركة حماس مف العم

تقسيـ ىذا المبحث إلى محكرييف أساسييف كىما: أكالن: تطكر مكقؼ حماس مف العمؽ العربي 
أما الثاني فيك: تطكر مكقؼ حركة حماس مف العمؽ العربي ، ـ1999-1991كاإلسالمي
 ـ.2006-2000كاإلسالمي

-3993لعربـــي واإلســـالمي: تطـــور موقـــف حركـــة حمـــاس مـــن العمـــق االمحـــور االول
 م:3999

، عمى الساحة الفمسطينية في غمار االنتفاضة الشعبية بعد فترة مف بركز حركة حماس
كلعؿ أبرزىا ، أدركت أف ىناؾ متغيرات إقميمية تؤثر سمبان عمى القضية الفمسطينية كاألمة العربية

مة صميبية جديدة عمى التي اعتبرتيا الحركة بمثابة "ىج، ىي الحرب األمريكية عمى العراؽ
كاليدؼ منيا ىك االستيالء عمى ، زعيـ قكل الشر في العالـ، المنطقة بقيادة بكش رأس الطاغكت
لذلؾ سعت حركة حماس ، (1)الفساد في ديار اإلسالـ" كبث، خيرات الكطف العربي اإلسالمي

كانتماءاتيا لالتصاؿ بجميع الدكؿ العربية كاإلسالمية بصرؼ النظر عف أنظمتيا السياسية 
عالميان  كتكفر ليا ، األيدكلكجية لبناء عالقات سياسية مثمرة تمكنيا مف العمؿ بحرية سياسيان كا 

 .(2)كتسيـ في تصمب مكقؼ تمؾ الدكؿ مف التسكية، الدعـ غير المشركط

، تبنت حركة حماس في استراتيجيتيا السياسية نحك التحرير العمؽ العربي كاإلسالمي
كاليزيمة التي منيت بيا الدكؿ العربية إلى سياسية الدكلة القطرية حيث حممت التخمؼ 

 (3)المتناحرة.

 
                                                 

 ـ.1991-1-22بياف حماس: - (1)
 .281لحفيظ: عالقات الحركة عمى الساحة الفمسطينية، صعالكم، عبدا - (2)
-11-11(، صػػػػػحيفة فمسػػػػػطيف، الثالثػػػػػاء، 10-3رزقػػػػػة، يكسػػػػػؼ: الرؤيػػػػػة السياسػػػػػية لحركػػػػػة حمػػػػػاس، ) - (3)

 .15ـ، ص2014
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 عالقاتيا مع الدول العربية: منأىداف الحركة أواًل: 

سالمي يا مع الدكؿ العربية إلي بناء عمىدفت حركة حماس مف كراء عالقات ؽ عربي كا 
في استراتيجيتيا نحك تحرير تستطيع مف خاللو االنطالؽ في عمميا المقاكـ كخطكة أكلى 

 فمسطيف.

كرىا حركة مف ىذه العالقات ىك تأكيد حضف ىدؼ الإالحركب:  كفي ىذا السياؽ يقكؿ
طالع األطراؼ ا لعربية عمى كجيات نظر الحركة، عمى الساحة السياسية العربية ما يساعد  ،كا 

كتكفير أبعاد ، كدكليان  كاالنفتاح السياسي كاالعالمي لمحركة إقميميان ، عمى تفيميا دكف تشكيو
كالسعي لمتناكب مع مكاقؼ ىذه الدكؿ السياسية المتعمقة ، جغرافية جديدة لمتحرؾ السياسي

كحؿ ، كالحصكؿ عمى اعتراؼ الدكؿ العربية كاإلسالمية الرسمي بالحركة، بالقضية الفمسطينية
الدعـ المادم  كالحصكؿ عمى، المشكالت التي تعترض الفمسطينييف المقيميف في تمؾ الدكؿ

 .(1)كالمعنكم

، كليذا اليدؼ قامت الحركة بتعييف ناطؽ رسمي باسميا لمتكاصؿ مع الدكؿ العربية
اإلسالمي ك الممثؿ مف  حيث اعتمد الميندس إبراىيـ غكشة الذم شارؾ في  الكفد الشعبي

ة كاألردف حيث قاـ الكفد بزيارات إلى العراؽ كالسعكدي، حركة اإلسالمية في العالـقيادات ال
يراف قبيؿ اندالع حرب الخميج   بيدؼ اإلصالح كتسكية ، 1990يناير كانكف الثاني/كا 

 .(2)األمكر

المرحمة ، يقكؿ الحركب: انقسـ خطاب حماس السياسي تجاه الدكؿ العربية إلى مرحمتيف
ى كتمتد حت، ـ1987ديسمبر/ يف تاريخ التأسيس في كانكف األكؿاألكلى تغطي الفترة الكاقعة ب

، أما المرحمة األخرل، حيث لـ يكف في "الخارج" مف يمثؿ حماس رسميان ، ـ1990أكاخر سنة 
كيتعامؿ مع ، يمكف التاريخ ليا منذ أف أعمف رسميان اعتماد ناطؽ باسـ الحركة يقيـ في الخارج

كىذه المرحمة مستمرة حتى الكقت ، الكاقع العربي مباشرة كذلؾ خالؿ أزمة حرب الخميج الثانية
 .(3)الحالي

                                                 

عػػالكم، عبػػد الحفػػيظ: عالقػػات حركػػة حمػػاس السياسػػية، مػػف كتػػاب: الحمػػد، جػػكاد، كآخػػركف: دراسػػة فػػي  - (1)
 .287الفكر السياسي، ص

 .169،181غكشة، إبراىيـ: المئذنة الحمراء:ص - (2)
 .162الحركب، خالد: الفكر كالممارسة، ص - (3)
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الخيانات بعض البيانات كاإلصدارات أكصاؼ ) يمكف أف يقرأ في، في المرحمة األكلى
أما في المرحمة ، كيمكف تتبع بعض اليجـك عمى دكؿ كأنظمة حكـ مذككرة باالسـ، (العربية

الثانية فيمكف القكؿ أف قبؿ تمؾ العبارات اختفت أك أختفي معيا االتياـ المباشر الصريح كذكر 
 .(1)السـ عند تناكؿ بعض المكاقؼ الخاصة بالنظاـ العربيا

 سياسات الحركة في عالقاتيا مع الدول العربية واإلسالمية:يانيًا: 

كعدـ الخكض في ، اعتمدت حركة حماس في سياستيا مع الدكؿ العربية الحيادية التامة
الشؤكف الداخمية  فقد حرصت الحركة عمى عدـ التدخؿ في، المسائؿ الخاصة بالدكؿ العربية

كمكاقفيا ، مع رفضيا في الكقت ذاتو تدخؿ تمؾ الدكؿ في سياساتيا، لمدكؿ العربية كاإلسالمية
 .(2)كشؤكنيا الخاصة

كتعممت ، نظمة التحريريشير مكسى أبك مرزكؽ إلى أف الحركة استفادت مف تجربة م
 فيقكؿ: ،كثيرة بشأف كيفية صكغ العالقات مع األطراؼ العربيةمنيا دركسان 

نحف نعتقد بضركرة خكض ، بعكس نظرية فتح في تكريط األنظمة العربية في حركب التحرير
دراؾ كىي حصيمة ، ألنو مف دكف الكعى كاالدراؾ فإف اليزيمة ىي النتيجة، الحركب عف كعي كا 

 .(3)حركبنا مع إسرائيؿ

ركة حماس كقد أكدت حركة حماس ىذه الركاية عبر مذكرة خاصة تحت عنكاف" سياسات ح
 (4)كالتي رسمت فييا حدكد العالقة عمى النحك التالي :، المرحمية

قامة عالقات ، حركة حماس إلى االتصاؿ بمختمؼ األطراؼ العربية كاإلسالمية تسعى -1 كا 
أك ، أك السياسي أك الطائفي، بغض النظر عف تكجييا أك انتمائيا الفكرم، إيجابية معيا

 العرقي.

 الشؤكف الداخمية لمدكؿ العربية كاإلسالمية.ال تتدخؿ حركة حماس في  -2

سالمي -3 كلذا فيي ال تتبنى سياسة اليجـك ، ليست لمحركة معركة مع أم طرؼ عربي كا 
 عمى أم طرؼ عربي أك إسالمي.

                                                 

 .162الحركب، خالد: المرجع السابؽ، ص  - (1)
 .37النادم، عالء: حماس المنطمقات، كاألىداؼ، ص - (2)
 .171ص مقابمة مع مكسى أبك مرزكؽ، نقالن عف الحركب، خالد: الفكر كالممارسة، - (3)
مذكرة سياسات الحركة المرحمية في العالقات السياسية، بدكف تاريخ. نقالن عف:  الحركب، خالػد: المرجػع  - (4)

 .171السابؽ، ص 



208 

كتحرص ، تعتبر الحركة أف فمسطيف ىي ساحة الصراع العسكرم مع العدك الصييكني -4
 .عدـ نقؿ المعركة خارج األراضي الفمسطينية عمى

تكضح الحركة ل طراؼ المختمفة أف ىدؼ عالقتيا معيا ىك تدعيـ عمؿ الحركة في  -5
 كأف ىذه العالقات ليست مكجية ضد أم نظاـ.، مكاجية االحتالؿ الصييكني

 تدعك حركة حماس إلى كحدة  الصؼ العربي كاإلسالمي. -6

، الحركة بخطكرة إلى بركز محاكر كأحالؼ متناقضة بيف الدكؿ العربيةتنظر  -7
 كترفض أف تككف طرفان فييا.، كاإلسالمية

 ايجاد تكازف في عالقاتيا السياسية مع األطراؼ العربية كاإلسالمية. تسعى إلى -8

ال تقع  حتى، ية التعامؿ مع الدكؿ العربيةيتضح مف ذلؾ أف حركة حماس قد رسمت آل
عيف الريبة كعمى الرغـ مف ذلؾ ظمت بعض الدكؿ العربية تنظر ب، فريسة لمتدخؿ في شؤكنيا

خاصة أف الحركة عند انطالقاتيا عرفت نفسيا أنيا امتدادان لحركة اإلخكاف ، لحركة حماس
 أف بعض المشكالت التي كاجيت حركة حماس تمثمت في:الدراسة  ىذه كقد بينت، المسمميف

تخكؼ الدكؿ العربية مف حركات اإلسالـ السياسي التي تعد امتدادان لحركات اإلخكاف  -1
 في الدكؿ العربية.المسمميف 

أدل إلى عدـ قبكؿ ، أسبقية ـ.ت.ؼ في الحصكؿ عمى الشرعية الدكلية كالغطاء العربي -2
 حركة حماس كبديؿ لتمؾ الشرعية.

الضغط الدكلي عمى األنظمة العربية لمكاجية تقدـ حركات اإلسالـ السياسي كتحجيميا  -3
 يكية".قبؿ أف تتمدد كعمى رأس ىذه الدكؿ "الكاليات المتحدة األمر 

أسست حركة حماس أفرع ليا في  ،في أعقاب عمميات االبعاد أنو مائير ليتبؾ ركيذك
حيث أدت ، كبريطانيا ،ككذلؾ ايضان الكاليات المتحدة، دافؿ مختمفة مف أىميا: األردف كالسك دك 

فعمى سبيؿ المثاؿ: إف ، عمميات االبعاد إلي نقؿ نشاطات المكاتب السياسية لمحركة إلى الخارج
.ت.ؼ دارت في األردفم  .(1)كالسكداف كليست في قطاع غزة، عظـ االتصاالت بيف حماس ـك

                                                 

 ליגר אתגר הפונרמנמליסטי האסלאס ،61 ,אחרת פלםטינת זהות-חמאס מנועת: ליטבק מאיר - (1)
ية أخػػػػرل، اإلسػػػػالـ األصػػػػكلي تحػػػػدم السػػػػتقرار مػػػػائير، ليتبػػػػؾ : حركػػػػة حمػػػػاس ىكيػػػػة فمسػػػػطين, האזור ליצבות

 .61المنطقة، ص
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ف امتداد عمر الحركة كممارستيا السياسية عمى إكعمى ذلؾ يعمؽ رجب البابا فيقكؿ: 
ساىـ بشكؿ كبير في التعبير عف المكاقؼ ، كتداخؿ الحسابات، كتعقد الظركؼ، األرض

 .(1)أكبر بدبمكماسية أكثر لتحقيؽ أىداؼ

كفي ضكء ىذه األىداؼ التي سعت حركة حماس لتحقيقيا عبر إقامة عالقاتيا العربية 
ف لـ تنجح تمامان في مقاربة المكاقؼ السياسية لمدكؿ التي ، كاإلسالمية فإنو يتضح أف الحركة كا 

أقامت الحركة معيا عالقات حياؿ القضية الفمسطينية في ظؿ عممية السالـ الجارية في 
مف دكؿ المنطقة العربية العالقات" مع عدد مف فإف الحركة قد نجحت في إقامة "حالة ، طقةالمن

كما أظيرت الحركة ، ساىمت في تكسيع الحضكر السياسي كاإلعالمي لمحركة، كاإلسالمية
 .(2)صكرة جيدة لمصداقيتيا السياسية كاستقاللية قرارىا السياسي

تحتـر  أنيا أكدت حركة حماس، ـ1994يؿنيساف/ إبر 18كفي بيانيا الصادر بتاريخ 
ف الحرمة بمنأل عف التدخؿ في شؤكف أم ، كتقدر الظركؼ المحيطة بكؿ دكلة كخصكصيتيا كا 

 (3)عمى ما يمي: كما أكدت ، دكلة

نما تنظيـ الحركة ىك في ، إف حركة "حماس" ال تتمتع بتنظيـ ليا خارج الكطف المحتؿ -1 كا 
كجكد رمزم محدكد بقصد الدعـ السياسي كأما خارجيا ف، األرض المحتمة فقط

 كاإلسالمي كاشعبي لمحركة كاألىؿ في الداخؿ.

بكؿ تقدير إلى الظركؼ الخاصة التي تمر بيا الدكؿ العربية  حماستنظر حركة  -2
كتؤكد حرصيا عمى أمف كؿ الدكلة لعربية كاإلسالمية ، كاإلسالمية في ىذه المرحمة

 تي لنا فييا كجكد إعالمي أك سياسي.كسالمتيا كاستقرارىا كخصكصان تمؾ ال

تؤكد "حماس" أف كؿ العمميات العسكرية التي تقكـ بيا كتائب القساـ في فمسطيف  -3
 المحتمة ىي مف تخطيط ككادر الحركة العاممة في األراضي المحتمة.

 تؤكد "حماس" أف مساحة المكاجية الحقيقية ىي األرض المحتمة. -4

كؿ الحرص عمى مصمحة كأمف كاستقرار يتضح مف ذلؾ أف حركة حماس حريصة 
كأف ، كأف الحركة ال عالقة ليا بأم شأف يمس أك ييدد سالمة كأمف تمؾ الدكؿ، الدكؿ العربية

                                                 

البابا، رجب: جيكد حركة المقاكمة الفمسطينية "حماس" في االنتفاضة األكلى ، رسالة ماجستير، إشراؼ:  - (1)
 .240ـ، ص2010أحمد الساعاتي، الجامعة اإلسالمية، 

 .291عالكم، عبد الحفيظ: مرجع سابؽ، ص -(2)
 ـ.1994-4-18:بياف حماس - (3)
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كأف أم محاكلة لممساس ، مساحة العمؿ العسكرم المفتكحة أماـ الحركة ىي األراضي المحتمة
 يما ليس إال.بعالقة الحركة مع الدكؿ العربية إنما تيدؼ إلى االيقاع بين

 إلى تينئةكجيت دعكات ف، كالكطنية مف المناسبات الدينية استفادت حركة حماسلقد 
بتينئة الشعكب العربية كاإلسالمية قامت  سابؽ الذكربيانيا  ففي، الدكؿ العربية اإلسالمية

كدعتيـ إلى االنتباه لممخطط األمريكي الصييكني الرامي ، بمناسبة حمكؿ شير رمضاف الكريـ
كحثتيـ عمى الكحدة كالتسامي فكؽ الجراح...كما دعت الحركة ، إلى إذالليـ قبؿ كؿ شيء

اإلسالمية العالمية كحركة أنصار حماس إلى تكثيؼ جيكدىا اإلعالمية لتبصير الشعكب 
 .(1)اإلسالمية بالمخططات األمريكية الصميبية االستعمارية التي تريد أمريكا تنفيذىا في المنطقة

المالحظة أف حركة حماس حاكلت تسخير ىذه المناسبات لصالح القضية كالجدير ب
حزيراف/ 1ففي بيانيا الصادر بتاريخ ، الفمسطينية كتمكيف ركابطيا مع الدكؿ الشقيقة

بعثت الحركة بالتينئة إلى المسمميف في مشارؽ األرض كمغاربيا بقرب حمكؿ ، ـ1991يكنيك
إلى بيت اهلل الحراـ" بكجكب العمؿ مف أجؿ رفع  عيد األضحى المبارؾ كتذكر كفكد الحجيج 
 .(2)كثالث الحرميف الشريفي، القيكد عف مسرل النبي "صمى " أكلى القبمتيف

كبحمكؿ عيد األضحى المبارؾ أرسمت حركة حماس في بيانيا الصادر بتاريخ 
، هلل الحراـمينئة حجاج بيت ا، التينئة إلى اإلمة العربية كاإلسالمية، ـ1991حزيراف/ يكنيك21

 .(3)كمستبشرة بتحرير المسجد األقصى المبارؾ..."

عائقان أماـ التقدـ في العالقة مع الدكؿ العربية  السياسيةلقد مثؿ المكقؼ مف المسيرة 
ما ، إما عف طريؽ الدكلة نفسيا خاصة تمؾ المنخرطة في المسيرة كالمؤيدة ليا، كاإلسالمية كا 

ذم يمكف أف تصؿ إليو العالقة بينيما في ظؿ االختالؼ عمى صعيد الحركة مف حيث السقؼ ال
 .(4)األساسي حكؿ المكقؼ مف تمؾ المسألة

ـ: 1991آيار/ مايك 3الصادر بتاريخ ، (74كليذا طالبت حركة حماس في بيانيا رقـ )
كأنو ال يجكز ، حككمات كشعكب العالـ العربي كاإلسالمي باعتبار قضية فمسطيف قضية األمة

                                                 

 ـ.1994-4-18بياف حماس: - (1)
 ـ.1991-6-1(:75بياف حماس) - (2)
 ـ.1991-6-21بياف حماس: - (3)
 .289عالكم، عبد الحفيظ: مرجع سابؽ، ص - (4)
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إضافة إلى دعكة أنصارىا في العالـ ، األحكاؿ التنازؿ عنيا كالتفريط بجزء منيابأم حاؿ مف 
 .(1)بتشكيؿ جبية عالمية لمتصدم لمؤامرة تصفية القضية الفمسطينية

األكضاع كالظركؼ السيئة التي تعيشيا األمة " :ركما كاستنكرت الحركة في بياف أخ
كالمؤامرة التي ، كد الفمسطيني في الككيتكمحاكالت القضاء عمى الكج، العربية مف ذؿ كخضكع

 .(2)"تشيدىا البندقية الفمسطينية في لبناف

تابعت حركة حماس مناشداتيا لمدكؿ العربية كالحركات اإلسالمية باستمرار فيما يخص 
كحثتيـ لمعب دكر أكبر عمى ، المشاريع االستسالمية التي تيدؼ تصفية الفضية الفمسطينية

كأكدت عمى ، اؿ ىذا المخطط االستعمارم الذم يتمثؿ في مؤتمر السالـمختمؼ األصعدة إلفش
 .(3)التفريط في أرض فمسطيف رفض

شعكب كحككمات األمة العربية كاإلسالمية لمكقكؼ مكقؼ  تدفعحركة حماس أف أرادت 
كيتضح ذلؾ ، كلعب دكر حقيقي في إيقاؼ ىذه المسألة، جاد في كجو عمميات السالـ كالتصفية

 استغاثات مختمفة كمتتالية.مؿ مناشدات ك ات الحركة المتتالية كالتي تحفي بيان

دعت ، كما يخص عمميات السالـ في المنطقة، نظران لمتقمبات االقميمية كالدكلية كالمحمية
 :(4)إلى ما يمي، ـ1991تشريف األكؿ/ أكتكبر 9الصادر بتاريخ ، (80الحركة في بيانيا رقـ )

، ة كاإلسالمية إلى رفض مؤتمر بيع القدس كفمسطيفدعكة جماىير األمة العربي -1
 كمعارضتو كالتعبير عف ذلؾ بكؿ كسيمة ممكنة.

دعكة الحركة اإلسالمية كالعالمية ككافة الحركات اإلسالمية إلى ممارسة دكرىا الطبيعي  -2
فشاؿ نتائجو.  في رفضيا ليذا المؤتمر كاتخاذ السبؿ كالكسائؿ الممكنة لمعارضتو كا 

األمة إلى التحرؾ كتكعية شعكب األمة كقيادتيا كدعكتيا إلى العمؿ دعكة عمماء  -3
 الجيادم إلفشاؿ مؤتمر التصفية.

                                                 

 .1991-5-3(:74بياف حماس) - (1)
 ـ.1991-7-22بياف مشترؾ: حركة حماس كالجبية الشعبية:  - (2)
(: 80ـم )1991-9-23ـ، كبيػػػػاف حمػػػػاس:1991-9-4(: 78ـم )1991-8-3(: 77بيػػػػاف حمػػػػاس:) - (3)
 ـ.7-10-1991
 ـ.1991-10-9(: 80بياف حماس رقـ) - (4)
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دعكة خطباء المساجد في العالـ العربي كاإلسالمي أف يفصحكا ىذه المؤامرة عبر  -4
 كأف يكشفكا أبعادىا كمخاطيا.، خطبيـ

نكف الثاني/ كا 1 ( الصادر بتاريخ81كما حذرت حركة حماس في بيانيا رقـ )
دانة كؿ إجراء يساىـ في ، ـ:" مف خطكرة تطبيع العالقات مع العدك الصييكني1991ديسمبر كا 

 .(1)كتدعك كؿ مف تحدثو نفسو بذلؾ لمعكدة إلي خندؽ شعبو كأمتو"، ذلؾ

لمدكؿ كالمنظمات العربية كاإلسالمية  مناشداتياكالالفت أف حركة حماس قد كثفت مف 
، كقد القت ىذه المناشدات بعض األذاف الصاغية، اد إلى مرج الزىكرفي أعقاب عممية اإلبع

 .(2)التي تمثمت في انعقاد المجمس األعمى لمجمس التعاكف لدكؿ الخميج

كبالرغـ مف أف الحركة قد عكلت كثيران عمى الجانب العربي في القضية الفمسطينية إال 
فقد رأل  إبراىيـ المقادمة إف دكر  ،أف بعض قادة الحركة كاف ليـ  رأم آخر في ىذا المكقؼ

 :(3)ىذه األنظمة تمثؿ في اآلتي

كلفت انتباىيا ألغراض ثانكية إقميمية كصراعات فيما ، تجييؿ شعكبيا بقضية فمسطيف -1
 بينيا.

 لعبت دكر خطير في تكريس اليزيمة لدل الشعكب العربية. -2

ؿ كياف مسخ ال تصمد كصكرت ليـ أف إسرائي، قامت بخداع الشعكب العربية منذ البداية -3
كحيف فشمت ىذه األنظمة كجيكشيا بدأت لعبة ، بضع ساعات في كجو الجيكش العربية

جديدة كىي إقناع الشعب العربي بأف إسرائيؿ كحش كاسر ال نستطيع القضاء عميو كال 
 بعد أف نتعايش معو.

 إف األنظمة في الغالب أنظمة عميمة بؿ ىي الكجو اآلخر لمعدك الصييكني. -4

لؾ فقد رأل أف اطمئناف الشعب العربي الفمسطيني بأف العرب يجب أف يقفكا معو لككنيـ لذ
 .(4)عربان كاف ال يزاؿ مف أكبر األخطاء التي كقع فيو الفمسطينيكف

                                                 

 ـ.1991-12-1(: 81بياف حماس رقـ ) - (1)
 ـ.1992-12-23البياف الختامي لمدكرة الثالثة عشرة لممجمس األعمى لدكؿ مجمس التعاكف الخميج:  - (2)
 .215: معالـ عمى الطريؽ، صالمقادمة، إبراىيـ - (3)
 .215المرجع السابؽ، ص - (4)
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الشعكب العربية ىك ىدكؤىا  و مفمكقفكيذكر عاطؼ عدكاف أف أشد ما أزعج المقادمة في 
 .(1)ألمريكية كالبريطانيةالمطمؽ فيما يتعمؽ بالتصدم لممخططات ا

تكترت العالقات بيف حركة حماس كالدكؿ العربية بشكؿ كبير عندما انتقمت حركة حماس 
كنفذت مجمكعة مف العمميات ، إلى ممارسة العمؿ العسكرم المؤثر داخؿ الكياف الصييكني

اني/ديسمبر فبدءان بعممية اختطاؼ الجندم نسيـ تكليدانك كقتمو في كانكف ث، المسمحة المكجعة
أىميا سمسمة مف أعماؿ تفجير حافالت ركاب ، قامت حماس بعدة عمميات عسكرية، ـ1992

فقد جذبت تمؾ العمميات اىتماـ ، كغيرىا، ـ1994لشيداء مجزرة الخميؿ عاـ  انتقامان إسرائيمية 
ية كما أدينت بشدة مف دكؿ عرب، كأثارت إدانة كاسعة منيا، الكاليات المتحدة كالغرب عمكمان 

رابطة تمؾ العمميات بمجازر ، فكجدت حماس نفسيا في مكقؼ الدفاع كالشرح كالتبرير، كثيرة
، مفعمان بالمرارة، عمى صعيد المكقؼ العربي مف  المقاكمة، صييكنية.. كأصبح خطاب حماس

أصبح ىدؼ الخطاب تبرير عمميات ، إذا بعد عنفكاف اليجكـ عمى تخاذؿ األنظمة العربية
 .(2)ـ الكثير مف الدكؿالمقاكمة أما

بمشاركة دكؿ ، ـ1996عمى إثر تمؾ العمميات تداعت دكؿ العالـ إلى شـر الشيخ عاـ 
شكاؿ اإلرىاب التي يجب مكاجيتيا أكمف ثـ تـ إعالف المقاكمة كأحد ، عربية إلنقاذ أمف الكياف

 .(3)بنظر دكؿ عربية كغربية، كباتت حماس حركة " إرىابية"، دكليان 

بطاء أدت تمؾ ال عمميات إلى إيجاد عائؽ كبير ساىـ في تحجيـ عالقات حماس العربية كا 
فالحممة الغربية عمى الحركة ككصفيا باإلرىاب جاءت في أكج تصاعد قكة حماس ، نمكىا

الخطر الشيكعي " مكاف "يذم دفع تمؾ الدكؿ تنادم بإحالؿ "الخطر اإلسالمما ال، كنفكذىا
ئرة اإلرىاب ليشمؿ التنظيمات اإلسالمية التي تمارس أعماالن األمر الذم كسع مف دا مالمندثر"

بأف يردع الكثير مف الدكؿ العربية ككاف ذلؾ التصنيؼ كفيالن ، عسكرية حتى لك كانت مشركعة
كبذلؾ أضيؼ إلى قائمة ، كاألنظمة كالمؤسسات عف الذىاب بعيدان في العالقة مع حماس

إذ ، ألنظمة العربية تعقيد "عدـ اإلحراج الدكلي"التعقيدات المحيطة بتطكر عالقات حماس با

                                                 

 .163عدكاف، عاطؼ: إبراىيـ المقادمة، ص - (1)
 .176الحركب، خالد: حماس الفكر كالممارسة، ص - (2)
 .52فيمي، أحمد: لماذا يكرىكف حماس، ص - (3)
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كربما لمضغط المباشر أك غير ، أصبح مجرد المقاء الرسمي مع حماس مثيران لمحرج التساؤؿ
 .(1)المباشر في فترة الحقة

كدعت الحركة الدكؿ العربية كاإلسالمية إلى عدـ التعكيؿ عمى المكقؼ األميركي 
ية في فمسطيف بعد اف تـ بالدليؿ القاطع كالشكاىد  الكثيرة إلنصاؼ الحقكؽ العربية كاإلسالم

المتكررة في اآلكنة األخيرة أف التعكيؿ عمى مكقؼ أمريكي محايد اك حتى أقؿ انحيازا يعتبر 
 .(2)كسيران خمؼ السراب، مضيعة لمكقت

 (طيراف)كما طالبت الحركة في رسالتيا لمقمة اإلسالمية المنعقدة في العاصمة اإليرانية 
، القادة كالزعماء المسمميف التأكيد عمى حؽ الشعب الفمسطيني، ـ1997في كانكف األكؿ/ديسمبر

كممارسة دكر فاعؿ في الضغط ، كمطالبة "إسرائيؿ" باإلفراج عف كافة المعتقميف في سجكنيا
 .(3)عمييا لمرضكخ إلى ىذا المطمب

كاسعة لحماس في  تتنقالقاـ الشيخ أحمد ياسيف بحممة ، ـ1998مايك آيار/ في شير
كاف ىدفيا كسب تعاطؼ ، الخارجم حيث قاـ بجكلة في العديد مف الدكؿ العربية كاإلسالمية

كقد أثارت ىذه ، ليانجح خالليا في جمع مساعدات معنكية كمادية كبيرة ، دكلي مع الحركة
ارات تجاه الجكلة غضب "إسرائيؿ" حيث قامت أجيزة االستخبارات "اإلسرائيمية" باتخاذ سمسة قر 

 .(4)ما كصفتو " بحممة تحريض ضد إسرائيؿ بالخارج" التي قاـ بيا الشيخ أحمد ياسيف

لذلؾ سارعت "إسرائيؿ" برفع شككل إلى الكاليات المتحدة لمضغط عمى الدكؿ العربية 
كطالبت شخصيات "إسرائيمية" آنذاؾ بمنع الشيخ أحمد ، باالمتناع عف تقديـ المساعدة لمحركة

 .(5)كلكنو عاد بعد ذلؾ بترتيب مف السمطة، العكدة إلى قطاع غزةياسيف مف 

كالجدير بالمالحظة أف حركة حماس قد كجدت في الدكؿ العربية األخ األكبر كالمساعد 
تكجيت ، فعندما رأت الحركة أف السمطة الفمسطينية تتكغؿ في كحؿ المفاكضات العقيمة، ليا

                                                 

 .168الحركب، خالد: حماس الفكر كالممارسة، ص - (1)
 10163، ع: 2س تطالػػب القمػػة اإلسػػالمية بػػدعـ حقػػكؽ الشػػعب الفمسػػطيني، صصػػحيفة القػػدس: حمػػا - (2)

 ـ.1997-12-9األحد، 
 10163، ع: 2صػػحيفة القػػدس: حمػػاس تطالػػب القمػػة اإلسػػالمية بػػدعـ حقػػكؽ الشػػعب الفمسػػطيني، ص - (3)

 ـ.1997-12-9األحد، 
يحزكيػؿ، شػبات :  ،1997، ירושלים، ארגמן הדפסת، 59، השלום ותהליך חמאס :שבת יחזקאל - (4)

 ـ.1997، ، القدسأرغماف طباعة، 59ص، حماس كعممية السالـ
 .59ص، يحزكيؿ، شبات : حماس كعممية السالـ، 59، השלום ותהליך חמאס :שבת יחזקאל - (5)
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بنداء استغاثة إلى: "الزعماء كالقادة ، ـ1999ؿ/ سبتمبرأيمك 15الحركة في بيانيا الصادر بتاريخ 
العرب كالمسمميف لضركرة العمؿ مف أجؿ منع السمطة الفمسطينية مف التفريط بحقكؽ شعبنا 

كما ندعك جماىير شعبنا كأمتنا العربية كاإلسالمية إلى تقديـ المزيد مف ، كأمتنا في فمسطيف
 .(1)مي أرض فمسطيف"الدعـ كاإلسناد لنصرة مشركع المقاكمة ع

كاف يجب أف  -آنذاؾ -ف مكقؼ حركة حماس مف الشعكب العربيةأترل الدراسة 
لذلؾ أخذ إبراىيـ المقادمة يحث ، يتخطى حالة الصمت كاليدكء تجاه القضايا اإلسالمية العميقة

تمؾ الشعكب العربية عمى التحرؾ كعدـ االنصياع ل نظمة التي رأل أنيا منظكمة لتجييميـ 
بعادىـ عف قضايا أمتيـك  كما حاكلت حركة حماس أف تجذب الشعكب كحتى األنظمة عمى ، ا 

كعدـ تخمييـ عف ، الدكاـ إلى قضية فمسطيف مف خالؿ تأكيدىا عمى العمؽ العربي كاإلسالمي
فمـ تخؿ مناسبة دينية ككطنية إال ككانت الحركة سباقة لتينئة أك مكاساة تمؾ ، ىذا العمؽ
اإلسالمية لدكرىـ في الحفاظ ب العربية ك بتحمؿ الشعك د ذلؾ مناشداتيا الدائمة كما يؤك، الشعكب
في ، 1997كىذا ما دلؿ عميو الشيخ ياسيف عقب اإلفراج عنو عاـ ، القضية الفمسطينيةعمى 

ليؤكد أف الشعب الفمسطيني كحركة حماس بحاجة إلى المساندة  خالؿ جكلتو إلى الدكؿ العربية
 العربية كاإلسالمية كافة.الدائمة مف الشعكب 

-1000: تطـــور موقــف حركـــة حمــاس مــن العمـــق العربــي واإلســـالميالمحــور اليــاني
 م:1006

 انتفاضة االقصى وتطور العالقات:  :أوالً 

سالميان جديدان تجاه القضية ، ـ2000جاءت انتفاضة األقصى عاـ لتشكؿ كاقعان عربيان كا 
الذم ظؿ يشكؿ عامؿ ، سالمي لمشعب الفمسطينيكلتبرز كاقع الداعـ العربي كاإل، الفمسطينية

ناشدت ، ـ2000أيمكؿ/ سبتمبر29ففي بياف الحركة الصادر بتاريخ ، االطمئناف كاالستقرار
حركة حماس األمة العربية كاإلسالمية بضركرة تقديـ النصرة لمشعب الفمسطيني كدعـ جياده 

كالقياـ بكاجبيـ ، العدك المجـر إضافة إلى كقؼ كافة أشكاؿ التفاكض كالتطبيع مع، كصمكده
 .(2)تجاه القدس كاألقصى ـكمسؤكلياتي

، ـ2000تشريف األكؿ/ أكتكبر 1كما دعت حركة حماس في بيانيا الصادر بتاريخ 
شعكب الدكؿ العربية كاإلسالمية لمتضامف مع الشعب الفمسطيني كالتعبير عف سخطيـ مف 

                                                 

 ـ.1999-9-15بياف حماس: - (1)
 ـ.2000-9-29بياف حماس: - (2)
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كتنظيـ المسيرات الجماىيرية ، ى المبارؾاجراءات العدك كمجازره كتدنيسو لممسجد األقص
كليفيـ العالـ أف األقصى ىك ممؾ ، كالميرجانات كالفعاليات لدعـ الشعب كالكقكؼ إلى جانبو

عالف حرب عمى أمتنا كديننا ، مميار مسمـ كأف االقتراب منو أك االعتداء عميو ىك خط أحمر كا 
 .(1)ككرامتنا

قد خطت نكعان جديدان في العالقات بيف حركة كالجدير بالمالحظة أف انتفاضة األقصى 
خاصة أف حركة حماس باتت ترل أف ىناؾ صحكة عربية تمثمت في ، حماس كالدكؿ العربية

كلما كانت حركة حماس الحمقة البارزة في ىذا اإلطار أف ، دعـ الشعب الفمسطيني ماديان كمعنكيان 
 ا.الشعكب العربية كاإلسالمية تيتؼ باسـ الحركة كبصمكدى

فقد كجيت الحركة تحية ، ـ2000 تشريف األكؿ/ أكتكبر 7أما في بيانيا الصادر بتاريخ 
مف األقصى األسير إلى جماىير األمة العربية كاإلسالمية التي انطمقت في مظاىرات كمسيرات 

، كلبناف، كسكريا، كاألردف، عارمة كدعكات في المساجد لنصرة األقصى كخاصة في: "مصر
يراف، كالسكداف، كالككيت، كسمطنة عماف، كاإلمارات، كقطر، كالعراؽ، ليمفكا، كالسعكدية ، كا 
ندكنيسيا"، كماليزيا، كالباكستاف، كمكريتانيا، كالبرحيف، كالجزائر، كالمغرب  .(2)كا 

في محاكلة منيا ، ر العربية إلى القضية الفمسطينيةحاكلت حركة حماس جذب االنظا
اءات عربية لتحمي الشعب الفمسطيني مف اليجمات الشرسة لدفع االنظمة العربية التخاذ إجر 

 : (3)لذلؾ طالبت الحركة في بيانيا السابؽ ما يمي، التي يتعرض ليا

قمة األقصى...قمة الجياد كالمقاكمة...قمة بناء  ىي أف تككف القمة العربية المرتقبة -1
ى كالقدس استراتيجية عربية حقيقية مف أجؿ دحر المحتميف كتطيير المسجد األقص

 كفمسطيف.

تاحة ، كفتح باب الجياد لتحرير فمسطيف، أف يدعـ قادة األمة صمكد شعبنا الفمسطيني -2 كا 
 المجاؿ لمجماىير الغاضبة لمتعبير عف تأييدىا كتضامنيا مع الشعب الفمسطيني.

كتزايد ىجمات المستكطنيف عمى المدف ، كمع استمرار تصاعد االنتفاضة الفمسطينية
كمع التيديدات المتتالية بشف حرب عمى لبناف كسكريا في أعقاب أسر ، محتمةالفمسطينية ال

ناشدت حركة حماس مف األمتيف العربية كاإلسالمية: ، حزب اهلل المبناني ثالثة جنكد إسرائيمييف
                                                 

 ـ.2000-10-1بياف حماس: - (1)
 ـ.2000-10-11بياف حماس: - (2)
 المصدر السابؽ. - (3)
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بالقياـ بكاجبيـ كمسئكلياتيـ لحماية كنجدة أبناء شعبنا الذيف تتيددىـ عصابات جيش العدك 
كنطالبيـ بتكفير السالح كالعتاد لشعبنا ليكاصؿ جياده كيدافع عف نفسو ، يفكقطعاف المستكطن

كما ندعك قادة الدكؿ العربية كاإلسالمية لمكقكؼ بقكة إلى جانب سكريا كلبناف ، كمقدساتو
 .(1)لمكاجية تيديدات العدك بشف حرب عمييما"

، ـ2000ي/ نكفمبرتشريف الثان 9كعمى إثر ذلؾ دعت الحركة في بيانيا الصادر بتاريخ 
 (2)إلى ما يمي:

، كنصرة األقصى الفمسطيني، شعبالدعكة مؤتمر القمة اإلسالمي لمكقكؼ مع  -1
كاالنسجاـ مع مكاقؼ الشعكب المسممة التي تطالب بكقؼ أشكاؿ العالقات مع العدك 

سنادىا ، كفتح أبكاب الجياد لتحرير القدس، الصييكف كدعـ المقاكمة الفمسطينية كا 
 لسالح.بالماؿ كا

دعكة الشعكب العربية كاألحزاب كالنقابات كالييئات الشعبية في كؿ مكاف إلى تنظيـ  -2
 المسيرات كالفعاليات االحتجاجية الغاضبة.

ردان عمى ، مطالبة الشعكب العربية كاإلسالمية بمقاطعة البضائع ا ألمريكية كالصييكنية -3
 كتستر الكاليات المتحدة عميو.، جرائـ االحتالؿ

سالمي مف خالؿ المطالبة بتنظيـ لقد حا كلت حركة حماس تجنيد دعـ عربي كا 
، كتنظيـ دعـ مادم كمعنكم الستمرار المقاكمة، المسيرات المؤيدة لمشعب الفمسطيني كلنصرتو

إضافة إلي المطالبة بمقاطعة العالقات الدبمكماسية كاالقتصادية مع االحتالؿ كبذلؾ تككف  
كيقكم مف عزيمتيا كيرفع ركحيا المعنكية ىذا ، م يدفعيا ل ماـحركة حماس قد أمنت الدعـ الذ

كما حاكلت أف تستثير العكاطؼ الدينية لدل المسمميف كتذكيرىـ بأف القدس ليست ، مف ناحية
كفتح باب ، يجب عمييـ الدفاع عنيا، إنما ألكثر مف مميار مسمـ، لمشعب الفمسطيني فحسب

 الجياد لتحريرىا مف ناحية أخرل.

في بياناتيا كمذكراتيا المتتالية في ظؿ استمرار  إصدار حركة حماسمرت است
كمقاطعة المنتجات ، كالمساندة العربية كاإلسالمية، االنتفاضة عمى المطالبة بالدعـ العربي

كىذا يتضح في مذكرة لتحالؼ القكل ، كدعـ المقاكمة الفمسطينية، اإلسرائيمية كاألمريكية

                                                 

 ـ.2000-10-9بياف حماس: - (1)
 ـ.2000-11-9بياف حماس: - (2)
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بمناسبة عقد القمة العربية في ، كؾ كرؤساء كأمراء الدكؿ العربيةالفمسطينية مكجية إلى مم
 .(1)ـ2001آذار/ مارس 25، عماف

/ 2002كفيما يخص مشركع البرنامج الكطني الفمسطيني الذم اقترحتو الحركة في آب
اس فيو عمى: البعد العربي كاإلسالمي لمقضية الفمسطينية كعمؽ استراتيجي مأكدت ح، ـأغسطس

براز كالتأكيد عمى أىمية ، الفمسطينية الكطنية لمفضيةالبعد كالطابع التحررم كاإلنساني  ليـ كا 
 . (2)كضركرة العمؿ مف أجؿ تأييد كحشد ىذه الدكائر مف أجؿ مصمحة نضالنا الكطني

كفي رسالة خاصة كجيتيا حركة حماس إلى القمة العربية المنعقدة في تكنس بتاريخ 
خطكرة المشركع الصييكني العدكاني الذم ييدد األمة  كضحت فييا، ـ2001آيار/ مايك23

كالكاقع ، كدعميا لكؿ جرائمو في فمسطيف، كانحياز السياسة األمريكية المطمؽ لو، جميعان 
 (3)دعت الحركة القمة إلى ما يمي:، الفمسطيني الصعب الذم يعيشو الشعب في المدف المحتمة

 .أخذ مكاقؼ جادة كحقيقية ضد الكياف الصييكني -1

 مصارحة الشعكب العربية بأف مشركع التسكية لحؿ الصراع قد فشؿ فشالن ذريعان. -2

كمشاركتو أعباء الدفاع عف نفسو في مكاجية ، دعـ حقيقي لصمكد الشعب الفمسطيني -3
 الممارسات االرىابية المتصاعدة.

كالكقكؼ إلى جانب الشعب ، رسـ سياسة عربية حقيقية كمستقمة تجاه قضية العراؽ -4
 كتعزيز مصيره.، الشقيؽ في التخمص مف االحتالؿ األمريكي العراقي

كقراءة ، صياغة استراتيجية عربية جديدة  تأخذ بعيف االعتبار تقكيـ التجربة السابقة  -5
كما تأخذ بعيف االعتبار ىجكـ األمة ، كتقدير مخاطرىا كتحدياتيا، المرحمة الراىنة

 كمصالحيا.، كأكلكياتيا

بؿ ، رت في الدكؿ كالحركات اإلسالمية المحيطة لياأثٌ أف حركة حماس قد الالفت 
ح ليا حتي أصب، كأصبحت تمد جذكرىا في نفكس الشعكب العربية كاإلسالمية بشكؿ تدريجي

، د الشيخ "أحمد ياسيف" مؤسس الحركةاستشي فعندما، كالحكاـ قبكؿ حتى عمى مستكل القادة

                                                 

ـم ك 2001-5-12ـم ك بيػػاف حمػػػاس:2001-5-8ـم ك بيػػػاف حمػػاس:2001-3-25مػػذكرة التحػػالؼ: - (1)
 ـ.2001-5-14بياف حماس:

 ـ.2002مشركع البرنامج الفمسطيني المقترح مف حركة حماس: آب – (2)
 ـ.2004-5-22/23القمة العربية المنعقدة في تكنس: ىسالة مفتكحة إلر  - (3)
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، رسالة دعـ كمؤازرة لحركة حماس، "كجو األميف العاـ لحزب اهلل المبناني "حسف نصر اهلل
 .(1)كاالستمرار في المقاكمة، يدعكىـ فييا لمثبات عمى الحؽ

كلرئيس مكتبيا السياسي ، كلقيادة "حماس"، كأضاؼ في حديثو: "إلى حركة "حماس"
كلكؿ قياداتيا كككادرىا كأبنائيا ، كلقائدىا في غزة الدكتكر عبد العزيز الرنتيسي، خالد مشعؿ

كؿ قياديو كككادره  ىالعاـ إل ومف أمين، كاعتبركنا نحف في حزب اهلل مف اآلف، ياكرجال
كا أننا مكأعم، أعضاء في حركة "حماس" تحت قيادتكـ، كمجاىديو كرجالو كنسائو كصغاره ككباره

 .(2)إخكانكـ في لبناف سكؼ نفي بيذا االلتزاـ كبيذا االنتماء كبيذا التكحد"

ماس" استطاعت أف تترؾ أثران قكيان لدل الحركات يتضح مما سبؽ أف حركة "ح
كالذم انعكس بشكؿ كاضح مف خالؿ ، اإلسالمية كاألحزاب اإلسالمية في الدكؿ العربية

كىك ما سعت حركة حماس لكسبو مف خالؿ ، ممارسات حركة "حماس" عمى أرض الكاقع
ي الصراع العربي مناشداتيا كبياناتيا كالتأكيد عمى العمؽ العربي كاإلسالمي كدكره ف

 "اإلسرائيمي".

ناشد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، كفيما يخص المستجدات في قضية األسرل
"خالد مشعؿ" في رسالة كافة: "الدكؿ العربية كاإلسالمية حككمات كشعكبان إلى االىتماـ بقضية 

 .(3)طالؽ سراحيـ"بما يكفؿ احتراـ حقكؽ أسرانا كضماف إ، األسرل كالعناية بيا عناية خاصة

دعت حركة حماس في برنامج كتمة التغيير كاإلصالح االنتخابي إلى "تكطيد لقد 
العالقات مع دكؿ العالـ العربي كاإلسالمي في المجاالت طافة بصفتيا العمؽ االستراتيجي 

 (4)لفمسطيف.

ة طالبت بعض الدكؿ العربي، كمع فكز حركة حماس باالنتخابات التشريعية الفمسطينية
ففي الكقت الذم طالبت فيو السعكدية كقطر: ، كاإلسالمية باحتراـ رغبة الشعب الفمسطيني

كممارسة  تقرير مصيره"المجتمع الدكلي إلى احتراـ كتقدير رغبة الشعب الفمسطيني في 

                                                 

 ـ.2004-3-28كممة ل ميف العاـ "لحزب اهلل" خالؿ ميرجاف تكريمي لمشيخ أحمد ياسيف: - (1)
 المصدر السابؽ. - (2)
 ـ.2004-8-15بياف حماس: رسالة األخ خالد مشعؿ إلى األسرل كاألسيرات المضربيف عف الطعاـ: - (3)
، ـ2014-11-6(، صحيفة فمسطيف، الخمػيس، 10-1رزقة، يكسؼ: الرؤية السياسية لحركة حماس، ) - (4)

 .15ص
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، تعترؼ "بإسرائيؿ" الحككمة أف تشكيميافي حاؿ حركة حماس  ت مصرطالبكما ، (1)خياراتو"
المرشد األعمى  في حيف اعتبر، (2)كما ينبغي ا االعتراؼ لف تسير أمكرىاألنو مف دكف ىذ

انتصار كتحقيؽ لمكعد  أف فكز حركة حماس ىك لمجميكرية اإلسالمية في إيراف "عمي خامنئي"
لدفاع عف حقكؽ الشعب كأف انتصار حماس مرىكف بالمقاكمة كا، اإلليي باالنتصار لممجاىديف

 .(3)الفمسطيني

حركة حماس قد تركت أثران كاضحان لدل الدكؿ العربية كاإلسالمية كبذلؾ تككف 
مف خالؿ تفاعميا الدائـ كالنشط عمى مختمؼ االتجاىات كالمجاالت حيث ، كالحركات اإلسالمية

كلكنيا في النياية استطاعت أف ، كمؤيد كمعارض لسياساتيا، أصبحت الحركة بيف مد كجذر
 المستكل العربي كاإلسالمي.ا عمى تشكؿ جبية أساسية تستند عميي

 
******** 

 

 يتضح مف خالؿ عرض تطكر مكقؼ حركة حماس مف العمؽ العربي كاإلسالمي ما يمي:

لقد سعت حركة حماس منذ كقت مبكر إلى تككيف عالقات جيدة مع الدكؿ العربية  -
 كعدـ التدخؿ في شأنيا.، كاالسالمية

كأنيا ليست كحيدة ، عمقان اقميميان ليا رأت حركة حماس أف الدكؿ العربية كاإلسالمية تشكؿ -
 كحاكلت جاىدة أف  تعمؿ كفؽ ىذا اإلطار.، في ميداف المعركة

أرادت حركة حماس بشكؿ دائـ أف تكضح لمدكؿ العربية كاإلسالمية الدكر المنتظر منيا في  -
 كالدفاع عف فمسطيف.، حماية المقدسات

كلـ تمجأ إلى أم أعماؿ تضر ، ياسيعممت الحركة عمى حؿ أزماتيا مع تمؾ الدكؿ بشكؿ س -
 بمصالحيا في تمؾ الدكؿ.

كانما تعاممت مع الجميع كفؽ ما يخدـ ، لـ تفرؽ حركة حماس بيف دكلة إسالمية كأخرل -
 مصمحة القضية الفمسطينية.

                                                 

 ـ.2006-1-30بياف: السعكدية كقطر تدعكاف الحتراـ رغبة الشعب الفمسطيني: - (1)
 ـ.2006-2-2بياف: الرئيس محمد حسني مبارؾ يدعك حماس لالعتراؼ بإسرائيؿ: - (2)
 ـ.2006-2-20نئي :انتصار حماس تحقيؽ لمكعد اإلليي:بياف خام - (3)
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، فرقت حركة حماس في تعامميا مع الدكؿ العربية كاإلسالمية بيف المستكل الشعبي كالرسمي -
ركز في مناشداتيا عمى المستكل الشعبي التي ترل فيو الحركة كرقة ضغط فكانت كثيران ما ت

 عمى االنظمة كالحكاـ.
سكاء المادم أك ، استندت حركة حماس خالؿ مقاكمتيا عمى الدعـ العربي كاإلسالمي -

 المعنكم.
إذا كانت تمؾ ، حالة استقرارالعربية  كاإلسالمية الدكؿك  العالقة بيف حركة حماس تشيدلـ  -

فكانت العالقة مع حركة ، ظمة مرتبطة بنظاـ دكلي ال يسمح ليا لتغرد خارج السرباألن
كخاصة إذا في ظؿ قياـ الحركة بعمميات عسكرية داخؿ ، حماس كثيران ما تتبع ليذه القاعدة

 الكياف المحتؿ.
حيث ، ـ2000شيدت العالقة نكعا مف التحسف في اعقاب انطالؽ انتفاضة األقصى عاـ  -

 طيني بما فييـ حركة حماس.العربية بتقديـ العكف المادم كالمعنكم لمشعب الفمسقامت الدكؿ 
في ، كسب حركة حماس في عالقاتيا مع الدكؿ العربية كاإلسالمية  رضا بعض تمؾ الدكؿ -

 حيف أف عالقاتيا بمصر لـ تشيد تقدمان كاضحان.
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 ا ثاىياملبحث 
 و1006-3993ا وال ا  املتح   األمر ل   موقف محاس تطو  

مر حركة "حماس" حدثت تغييرات جذرية في النظاـ العالمي في السنكات األكلى مف عي  
، فقد أدل انييار االتحاد السكفييتي، السائد أنداؾ أثرت بشكؿ أساسي عمى القضية الفمسطينية

فيما يعرؼ بالنظاـ العالمي الجديد عاـ ، كبركز الكاليات المتحدة األمريكية كقكة عظمى
حركة حماس جزءن  كلما كانت، إلى اضطراب عمميات التكزاف في الصراعات الدكلية، ـ1991

كمف ىنا جاء ، كاف لزامان عمييا التعامؿ مع قرارات ىذا النظاـ، اإلسرائيمي مف الصراع العربي
-1991الكاليات المتحدة األمريكية كىك: تطكر مكقؼ حركة حماس مف ، عنكاف ىذا المبحث

كىي أكالن: تطكر مكقؼ حركة حماس  محكريف أساسيفـ ىذا المبحث  إلى فقد تـ تقسي، ـ2006
ثانيان: تطكر مكقؼ حركة حماس مف الكاليات ، ـ1999-1991مف الكاليات المتحدة األمريكية:

 .ـ2006-2000المتحدة األمريكية:

-3993المتحــدة األمريكيــة : تطــور موقــف حركــة حمــاس مــن الواليــاتالمحــور األول
3999: 

حركة حماس إلى الكاليات المتحدة عمى أنيا الشيطاف األعظـ  نظرتية مسيرتيا منذ بدا
كما كتعتبرىا امتدادا ، كفي فمسطيف خاصة، الذم يحرؾ أذرع الشر في الشرؽ األكسط عامة

كانكف االكؿ/ 17كالصادر بتاريخ ، (68ففي بيانيا رقـ)، طبيعيا لمصمبيف في المنطقة
أف الظمـ كاالرىاب كالقتؿ الصييكني إنما يجرل تحت نظر أكدت حركة حماس ، ـ1990ديسمبر

دكف أف تتخذ الييئات الدكلية كاالنسانية خطكة كاحدة لحماية الشعب ، الكاليات المتحدة
إضافة إلى العراقيؿ كالمعكقات التي تفتعميا الكاليات المتحدة التي تبارؾ إجراءات ، الفمسطيني

آذار/  7كالصادر بتاريخ ، (71دت الحركة في بيانيا رقـ)كما كأك، (1)دكلة الييكد اإلرىابية"
"أمريكا زعيمة التحالؼ الصميبي الصييكني ليست حريصة عمى مصالح  أف:، ـ1991مارس 

 .(2)أمتنا، إنما ىي العدك الحقيقي الذم يعمؿ كفؽ مخطط الييكد
حدة ىي نبع كلعؿ ىذا ما أكده الد كتكر إبراىيـ المقادمة عندما رأل أف الكاليات المت

، كىى التي تقكـ بمحاربة اإلسالـ كتشجع النظـ العربية عمى ذلؾ، جميع الشركر في المنطقة
كترل في محاربة اإلسالـ الكسيمة المثمي ألمف ، كىي في ذلؾ تريد الحفاظ عمى إسرائيؿ كأمنيا

                                                 

 ـ.1990-12-17(: 68بياف حماس رقـ)- (1)
 ـ.1991-3-7(:71بياف حماس رقـ)- (2)
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األخرل  إسرائيؿ ألف الحركات اإلسالمية لف تقبؿ بكاقع الذؿ كالميانة الذم قبمتو األنظمة
 .(1)الرسمية التي صنعتيا الكاليات المتحدة

لذلؾ دعت حركة حماس في البياف ذاتو: الجماىير العربية كاإلسالمية إلى الكقكؼ 
كالمطالبة بسحب أساطيؿ كجيكش الصميبيف مف العراؽ ، بحـز كصالبة أماـ الحمؼ األمريكي
الذم تحاكؿ أمريكا ، ني العاممي الجديدكرفض النظاـ األم، كمف الجزيرة العربية كالمنطقة بأسرىا

زعيمة التحالؼ الصميبي الصييكني أف تفرضو عمى منطقتنا بيدؼ تكريس تبعيتيا كاستنزاؼ 
 .(2)ثركاتيا

كيالحظ أف حركة حماس ترل في السيطرة األمريكية عمى المقدرات كالقرارات كالثركات 
لصكرة كصبغيا لمييمنة األمريكية لتظير كتحاكؿ إبراز ىذه ا، العربية ىي ىيمنة كسيطرة صميبية

نيائيا.، الكجو البشع ليا  كتعمؿ عمى الحث عمى مقاكمتيا كا 

أف أمريكا تحاكؿ ، ـ1991آذار/ مارس 11حركة في بيانيا الصادر بتاريخاللذلؾ بينت 
كما ، (3)ربط دكؿ الشرؽ اإلسالمي برباط العبكدية مف خالؿ ترتيب النظاـ الجديد حسب رؤيتيا

أف المشاريع التي تقكـ ، ـ1991حزيراف / يكنيك  26برت الحركة في بيانيا الصادر بتاريخاعت
بيا أمريكا في الشرؽ اإلسالمي ما ىي:" إال حمقة مف الحمقات المفرغة التي تدخمنا في خضـ 

 .(4)"اإلسرائيميالمزيد مف التنازالت التي تريدىا أمريكا خدمة لمكياف 

ف إ :حيث قاؿ ،صاحب كتاب الثكرة الخضراءميميشتايف  ميخائيؿكيؤكد ىذه الكجية 
رادتيا  الكاليات المتحدة قد تقدمت خطكات كاسعة بعيدان عف االتحاد السكفيتي لفرض ىيمنتيا كا 

حيث كانت المشاكؿ المتفاقمة يكمان إثر يـك ، ليس عمى المنطقة فحسب بؿ عمى العالـ بأسره
فاؼ إلى الكضع الداخمي فأنتج تراجعان لإلدارة السكفيتية داخؿ االتحاد السكفيتي تتطمب منو االلت

كقد انتيي الدكر ، كانسحابيا التدريجي مف الصراعات اإلقميمية كترؾ الساحة ل مريكاف

                                                 

 .170الدكتكر إبراىيـ المقادمة، صعدكاف، عاطؼ: الشييد  - (1)
 .170المصدر السابؽ، ص   - (2)
 ـ.1991-3-11بياف حماس: - (3)
 ـ.1991-3-26بياف حماس: - (4)
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بؿ ، السكفياتي في المنطقة بصكرة لـ تتكقعيا الحككمات العربية كغالبية الفصائؿ الفمسطينية
 .(1)ألحؽ ضرران بمكقفيا السياسي مف الصراع

أف ، ـ1991نيساف/ أبريؿ 21 ( كالصادر بتاريخ73حركة حماس في بيانيا رقـ) رأت
إال  ىكما ، تطبيؽ النظاـ العالمي الجديد كمحاكلة أمريكا لفرض الييمنة عمى المنطقة العربية

 المنطقةاألمريكية يأتي إلى  فيا ىك كزير الخارجية، مؤامرة تخدـ مصمحة الكياف الصييكني
أنيا تريد تطبيؽ النظاـ العالمي ثـ يقكؿ ، يحاكؿ فرض الييمنة األمريكية عميياؤامرة ك ليكمؿ الم

كاالجياض عمى ، الجديد لتككف ىي الشرطي األميف عمى مصمحة "إسرائيؿ" في المنطقة العربية
 (2)الصحكة اإلسالمية.

شيطاف كلعؿ الجدير بالمالحظة أف حركة حماس كمنذ انطالقتيا كانت ترل في أمريكا ال
ت مع الكاليات المتحدة لذلؾ لـ يكف ليا أم اتصاال، األعظـ المحرؾ لمشر في الشرؽ األكسط

كتقريبان حتى بركز قضية اإلبعاد إلى مرج ، األمريكية في السنكات األكلى مف عمر الحركة
حيث أخذت الحركة بعد ذلؾ تتكقؼ تدريجيان عف كصؼ الكاليات المتحدة األمريكية ، الزىكر
 كزعيمة التحالؼ الصميبي.، يطاف األكبربالش

أسباب ذلؾ إلى قمة المركنة السياسية التي تمتعت بيا حركة ، كيرجع أحمد العطاكنة
حيث بدت لمعديد مف دكؿ العالـ حركة ال تقيـ كزنان لمعمؿ السياسي كبالذات لمدكر ، حماس

كترل في قرارتيا ظممان بينان ، كليةفيي ال تقر بالشرعية الد، الدكلي فيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية
كيفتقر لمدبمكماسية األمر ، كيعتبر عطاكنة أف خطاب حماس غير ناضج، لمشعب الفمسطيني

فيي بدت لمعالـ مف خالؿ خطابيا حركة ، الذم أدل إلى تعزيز ىذه النظرة لحركة حماس
 .(3)ال تؤمف بالعمؿ السياسي، راديكالية متطرفة

حركة حماس تبنت مكقفان انتيازيان باتجاه القانكف الدكلي تمتدح ف أفيعتبر محمد نمر  أما
فيو األمـ المتحدة كغيرىا مف المؤسسات الدكلية كجمعيات حقكؽ االنساف عندما تقكـ األخيرة 

 .(4)فيما ترفض أم نقد مكجو ليا كتتسارع بالعكدة نحك الخطاب الدفاعي العاـ، بانتقاد إسرائيؿ

                                                 

ميخائيػػؿ، ميميشػػتايف :  .83 .החמאס תנועת של החכרתי ריוקנה הירוקה המהיכה;מילשטין תיכאל - (1)
 .83الخمفية االجتماعية لحركة حماس، ص -الثكرة الخضراء 

 ـ.1991-4-21بياف حماس:  - (2)
 ، رسالة ماجستير.127عطاكنة، احمد: األداء السياسي لحركة حماس، ص - (3)
، ـ2009، ترجمػػات الزيتكنػػة،  أحمػػد: فػػي بيػػاف المتغيػػرات التػػي طػػرأت عمػػى ميثػػاؽ حركػػة حمػػاسنمػػر،  - (4)

 .10ص
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كجكدىا عمى الساحة  ةف جذكر حماس الدينية كحداثأ ،في حيف ترل الدراسة
، مف اىـ العكامؿ التي دفعتيا  التخاذ تمؾ المكاقؼ تجاه الكاليات المتحدة كالغرب، الفمسطينية

خاصة ، كعالقاتيا الدكلية، سيةفمف الطبيعي أف تتخبط في بداية االمر في تحديد كجيتيا السيا
كز النظاـ الجديد الذم تربعت عمى عرشو الكاليات كبر ، انييار النظاـ العالمي القديـمع 

 المتحدة.
 غيرفي بداية انطالقيا عمى صكغ عالقة  حرصت حركة حماس يرل عامر شديد أف

 إال أف تصاعد، اـ أم حكارات معياكعدـ اغالؽ األبكاب أم، دارة األمريكيةعدائية تجاه اإل
عمى اعتبار أنيا حميفة إسرائيؿ ، تحدةالكاليات المرفع مف حدة خطاب حماس تجاه األحداث قد 
 .(1)االستراتيجية

اتخذت مكقفان حادان تجاه السياسة األمريكية في المنطقة كيتضح أف حركة حماس قد 
فيي ال ترل في تمؾ السياسة إال محاكلة لفرض السيطرة كالييمنة األمريكية عمى ، العربية

كتمنح الحقكؽ لطرؼ عمى ، صييكنيالمنطقة كالتي تصب في الغالب في مصمحة الكياف ال
كطالبت ، لذلؾ كقفت حركة حماس في كجو ىذه السياسة العنصرية كرفضتيا، حساب اآلخر

 الدكؿ العربية كالشعكب اإلسالمية لمكقكؼ في كجييا.

، 1991حزيراف/يكنيك 1 كالصادر بتاريخ، (75كقد أكدت الحركة ذلؾ في بيانيا رقـ)
حيث تحاكؿ الكاليات المتحدة ، ربية تمر في منعطؼ خطيرف أمتنا العإالذم جاء فيو:" 

بيع فمسطيف رخيصة  خاللوكالذم تيدؼ مف ، األمريكية فرض ما يسمي بالنظاـ الدكلي الجديد
رغاـ األمة أف تقر بذلؾ"، لمييكد عمى  في بيانيا سابؽ الذكرحركة حماس  كضحتكلذلؾ ، (2)كا 

لحركة تمثؿ رباعية متكاممة لفرض الييمنة عمى التي ىي مف كجية نظر اك ، المكاقؼجممة مف 
التالية )ال مساكمة عمى  كتتمثؿ في النقاط، نياء القضية الفمسطينيةإبما فييا ، المنطقة

 .(3)ال تسكية مع أمريكا(، ال لمقاءات مع بيكر، ال سالـ مع المحتميف، االنتفاضة

كدعت ، ص األمريكيإلى عدـ التعمؽ بكىـ الخالإزاء ذلؾ دعت حركة حماس الجميع 
القكل كالفصائؿ المخمصة إلى التكجو نحك مزيد مف تعزيز الكحدة الكطنية... كتطكير 

 .(4)مج جيادل شامؿكاإلجماع عمى برنا، االنتفاضة
                                                 

 .152، صشديد، عامر: الخطاب السياسي لحركة حماس، رسالة ماجستير - (1)
 ـ.1991-6-1(:75) بياف حماس رقـ - (2)
 ـ.1991-6-1(:75) بياف حماس رقـ - (3)
 ـ.1991-6-1(:75) بياف حماس رقـ - (4)
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 تمكز/ يكليك 22خ مع الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف بتاري المشترؾكفي بيانيا 
لذم تريد أف تضعو أمريكا كتقكد العالـ عمى النظاـ الدكلي الجديد ا رأت الحركة اف، ـ199
حيث كانت الخطة ، قد ظيرت أكلى بكادره في الحرب عمى العراؽ التي قادتيا أمريكا، ىداه

األمريكية لحؿ أزمة الشرؽ األكسط كالصراع العربي "اإلسرائيمي" اركاف أساسية في ىذا النظاـ 
دكف أف يككف ألمتنا ، ركبا ك"إسرائيؿ"الجديد الذم أنشئ خصيصان ليراعي مصالح أمريكا كأك 

 .(1)كمصالحيا أم اعتبار في ىذا النظاـ..."

كيالحظ أف حركة حماس مف خالؿ بياناتيا رأت في النظاـ العالمي الجديد بأنو مؤامرة 
كمف  حالة الصراع العربي "اإلسرائيمي"كتفريغ ، تيدؼ إلى السيطرة كالييمنة عمى المنطقة العربية

التبعية مف خالؿ  كربطيا برباط، السيطرة عمى المنطقة العربية بأسرىا يتسنى ليالكي ، مضمكف
كتذكيب القضية الفمسطينية لصالح ، االتفاقيات السياسية التي تكبؿ المنطقة كتحرميا مف حقكقيا

 الكياف الصييكني.

كخاصة مؤتمر السالـ الدكلي كالذم جاء تحت رعاية ، مع بزكغ فجر الحمكؿ السياسية
ىذا أف ، ـ1991تشريف الثاني/ نكفمبر 6الصادر بتاريخ  حركة في بيانياالرأت ، مريكيةأ

كحميؼ عدكنا ، المؤتمر ييدؼ إلى بيع فمسطيف كبيت المقدس بضغط مف أمريكا عدكة شعبنا
حيث مارست أمريكا الصميبية الحاقدة ضغكطيا كتيديداتيا ل طراؼ العربية ، االستراتيجي

 .(2)يعيا تحت  أقداـ شامير كشاركفكترك كالفمسطينية بجرىا

كاف لحركة حماس مكقؼ كاضح مف الكاليات المتحدة ، ـ1991عاـ كالمالحظ أف 
حيث اتسـ بتعدد بيانات حركة حماس التي صبت فييا جاـ غضبيا عمى الكاليات ، األمريكية
ك العاـ الذم ى، ـ1991كالسبب كراء ذلؾ أف عاـ ، كرفضت كؿ سياساتيا في المنطقة، المتحدة

كأقرت ، انفردت فيو الكاليات المتحدة كقكة عظمى بدكف منافس بعد انييار االتحاد السكفيتي
ثـ أف ىذا العاـ ىك بداية االتفاقات السياسية بيف ـ.ت.ؼ كالعدك ، النظاـ العالمي الجديد

 الصييكني.
حركة  ساىمت في عدـ اىتماـيرل عبد الحفيظ عالكم أف ىناؾ بعض العكامؿ التي 

إال أف تطكر الحركة ، حماس في بدايات نشأتيا لبناء عالقات سياسية مع الدكؿ األجنبية
السياسي كاتساع فاعميتيا الجماىيرية كالنضالية كقطعيا شكطان معقكالن في بناء عالقاتيا العربية 

حادثة  فقد كانت، دفع الحركة لتكلي فتح عالقات مع الدكؿ األجنبية أىمية كبيرة، كاإلسالمية
                                                 

 ـ.1991-7-22بياف مشترؾ: حركة حماس كالجبية الشعبية لتحرير فمسطيف: - (1)
 ـ.1991-11-6بياف حماس: - (2)
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كانكف األكؿ/ ديسمبر  17في  ( ناشطان كمؤيدان لحركة )حماس(413بعاد إسرائيؿ ألكثر مف )إ
مرحمة مفصمية في تدشيف الحركة لعالقاتيا ، في جنكب لبناف إلى مرج الزىكر، ـ1992
 .(1)الدكلية

 بعاد باشرت الحركة بإجراء اتصاالت مكثفة مع العديد مف الدكؿ الكبرلفبعد حادثة اإل
ككانت أكلى ىذه االتصاالت مع اإلدارة األمريكية التي ، كالدكؿ ذات األثر في القرار الدكلي

عقدت جكلتيف مف المحادثات مع حركة "حماس" عبر المستشاريف السياسييف في السفارة 
ىذه الجكلة في  كعقدت، محمد نزاؿك كتـ المقاء مع إيريؾ جكريكسي ، األمريكية في عماف

يث سمـ كفد الحركة رسالة مف القيادة إلى اإلدارة األميركية لحؿ قضية ح، ـ1992ديسمبر
 .(2)المبعديف في مرج الزىكر

إف األبعاد الجماعي قد أعطى إدارة كمينتكف فرصة لكي تتخذ لنفسيا سياسة تعيد الحياة 
 كفي نفس الكقت تضيؼ طرحان إيجابيان ، إلى محادثات السالـ بيف االسرائيمييف كالفمسطينييف

 .(3)كبناءان في مكاجية االتجاىات كالنزعات اإلسالمية في المنطقة

كيمكف القكؿ إف حادثة اإلبعاد إلى الجنكب المبناني كانت الفصؿ األىـ في ترجمة 
السياسات المكتكبة كالنظرية بشأف التعامؿ مع اآلخر عمى الصعيد الدكلي فقد كفرت تمؾ 

سكاء ، لحصار اإلعالمي كالسياسي الذم فرض عميياالحادثة "لحماس" فرصة تاريخية الختراؽ ا
ككاف أثر االبعاد نابعان مف ، أك ألسباب متعمقة بقصكرىا الذاتي، ألسباب خارجية ضاغطة عمييا

كقساكة األحكاؿ الجدية ، أكليا كحشية االجراء نفسو مف حيث ضخامة عدد المبعديف، عدة أمكر
كثالثيا تأثيراتو السمبية المتكقعة ، قكانيف كاألعراؼ الدكليةكثانييا مخالفة اإلبعاد ألبسط ال، الباردة

شريحة كاسعة مف المبعديف  كرابعيا كجكد، في سير العممية السممية كمفاكضات كاشنطف آنذاؾ
  .(4)لي النخبة األكاديمية كالثقافيةتنتمي إ

دة لـ تكد محاكالت الحركة في الخركج نحك المجتمع الدكلي كخاصة الكاليات المتح
بتصنيؼ ، ـ1993فبراير  حتى قامت األخيرة في شباط/، األمريكية في أعقاب عممية اإلبعاد

                                                 

عالكم، عبد الحفيظ: عالقات الحركة عمى الساحة الفمسطينية: مف كتػاب الحمػد، كآخػركف، تطػكر الفكػر  - (1)
 .294السياسي، ص

 .294عالكم، عبد الحفيظ : المرجع السابؽ: ص - (2)
بعػػػاد أعضػػػاء حمػػػاس، تقريػػػر مجمػػػة الشػػػرؽ األكسػػػط، مجمػػػة شػػػؤكف الشػػػرؽ األكسػػػط،  - (3) كمينتػػػكف، إسػػػرائيؿ كا 

 .114، صـ1993تحرير: أحمد بف يكسؼ، العدد الثالث، ربيع كصيؼ
 .213الحركب، خالد: حماس في الفكر كالممارسة، ص - (4)
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كما كنفت الحركة ، ىذا األمر الذم أدانتو الحركة بشدة، حركة حماس عمى انيا حركة "إرىابية"
كبينت انيا عمى استعداد لمحكار مع الغرب لتشرح طبيعة الحركة ، عف نفسيا تيمة التطرؼ

 (1).ياكأىداف

كحذرت الحركة الكاليات المتحدة مف مغبة تصنيفيا بيف المنظمات كفي السياؽ ذاتو 
كاعتبرت أف أم خطكة لكصـ الحركة باإلرىاب سيعتبر عمالن عدائيان ارىابيان كيعكس ، االرىابية

 كأف مثؿ ىذه الخطكة تدؿ بكضكح عمى أف السياسة الخارجية األميركية، تأييدان ضمنيان لالحتالؿ
 (2)ما زالت تفتقر إلى المكضكعية كالتكازف في تقييميا.

، كالذم يقضي بالعكدة الفكرية لممبعديف في مرج الزىكر، (799كفيما يخص قرار)
فبراير  شباط/ 19بتاريخ ، ديفكفي مؤتمر صحفي لمناطؽ باسـ المبع، كمحاكالت االلتفاؼ عميو

:" إننا نتشبث حركة عمى لساف الرنتيسيأكدت ال لمكزير األمريكي كريستكفر كالمكجو، ـ1993
كبالتالي سنرفض ، القاضي بالعكدة الفكرية إلى الديار، (799بالعدالة الدكلية التي قررت القرار)

ف المحاكالت التي مارستيا أمريكا لاللتفاؼ ، لك بتنا جثثان أم التفاؼ عمى قرار مجمس األمف كا 
 .(3)كلف نقبؿ بيا"، مان ىي محاكالت مكشكفة لنا تما، (799عمى القرار)

التساؤؿ الذم كجو لحركة حماس حكؿ لقاء دبمكماسييف أمريكييف في عماف  كبخصكص
أجاب الممثؿ لحركة حماس في األردف محمد نزاؿ:" كنا أبدينا رأينا كأبمغنا الجيات ، ككاشنطف

ىناؾ أم مبرر  كاعتقد أنو ليس، كلسنا حركة إرىابية، األمريكية كالغربية أننا حركة تحرير كطني
 .(4)أك منطؽ إلدراج اسـ "حماس" في قائمة اإلرىاب الدكلي"

كيتضح مف ذلؾ أف حركة حماس بدأت تخرج مف النطاؽ الذم رسمتو ليا في التعامؿ 
، إضافة إلى إيضاح أىداؼ الحركة، مف خالؿ محاكالت المقاء معيا، مع الكاليات األمريكية

ا استبعدت مفيكـ زعيمة التحالؼ الصميبي كاكتفت أضؼ إلى ذلؾ أف حركة حماس في خطابي
 بالجيات األمريكية.

                                                 

           ، االربعػػػػػػػاء، 8417رىابيػػػػػػػة، ع:صػػػػػػػحيفة القػػػػػػػدس: حمػػػػػػػاس تػػػػػػػرفض تصػػػػػػػنيؼ أميركػػػػػػػا ليػػػػػػػا كمنظمػػػػػػػة ا - (1)
 .1ـ، ص3-2-1993
       ، الخمػػػػيس،8418صػػػػحيفة القػػػػدس: حمػػػػاس تحػػػػذر كاشػػػػنطف مػػػػف مغبػػػػة تصػػػػنيفيا كمنظمػػػػة ارىابيػػػػة، ع: - (2)
 .2ـ، ص4-2-1993
 ـ.1993-2-19مؤتمر صحفي لمناطؽ باسـ المبعديف:  - (3)
 ـ.1993-3-29حديث صحفي لممثؿ حركة حماس في األردف محمد نزاؿ: - (4)
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ـ أخذت قيادة الحركة قراران 1993كيعمؽ عمى ذلؾ إبراىيـ غكشة فيقكؿ: في أكائؿ سنة
إلعادة ، ىذه الدكؿ التحرؾ في مجمس األمف كغيره لدفعباالتصاؿ بالدكؿ األكركبية كأمريكا 
كر باعتبار أف ىذا االبعاد مخالؼ التفاقيات جنيؼ األربعة ىؤالء الذيف ابعدكا إلى مرج الزى

كاتصمت بالسفارة ، كطمب مني بصفتي الناطؽ الرسمي أف أجرم ىذه االتصاالت، ـ1948سنة
كيعد ىذا أكؿ لقاء بيف ، فكانت المكافقة باإليجاب، كطمبت أف أقابؿ مسؤكالن أمريكيان ، األمريكية

 .(1)حركة حماس كشخصية أمريكية رسمية
كلكف  ، كيضيؼ غكشة: تحدثنا في ىذا المقاء مف اجراءات إعادة مبعدم مرج الزىكر

كتكافؽ عمى الحمكؿ ، كاف اقتراح المستشار األمريكي أف تشارؾ الحركة في المفاكضات
 .(2)السممية

 في شباط/دمشؽ أبك محمد مصطفي حت حركة حماس عمى لساف ممثميا بكما أكض
قاؿ:" نحف حركة منفتحة كلسنا منغمقيف ، يا باألمريكييف في عمافحكؿ اتصاالت، ـ1995فبراير

ما عدا العدك الصييكني الذم نرفض أف ، كؿ إنساف يريد أف يحاكرنا، في مكقفنا السياسي
، نحف مستعدكف لمحاكرة أم طرؼ أك أم دكلة في العالـ حكؿ قضيتنا، نحاكره ألنو محتؿ

كنحاكر الحيادييف ، داء لنخفؼ مف عداكتيـ كنحيدىـنحاكر األع، نحاكر أعداءنا غير الصياينة
 .(3)لنكسبيـ إلى صؼ القضية الفمسطينية ليزدادكا دعمان كصداقة لقضيتنا"

يمكف القكؿ أف أىـ االتصاالت كانت تمؾ التي أجريت مع الجانب األمريكي أكؿ مرة 
لمكبي بضغط مف ا، ـ1993مارس د استمرت شيريف ثـ تكقفت في آذار/كق، فيما يبدك
حيف صنفت الكاليات ، ـ1993إبريؿ نقطعت العالقات نيائيان في نيساف/إلى أف ا، الصييكني

 .(4)المتحدة "حماس" ضمف المنظمات التي تقكـ بأعماؿ إرىابية

اعتبرت حركة حماس أف تسميـ القيادم اإلسالمي مكسى أبك ، ـ1995كفي اغسطس 
، ب المصالح األمريكية في الدكلة العبريةكىددت بضر ، مرزكؽ "إلسرائيؿ" يعتبر إعالف حرب

كقاؿ مصطفى المداكم الناطؽ باسـ الحركة في لبناف: أف حماس سترد بتكجيو ضربات ضد 
  (5)في حاؿ سممت القيادم مكسى أبك مرزكؽ.، المصالح االميركية في إسرائيؿ

                                                 

 .205، 204غكشة، إبراىيـ: المئذنة الحمراء، ص - (1)
 .205المرجع السابؽ، ص - (2)
 ـ.1995-2-1،حماس في دمشؽ )أبك محمد مصطفي( حديث صحفي لممثؿ حركة - (3)
 .215الحركب، خالد: حماس الفكر كالممارسة،  - (4)
-8-11، الجمعػة، 9278ع:  صحيفة القدس: حماس: تسميـ أبك مرزكؽ إلسرائيؿ يعتبر اعػالف حػرب، - (5)

 .2ـ، ص1995
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اسي لحركة كاف مف الطبيعي أف يثير اعتقاؿ الدكتكر أبك مرزكؽ رئيس المكتب السي      
أما  ، عقب كصكلو إلى الكاليات المتحدة كثيران مف ردكد األفعاؿ العربية كالعالمية، حماس

 بالنسبة لحركة حماس فقد كاف ردىا عمى الحادث مف خالؿ ثالث مرتكزات:

اإلدانة الكاممة لو باعتباره عمالن عدائيان مكجيان ضدىا كحركة مقاكمة إسالمية كليس إلى   -1
 (1)مرزكؽ فقط.د. مكسى أبك 

مطالبة السمطات األمريكية بعد الرضكخ لمضغكط "اإلسرائيمية" كاإلفراج عنو كعدـ   -2
 تسميمو إلسرائيؿ.

خاصة ، التمكيح باألثار السمبية العنيفة لمحادث عمى مكقؼ الحركة مف الكاليات المتحدة  -3
 في حاؿ تسميمو " إلسرائيؿ".

الذم أبدتو الحركة تجاه أمريكا قد أفسد ؿ الخطط "  كالكاقع أف رد الفعؿ المتزف كاليادئ      
كيدفعيا إلى التيكر ، اإلسرائيمية" التي كانت تأمؿ في أف  يستثير الحادث غضب الحركة

 (2)كضرب مصالح أمريكية في الداخؿ كالخارج.

اعتبر المنسؽ األمريكي لعممية السالـ دنيس ، ـ1997كانكف الثاني/ ديسمبر15كفي 
إنما حركة ذات ، ماع لقادة ييكد أمريكييف أف:" حركة حماس ليست "ارىابان" فقطركس أماـ اجت

ف تفكيكيا قد يقضي عمى ىذه المؤسسات فيزيد فرصة تكاثر ، مؤسسات اجتماعية تخدـ الناس كا 
، كقاؿ:" أف التعامؿ مع جماعة حماس يحتاج أكثر مف االجراءات األمنية، العمميات االنتحارية
متمؾ بنية تحتية اجتماعية متطكرة لمغاية تعمؿ بمثابة شبكة ضماف اجتماعي كذلؾ ألف حماس ت

ذا قامت بإغالقيا لف تتمكف السمطة الفمسطينية مف تقديـ مثؿ ىذه ، لقطاع كاسع مف السكاف كا 
كأضاؼ قائالن:" يتعيف المكاءمة بيف احتياجات "إسرائيؿ" األمنية الحقيقية ، (3)الخدمات"

 .(4)كاحتياجات الفمسطينييف مف ناحية أخرل"، االغالؽ كالحصار مف ناحيةكاستعماليا إجراءات 

كاتصاالتيا مع  أف تكثؼ مف محاكالتيا عمى حركة حماس لذلؾ كاف مف المفترض
مف خالؿ السعي المتكاصؿ ، كاآللية التي تعمؿ بيا إليضاح أىدافيا كذلؾ، الدكؿ الغربية

ككاف ذلؾ ممكنان مف خالؿ ، المتحدة األمريكية ياتكخاصة الكال، لالتصاؿ بالمجتمع الدكلي

                                                 

 .14، ص1يكسؼ، أحمد: مكسى أبك مرزكؽ الرجؿ كالحركة كالقضية، ج - (1)
 .14، ص1يكسؼ، أحمد: مكسى أبك مرزكؽ الرجؿ كالحركة كالقضية، ج - (2)
 ـ، المركز الفمسطيني لإلعالـ.1997-12-15حماس ليست إرىابان، مجمة القبس الككيتية  - (3)
 مرجع السابؽ.ال – (4)



231 

كلكف ، تفكيض بعض األفراد المقربيف مف الحركة كالذيف يتمتعكف بقبكؿ دكلي إلتماـ ىذه الميمة
ل سؼ فقد أكتفت الحركة بتبرير مكقفيا عبر البيانات كالتصريحات التي تمثؿ ردات فعؿ في 

 بعض المكاقؼ.

حركة حماس أف الجكلة التي تقكـ بيا كزيرة  اعتبرت، ـ1997سبتمبر في أيمكؿ/
كأكلكية   األمف الصييكني""" إلى انقاذ  الخارجية األمريكية مادليف أكلبرايت في المنطقة تيدؼ:

كتطمب مف سمطة عرفات...اجتثاث المجاىديف كالمقاكميف كشرط الستئناؼ ما يسمي ، مطمقة
لطمبة في مدينة راـ اهلل بأف أعداء الشعب عممية السالـ ... بؿ كصمت بيا الكقاحة لمخاطبة ا

 .(1)الفمسطيني ىـ أعضاء حركتي "حماس" كالجياد اإلسالمي"

:" تيافت األنظمة االستسالمية التي تراىف سابؽ الذكرحركة في البياف كما استنكرت ال 
ة بعد كؿ ما تكشؼ مف تبف أمريكي كامؿ لمسياسات كالمكاقؼ الصييكني، عمى "الدكر األمريكي"

كمف استيتار الكاليات المتحدة كاحتقارىا ليذه النظـ ، كالعدكانية المتطرفة في مجاؿ االستيطاف
 .(2)كرغباتيا كتطمعاتيا"

كحكؿ قرار مادليف أكلبرايت كزيرة  خارجية الكاليات المتحدة لدكؿ المنطقة بعدـ تقديـ 
-10-13ة بتاريخ جاء رد حركة حماس عمى لساف مؤسس الحرك، أم مساعدة لحركة "حماس"

فقد قالت إف حركتي ، يران نحف ال نتكقع  مف مادليف أكلبرايت أف تقكؿ خ حيث قاؿ:، ـ1997
فشكران إذا كانت الكاليات المتحدة ، "الجياد اإلسالمي" ىما عدكتا الشعب الفمسطيني"حماس" ك

ك إف شعبنا يعرؼ مف ى، تعرؼ عدك الشعب الفمسطيني أكثر مف الشعب الفمسطيني نفسو
 .(3)كال ينتظر إشارة مف أكلبرايت أك غيرىا"، كيدرؾ مف ىك عدكه، عدكه

امتدت المرحمة الثانية لعالقة "حماس" بالكاليات المتحدة بعد تصنيؼ الحركة "باإلرىاب" 
، ه المرحمة اتخذ المكقؼ األمريكي إزاء حماس مكقفان متشددان ذكفي ى، ـ1993أم منذ أكاسط سنة

في ، خصكصان عمميات تفجير حافالت ركاب إسرائيمية، مياتيا العسكريةبالتكازم مع تصاعد عم
 .(4)ـ1996ك1995ك، 1994سنكات

                                                 

 ـ.1997-9-16بياف لتحالؽ القكم الفمسطينية في الذكرم الرابعة لتكقيع اتفاؽ أكسمك: - (1)
 المصدر السابؽ. - (2)
 ـ.1997-10-13حديث صحفي لمؤسس حركة حماس: - (3)
 .218الحركب، خالد: مرجع سابؽ، ص - (4)
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في ، MIDDIE EAST REPORTذم نشر في مجمةلكالجدير بالمالحظة أف التقرير ا
حماس كالجماعات اإلسالمية ال تتحرؾ حسب األمكاؿ  حركةبأف  يقر، ـ1993شير مارس عاـ

كالشيء الذم يزيد حيكيتيـ السياسية ىك اإلدارة الجديدة في كاشنطف عمى ، كالمنصرفات الجارية
باعتباره السياسي األكثر ، ما يبدك قد رأت أف ىناؾ أىمية عاجمة لإلبقاء عمى رابيف في السمطة

 .(1)تأىالن لممحافظة عمى االسبقيات األمريكية في المنطقة

يكية لـ يشيد أم تطكرا خالؿ فمكقؼ حركة حماس مف الكاليات المتحدة االمر  اذان 
بالرغـ اف ىناؾ بعض المحاكالت التي قامت بيا حركة حماس ، سنكات العقد التاسع عشر

فبالرغـ مف اف بعض الخيكط الخافتة في العالقة ، لتكضيح مكاقفيا كمبادئيا لقيادات أمريكية
إال أنيا ، الطرفيفبيف  االتصاؿمف خالؿ فتح بعض قنكات ، بدأت تظير فيما بعد قضية اإلبعاد

لذلؾ ظؿ ، سرعاف ما أغمقت بعد كصؼ الكاليات المتحدة لحركة حماس بأنيا " تنظيميان إرىابيان"
فظمت حركة حماس تمثؿ الطابع المتطرؼ في نظر ، المكقؼ اسيد ىماطابع الشؾ كعدـ الثقة 

 .ماسالشر في العالـ في نظر حركة حاالخيرة تمثؿ زعامة  ككانت، الكاليات المتحدة

 م:1006-1000 : تطور موقف حركة حماس من الواليات المتحدة األمريكيةالمحور الياني

لقد ظمت العالقة بيف حركة حماس كالكاليات المتحدة طكاؿ السنكات السابقة في غاية 
إال أف ، بالرغـ مف أف حركة حماس حاكلت أف تكضح مبادئيا كأىدافيا لمكاليات المتحدة، السكء

كتدعـ الطرؼ اآلخر بالماؿ كالسالح ، تنظر ليا عمى أنيا حركة إرىابية مف ناحية الثانية ظمت
 مف ناحية أخرل.

، عدة محطاتفي السنكات السابقة شيد تاريخ العالقات بيف االدارة األمريكية كحماس 
كلكنيا في المحصمة كانت تقتصر عمى بعض المقاءات بيف دبمكماسييف أمريكييف كبعض مف 

 .(2)ممثمي حركة

أكدت حركة حماس في مذكرة قدمتيا ، كلكف بالرغـ مف المحاكالت المتكررة لالتصاؿ
، ـ: إف اإلدارة األمريكية ظمت منحازة لمعدك الصييكني2001إلى القمة العربية في عماف عاـ 

عمى الرغـ مف كمية كنكعية المصالح األمريكية ، كممتزمة بتفكقو العسكرم عمى الدكؿ العربية

                                                 

 .115، صـ1993، صيؼ3، عرؽ األكسطحماس، تقرير مجمة الش كمينتكف، إسرائيؿ كأبعاد أعضاء - (1)
 .152، ص، رسالة ماجستير شديد، عامر: الخطاب السياسي لحركة حماس - (2)
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ف إدارة بكش االبف الجديدة قد دشنت عيدىا بقصؼ العراؽ كالتعبير عف ، العربية في الدكؿ كا 
 .(1)النية بنقؿ سفارتيـ إلي القدس

عمى لساف الناطؽ باسميا عبد ، ـ2001يكنيك  حزيراف/21في كقد نفت حركة حماس 
اس العزيز الرنتيسي ما ذكرتو أحدل الصحؼ العبرية مف أف لقاءات تمت بيف نشطاء مف حم

تـ خالليا اطالع االمريكاف عمى نكايا حماس ، كرجاؿ االستخبارات األمريكية " السي أم ايو"
 .(2)باالستمرار في العمميات المسمحة

كىذا لـ ، كاضاؼ  أف ممثمك اؿ "سي أم إيو" ىـ مف يممككف القرار مع حركة حماس      
اسرائيمية مف أجؿ الدسيسة كزرع في حيف اعتبر إسماعيؿ ىنية ذلؾ أنو دعاية ، يحدث اطالقان 

 .(3)الخالؼ داخؿ الساحة الفمسطينية

، ـ2001سبتمبرأيمكؿ/  11كتعقيبان عمى التفجيرات التي شيدتيا الكاليات المتحدة في 
، كما لحقيا مف تيديدات كتحركات لمقضاء عمى االرىاب كتشكيؿ" تحالؼ دكلي ضد االرىاب

فقد أكدت حركة ، في ذلؾ الدكؿ العربية كاإلسالمية كمحاكلة إشراؾ أكبر عدد مف الدكؿ بما
بأنيا" ضد استخداـ العنؼ ضد ، ـ2001أيمكؿ/ سبتمبر  18حماس في بيانيا الصادر بتاريخ 

خاصة أف الشعب الفمسطيني أكثر إحساسان بالمعاناة ، المدنييف األبرياء في أم مكاف في العالـ
 .(4)كتضرران مف االرىاب الصييكني"

ت الحركة في بيانيا دكؿ العالـ بضركرة تكجيو قكاىا نحك اإلرىاب األخطر كما طالب
أال كىك اإلرىاب الصييكني .. ، عمى العالـ كاألكثر قكة كتنظيمان كتيديدان ل مف كالسالـ العالمي

الدكؿ العربية كاإلسالمية الحذر في التعاطي مع ما يسمي بالتحالؼ الدكلي مف كما كطالبت 
ألننا نرل في ىذا التحالؼ نقصد منو إصباغ صفة اإلرىاب عمى اإلسالـ ، ابلمحاربة اإلرى

سالمي لعدكاف أمريكي مرتقب يحقؽ لمكاليات  عطاء شرعية كغطاء عربي كا  كالعرب كالمسمميف كا 
 .(5)المتحدة األمريكية أىدافان اقتصادية كاستراتيجية لتعزيز ىيمنتيا عمى العالـ"

                                                 

 ـ.2001مذكرة مف حركة حماس بمناسبة انعقاد القمة العربية في عماف: - (1)
-21، الخمػيس، 2097صحيفة الحياة الجديدة: حماس تنفي عقػد لقػاءات مػع رجػاؿ أمػف أمػريكييف، ع:  - (2)
 .1ـ، ص6-2001
-21، الخمػيس، 2097صحيفة الحياة الجديدة: حماس تنفي عقػد لقػاءات مػع رجػاؿ أمػف أمػريكييف، ع:  - (3)
 .15ـ، ص6-2001
 ـ.2001-9-18 حماس: بياف - (4)
 ـ.2001-9-18 حماس: بياف - (5)
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أخذت الكاليات المتحدة تشف حممة عمى حركػة ، ـ2001 سبتمبر /أيمكؿ 11بعد أحداث         
غػػػػالؽ العديػػػػد مػػػػف لضػػػػغط عمػػػػى عرفػػػػات إلكمػػػػا قامػػػػت با، كتالحػػػػؽ انشػػػػطتيا الخيريػػػػة، حمػػػػاس

ككػػػذلؾ قامػػػت بػػػإغالؽ ، ـ2002-2001الجمعيػػػات الخيريػػػة التابعػػػة لحركػػػة حمػػػاس فػػػي عػػػامي 
 .(1)شطة الخيرية لمحركةمؤسسة األرض المقدسة في الكاليات المتحدة التي تدعـ األن

منظمة عمى الئحة المنظمات اإلرىابية  22حيث قامت الكاليات المتحدة قد بإدراج         
إضافة إلى ، 22كقد اعمنت الكاليات المتحدة حركة حماس مف ضمف ىذه المنظمات اؿ، الدكلية

 (2)اد اإلسالمي.كالجي، كحزب اهلل، كىي: الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف، ثالث منظمات أخرل

تشريف الثاني/  3 استنكرت حركة حماس في بيانيا الصادر بتاريخلذلؾ 
كانيا ستتخذ ، كاعتبارىا حركة إرىابية يجب محاربتيا، اليجمة األمريكية عمييا، ـ2001نكفمبر

كاعتقاؿ مف يدعـ كيساند ، ضدىا اجراءات عديدة منيا منع أعضاءىا دخكؿ األراضي األمريكية
 .(3)ظمات"ىذه المن

أف منظمتي " حماس" ، في ىذا السياؽ اعتبر الرئيس اليمني "عمى عبداهلل صالح"
كىك نضاؿ ، تناضالف مف أجؿ االستقالؿ كالكرامة كالكجكد عمى اراضييا، ك"الجياد اإلسالمي"
كينبغي أف نميز بيف اإلرىاب كبيف النضاؿ المشركع مف اجؿ الحرية ، مشركع كليس إرىابا

 (4).كاالستقالؿ

في حيف اف  الرئيس اليمني "عمى عبداهلل صالح" أكد أف " إسرائيؿ" ىي أكبر دكلة 
 (5)كالكاليات المتحدة االمريكية.، كقد ارىبت حتى العالـ االكركبي، إرىابية في العالـ

 إف أبرز ما ميز التحكالت التي طرأت عمى السياسة األمريكية تجاه :يقكؿ قصى حامد  
سبتمبر ىك التكافؽ كالتقارب الذم ظير بيف السياسة  /ايمكؿ11ة بعد أحداث القضية الفمسطيني

                                                 

(1)  - Zuhur, Sherifa: HAMAS AND ISRAEL CONFLICTING STRATEGIES OF 

GROUP-BASED POLITICS ,p 8, December 2008. 

، السبت، 2112منظمة عمى الئحة اإلرىاب، بينيا حركة حماس، ع:  22صحيفة االياـ: كاشنطف تدرج  - (2)
 .1ـ، ص3-11-2001
 ـ.2001-11-3 بياف حماس: - (3)
دكلػػة صػػحيفة القػػدس: الػػرئيس اليمنػػي: حمػػاس كالجيػػاد تناضػػالف مػػف أجػػؿ االسػػتقالؿ ك" إسػػرائيؿ" أكبػػر  - (4)

 .8ـ، ص2002-2-1، الجمعة، 11656ارىابية في العالـ، ع: 
صػػحيفة القػػدس: الػػرئيس اليمنػػي: حمػػاس كالجيػػاد تناضػػالف مػػف أجػػؿ االسػػتقالؿ ك" إسػػرائيؿ" أكبػػر دكلػػة  - (5)

 .8ـ، ص2002-2-1، الجمعة، 11656ارىابية في العالـ، ع: 
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كيمكف لمس انعكاساتو بالدعـ الذم ، األمريكية كاإلسرائيمية فيما يخص القضية الفمسطينية
كالذم دعاىا ، كباألخص تيار المحافظيف الجدد، حصمت عميو الممارسات االسرائيمية مف قبميا

سبتمبر في قمع المقاكمة الفمسطينية كجزء مف \لحادم عشر مف أيمكؿإلي تكظيؼ اعتداءات ا
 .(1)الحممة الداعية لمكافحة اإلرىاب

كيؤكد عمى ىذا التصكر عالء النادم حيث يقكؿ: "أصبح مف الصعب تكىـ فؾ 
ذا كانت الحقائؽ التاريخية قد أكدت ذلؾ، االرتباط بيف العدك الصييكني كالمشركع الغربي ، كا 

كخاصة أمريكا يرددكف بصكت جيير دعميـ المطمؽ لمعدك ، ير مف ساسة الغربفإف الكث
 .(2)الصييكني

كىي تدافع عف الحقكؽ المغتصبة لتنظر إلى " كقد أضاؼ البياف أف حركة حماس:
أمريكا كالكياف الغاصب عمى أنيما دكلتاف إرىابيتاف لما يمارسانو مف إرىاب دكلي بحؽ الشعب 

 .(3)األفغاني المسمـ"

ككانت صحيفة "يديعكت احركنكت" قد كشفت أف كزارة المالية األمريكية بالتعاكف مع   
ككزارة ، كككالة التحقيقات الفدرالية " أؼ بي أم"، ككالة االستخبارات المركزية " سي أم ايو"

عممت عمى منع كصكؿ تبرعات مف الكاليات المتحدة لحركة حماس في ، العدؿ األمريكية
حيث اتخذت الكاليات المتحدة األمريكية خطكات تستيدؼ كضع المؤسسات ، مةاألراضي المحت

 (4)الداعمة لحركة حماس عمى القائمة السكداء.

كحكؿ القرار الذم صرحو كزير الخارجية األمريكي" ككلف باكؿ " كالذم يقضي بتحرؾ 
ركة في الح أكدتحيث ، حركة ىذا القرارالاستنكرت ، السمطة الفمسطينية ضد حركة حماس

 (5)ما يمى:، ـ2001كانكف األكؿ/ ديسمبر 11بيانيا الصادر بتاريخ

 .إف ىذه التصريحات تعكس حرص أمريكا عمى إشعاؿ فتيؿ الحرب األىمية -1

 .إف دعكة السمطة لمياجمة حماس ىي دعكة لقتؿ أبناء الحركة اإلسالمية -2

                                                 

 .59ي فمسطيف، صحامد، قصي: الكاليات المتحدة كالتحكؿ الديمقراطي ف- (1)
 .34النادم، عالء: حماس المنطمقات كاألىداؼ، ص- (2)
 ـ.2001-11-3بياف حماس:- (3)
صحيفة القدس: "يديعكت احركنكت" أمريكا بدأت سمسة اجراءات لمنع كصكؿ تبرعات إلػى "حمػاس"، ع:  - (4)

 .11ـ، ص2001-11-29، الخميس، 11594
 ـ.2001-12-11بياف حماس: - (5)
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 .إف ىذه التصريحات المغرضة لتدؿ عمى شراكة أمريكا لمعدك الصييكني -3

شعاؿ النار في كؿ بقعة مف ديار تيدؼ إلإف ىذه التصريحات المغرضة  -4
 المسمميف.

 إف الكياف الصييكني يستثمر ىذه التصريحات  لسفؾ مزيدان مف الدـ الفمسطيني. -5

زاء التصريحات األمريكية المتالحقة بكصؼ حركة حماس باإلرىاب ردت حركة ، كا 
 :(1)عمى ىذا الكصؼ فيما يمي، ـ2001-1-31حماس في بيانيا الصادر بتاريخ

أقرتو مكاثيؽ األمـ  حؽ  شرعي كقانكنيإف ممارسة المقاكمة ضد االحتالؿ  -1
 المتحدة.

إف تعريؼ اإلدارة األمريكية اإلرىاب مرتبط بمصالحيا كمطامعيا كليس لو أساس  -2
 مف القانكف الدكلي.

 لصييكني.إف ىذا التصريح يعبر في أكضح صكرة عف االنحياز األمريكي لمكياف ا -3

إف مناصبة اإلدارة األمريكية العداء لحركات المقاكمة الفمسطينية ىك في حقيقتو  -4
 معاداة لمشعب الفمسطيني كل مة العربية كاإلسالمية.

إف تصعيد العداء كالتحريض األمريكي عمى حماس كحركات المقاكمة في فمسطيني  -5
 كلبناف يعني شف حرب شاممة ضد األمة كعقيدتيا.

كما ال يحؽ ، رة األمريكية ال يحؽ ليا أف تنصب نفسيا حكمان عمى العالـإف اإلدا -6
 ليا التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ دكف مسكغ قانكني.

كتعقيبان عمى خطاب الرئيس األمريكي "جكرج بكش" حكؿ الرؤية األمريكية بشأنو في 
حركة حماس في بيانيا أدانت ، ـ2002حزيراف/ يكنيك  24 كالذم جاء بتاريخ، الشرؽ األكسط

كالتي رأت أنو نمكذجان مكرران مف ، ىذا الخطاب، ـ2002حزيراف/ يكنيك  25الصادر بتاريخ 
كقد جاء في بياف الحركة: أف ، تبني بكش خاللو كؿ المطالب الصييكنية، الرؤية الصييكنية

 .(2)اإلدارة األمريكية عبرت عف تحالفيا كدعميا المطمؽ لمعدكاف الصييكني

                                                 

 ـ.2002-1-31حماس: بياف - (1)
 ـ.2002-6-25حركة حماس: تصريح صحفي حكؿ خطاب بكش:  - (2)
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إبراىيـ المقادمة أف أحداث الحادم عشر مف سبتمبر دفعت الكاليات المتحدة  ا يرلكىن
كما ، إلى كشؼ سياستيا التي كانت تحاكؿ أف تخفييا في حصار كضرب اإلسالـ كالمسمميف

تصريح بكش في بداية الحممة عف كصؼ الحرب بأنيا "حرب صميبية" إال تعبير حقيقي عما 
مريكا تقكد حممة صميبية جديدة حاقدة تممؾ نفس عكامؿ الشبو مع فأ، يدكر بالمسرح األمريكي

اخضاع العالـ اإلسالمي ليككف تحت سيطرتيا كتفعؿ  كتيدؼ إلى، الت الصميبية القديمةالحم
 .(1)ذلؾ بشتي الكسائؿ المتاحة

، أما إبراىيـ غكشة فيقكؿ: نحف في حركة حماس ال نؤيد أم عممية تستيدؼ المدنييف
فمسطيف  كقد يقكؿ قائؿ لماذا تقكمكف بعمميات أيضان في، يكا أك بريطانيا أك إسبانياسكاء في امر 

ف الصياينة يقتمكف مف شعبنا كؿ يكـ بالطائرات كالدبابات كبقكات ضد الصياينة؟ نقكؿ ليـ: إ
كما يممكو ، كال يممؾ الشعب الفمسطيني الطائرات كالدبابات ليرد عمييـ، أطفاؿن كنساءن ، نظامية
 .(2)كمف حؽ ىذا الشعب أف يرد عميو، القنابؿ البشريةىك 

زاء ذلؾ رفضت حركة حماس ما جاء بو خطاب بكش  كأكدت عمى التالي:، كا 

 نرفض اختزاؿ القضية الفمسطينية في مسألة حصكؿ الكياف الصييكني عمى األمف. -1

كمحاكلة تجنيد األطراؼ الفمسطينية ، نستنكر كصـ المقاكمة المشركعة باإلرىاب -2
 كالعربية لمحاربتيا.

 نرفض التدخؿ السافر  كالمستيجف لمرئيس األمريكي في الشأف الداخمي الفمسطيني. -3

 عمى العدكاف الصييكني. -أمريكا-إف خطاب بكش يضفي الشرعية المطمقة  -4

إف المغزل السياسي األساسي لخطاب "بكش" ىك ترتيب ادكار اآلخريف بما يخدـ  -5
ييمنة عمى الدكؿ العربية كاإلسالمية تحت ذريعة المخطط األمريكي العدكاني بال
نيا ال يمكف أف تككف كسيطان نزييان.، محاربة اإلرىاب لمعدك الصييكني  كا 

كيتضح مما سبؽ أف حركة حماس أيقنت أف الكاليات المتحدة األمريكية تيدؼ بشكؿ 
تبار مقاكمة كاع، مف خالؿ دعميا الدائـ ليا مف ناحية، مباشر لتكريس الييمنة الصييكنية

لذلؾ فإف الحركة رأت أنو مف الخطأ التعكيؿ ، أصحاب األرض عمالن إرىابيان مف ناحية أخرل
 كأنيا ال يمكف أف تككف كسيطان عادالن لمحؿ بيف األطراؼ.، عمى اإلدارة األمريكية

                                                 

 .170عدكاف،  عاطؼ: الدكتكر الشييد إبراىيـ المقادمة، ص - (1)
 .310غكشة، إبراىيـ: المئذنة الحمراء، ص - (2)
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، ـ2002/ أغسطسكفي المشركع الكطني الفمسطيني المقترح مف حركة حماس في أب
البند الخامس منو: "تدخؿ اإلدارة األمريكية كاإلسرائيمية كأية جيات خارجية رفضت الحركة في 

في الشؤكف الداخمية الفمسطينية  كرفض كؿ محاكالت فرض الكصاية عمى شعبنا كالمساس 
 .(1)كانتخاب القيادة التي تمثمو"، كحؽ شعبنا في العيش بحرية، بالشرعية الفمسطينية

خطاب الرئيس األمريكي "بكش" بخصكص خارطة  استنكرت حركة  حماس ما جاء في
كالذم اعتبرتو حركة حماس إنما ينصب في المحاكالت ، كتعييف رئيس كزراء فمسطيني، الطريؽ

األمريكية كالكياف الصييكني لكقؼ انتفاضة األقصى كالسيطرة التامة عمى القرار الكطني 
 .(2)الفمسطيني

حيث أدانت حركة حماس في ، مريكي لمعراؽكجاء ذلؾ البياف متزامنان مع العدكاف األ
بيانيا الصادر ىذا العدكاف الظالـ عمى العراؽ كالذم رأت أف ىدفو األساسي ىك:" ليس نزع 

بؿ احتالؿ العراؽ كالسيطرة عمى شعبو ، كال تغيير النظاـ، أسمحة الدمار الشامؿ مف العراؽ
 .(3)ي المنطقة"كثركاتو كأرضو لتككف بذلؾ بداية استعمار أمريكي جديد ف

الشيخ  ياجاء الرد عمى لساف مؤسس، كحكؿ مكقؼ الحركة مف اليجكـ األمريكي عمييا
:" نحف تيار شعب مكجكد داخؿ  حيث قاؿ، ـ2003حزيراف/ يكنيك  26 أحمد ياسيف بتاريخ
الفمسطيني الذم  ، كليست لنا مراكز خاصة حتي يياجمكنا، نحف لسنا دكلة، الشعب الفمسطيني

ما داـ مؤمنان ، لف تستطيع أمريكا كغيرىا أف تناؿ منو، ف أجؿ تحرير أرضو كمقدساتويجاىد م
كلكف ، مف الممكف أف يستعينكا بالسمطة ضد ىذا، بحقو كعمى استعداد أف يضحي مف  أجمو

 .(4)إرادة الشعكب أقكل مف إرادة األنظمة"

خاصة أف ، كمعركفان حركة مف الكاليات المتحدة  ظؿ ثابتان الكىذا يدؿ عمى أف مكقؼ 
كأف تككف كسيطان ، الكاليات المتحدة األمريكية لـ تغير في مكقفيا المنحاز لمكياف الصييكنى

لذلؾ ظؿ  مكقؼ حركة حماس مرتبطان بمدل ما تقدمو الكاليات المتحدة مف ، نزييان بيف الطرفيف
 مكاقؼ سياسية.

                                                 

 ـ.2002آب مشركع البرنامج الكطني الفمسطيني المقترح مف حركة حماس:- (1)
 ـ.2003-3-15 حماس: حكؿ خطاب بكش بخصكص خارطة الطريؽ:كة حر بياف  - (2)
 ـ.2003-3-20 حماس:حركة  بياف – (3)
 ـ.2003-6-26 مقابمة مع الشيخ أحمد ياسيف: - (4)
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ار كزير الخارجية كعندما ز ، لقد أصبح إضعاؼ حماس مف أبرز أكلكيات كاشنطف
األميركي "ككلف باكؿ" دمشؽ لمناقشة مسألة "المالذ اإلرىابي" مع الرئيس بشار األسد في 

خرج إثر االجتماع الذم استغرؽ ثالث ساعات بتعيد مف الرئيس السكرم ، ـ2003ابريؿ \نيساف
 .(1)اتب حماس كلجـ اتصاالتيابإقفاؿ كؿ مك

سبتمبر عمى القضية أيمكؿ/  11 كاسات أحداثف مف أىـ انعإعبد العميـ:  يقكؿ فتحي
كحركة "حماس" بشكؿ خاص ىك قياـ الكاليات المتحدة كمف بعدىا ، الفمسطينية بشكؿ عاـ

جراء تضييؽ كحصار ، التحاد األكركبي بإدراج حركة "حماس" عمى الئحة المنظمات اإلرىابية كا 
ككذلؾ مطاردة كحصار كؿ ، شامؿ عمى مصادر التمكيؿ كالتبرعات التي كانت تصؿ إلييا

 .(2)سكاء في الدكؿ العربية أك في الغرب، أنشطة الجمعيات األىمية كالخيرية

إثر ذلؾ أصبحت الكاليات المتحدة تطارد مصادر الدعـ الخاصة بحركة حماس  ىكعم
كخاصة في أعقاب العمميات العسكرية لمحركة ، كالتي ترم فييا "الماؿ اإلرىابي الممطخ بالدـ"

أغسطس اثناف مف  /آب19األمريكية في  لذلؾ اعتقمت الحككمة، اإلسرائيميالعمؽ داخؿ 
فقد اتيـ ، أعضاء حركة حماس في الكاليات المتحدة بزعـ مشاركتيما في جمب تمكيؿ لمحركة

كعبد الحميـ حسف عبد الرزاؽ األشقر مف كاشنطف ، محمد حامد خميؿ صالح مف شيكاغك
إضافة إلى ذلؾ فقد صدرت مذكرة اعتقاؿ بحؽ ، غير مشركع بتمكيؿ نشاطات اإلرىابيف بشكؿ

 .(3)حيث كصؼ بأنو ىارب مف العدالة، مكسى أبك مرزكؽ

س الكاليات المتحدة مذكرة اعتقاؿ لنائب رئي اصدرت، ـ2004في آب/ أغسطس 
كاعتقاؿ اثنيف مف المقيميف في الكاليات ، أبك مرزكؽ المكتب السياسي لحركة حماس مكسى

     أدانت حركة حماس في بيانيا الصادر بتاريخلذلؾ ، بتيمة االنتماء لحركة حماسالمتحدة 
 (4)كأكدت في البياف ذاتو ما يمي:، ىذا القرار، ـ2004آب/ أغسطس  21

إف األخ د. مكسي أبك مرزكؽ سبؽ اعتقالو في الكاليات المتحدة لمدة عاميف خالؿ  -1
 كت التيـ ضده.كتـ االفراج عنو بعد عدـ ثب، ـ1997-1995الفترة

                                                 

 .188شياب، زكي: حماس مف الداخؿ، ص - (1)
كػػػانكف ، 26، ع3، السػػػنة153سػػػبتمبر كالقضػػػية الفمسػػػطينية، مجمػػػة رؤيػػػة، ص11 عبػػػد العمػػػيـ، فتحػػػي: - (2)

 ـ.2003أكؿ
 ـ.2004-8-21 :، تصريح صحفي لحركة حماس182شياب، زكي: حماس مف الداخؿ، ص - (3)
 ـ.2004-8-21:تصريح صحفي لحركة حماس - (4)
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كما أنو ليس مف سياستيا ، إف حركة حماس ال يكجد ليا تنظيـ في الكاليات المتحدة -2
 تنفيذ عمميات ضد أىداؼ صييكنية خارج األراضي الفمسطينية المحتمة.

تشريف األكؿ/  6كما استنكرت حركة حماس في تصريح صحفي ليا بتاريخ 
في مجمس األمف ضد مشركع ، لنقض "الفيتك"استخداـ الكاليات المتحدة حؽ ا، ـ2004أكتكبر

، قرارالأدانت حركة حماس  فقد، قرار يدعك إلى كقؼ العدكاف المتكاصؿ عمى الشعب الفمسطيني
طالؽ يده في االعتداء" كاعتبرتو بمثابة   .(1)ضكء أخضر لكي يكاصؿ االحتالؿ عدكانو كا 

مف ىنا فقد سعت حماس سبتمبر عمى حركة  أيمكؿ/ 11 المبحكح أثر أحداثكائؿ يقكؿ 
، الحركة فيما بعد إلى البحث عف مظمة شرعية تنجييا مف الضغكطات المتكالية كالمختمفة

كعميو فربما ظنت "حماس" أف ، كالصادرة مف كافة المستكيات الدكلية كاإلقميمية كالفمسطينية
كيرفع عنيا ، مايةسيكفر ليا الح، ـ2006المشاركة في االنتخابات التشريعية الفمسطينية الثانية

 .(2)كسيخفؼ عنيا الضغط األمريكي كالدكلي، تيمة أك صفة اإلرىاب

كردان عمى قرار كزيرة الخارجية األمريكية "ككندليسا رايس" لمسمطة الفمسطينية بتأجيؿ 
ؤكد مف جديد نيجيا في ي ىذا القرارأف حركة حماس  اعتبرتاالنتخابات التشريعية "الفمسطينية" 

نجدىا تطالب السمطة ، عمف فيو التزاميا بالديمقراطيةففي الكقت الذم ت، معاييرازدكاجية ال
كيأتي ىذا الطمب في ، الفمسطينية بتأجيؿ االنتخابات التشريعية المزمع عقدىا في تمكز القادـ

إف ىذا المكقؼ يكشؼ عنو أف ، أعقاب فكز حماس في المرحمة الثانية مف االنتخابات البمدية
ريكية ترفع  شعار الحرية كالديمقراطية فقط حيف تككف نتائجيا منسجمة مع اإلدارة اإلدارة األم

لذلؾ فإننا في حركة ، كالمصالح األمريكية كالصييكنية كليس إيمانان بالديمقراطية كسعيان لتحقيقيا
حماس نعمف رفضنا لإلمالءات األمريكية كنديف تدخميا المشبكه في الشأف الفمسطيني 

 .(3)"الداخمي

مؤتمر الحممة العالمية  لمقاكمة ـ  في 2005آيار/ مايك 23 بتاريخ شاركت حركة 
  (4)ما يمي:ت الحركة عمى مكقفيا مف خالؿ أكدحيث ، العدكاف

 إف المشركع الصييكني يشكؿ خطران عمى األمة كميا بدعـ مف األجندة األميركية. -1

                                                 

 ـ.2004-10-6تصريح صحفي لحركة حماس: - (1)
 .115"، صالمبحكح، كائؿ: المعارضة في الفكر السياسي لحركة "حماس، رسالة ماجستير - (2)
 ـ.2005-5-6تصريح صحفي لحركة حماس: - (3)
 ـ.2005-2-23نص كممة خالد مشعؿ في مؤتمر الحممة العالمية لمقاكمة العدكاف: - (4)
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يعتمد عمى ، انية في عيد بكشإف اليميف المحافظ األمريكي كالذم يعيش اآلف كاليتو الث -2
 مطالب كأجندة صييكنية.

 إف أىـ األكلكيات األمريكية تتمثؿ في اآلتي: -3

 السيطرة عمي مقدرات األمة كخاصة النفط. - أ

 الكجكد العسكرم المباشر في الدكؿ العربية. - ب

 الحرب عمى اإلسالـ. - ت

 إبقاء "إسرائيؿ" الكياف الغاصب ىك السيد الكحيد في المنطقة. - ث

كالذم يعني الديمقراطية ، الشرؽ األكسط الكبير كالذم أطمقو بكش إف مشركع -4
فأميركا ال تبالي بإصالحنا ال ، أىـ ما في خطكرتو أنو كرقة ابتزاز ل نظمة، كاإلصالح

 بديمقراطيتنا.

      كالجدير بالمالحظة  أف حركة حماس قد فتحت حكاران مع الجيات األمريكية في
"أف حركة حماس  حيث قاؿ، ى لساف خالد مشعؿجاء عمكما ، ـ2005آب/ أغسطس  15

تجرم حكارات مع شخصيات أمريكية ليس ليا مكقع في داخؿ اإلدارة األمريكية كلكف ليا مكاقؼ 
إف ، حماس مف حركة ريكية قبؿ االلقاء بكفدكقد أخذكا الضكء األخضر مف اإلدارة األم، سابقة

 .(1)االتصاالت مستمرة حتي اآلف مع كال الجانبيف"
، ـ2005كانكف االكؿ/ ديسمبر 21كفي تصريح صحفي لحركة حماس صدر بتاريخ

كالذم يقضي ، استنكرت الحركة الدعـ األمريكي لمنافسي حركة حماس في االنتخابات التشريعية
بدعـ ثالثيف مرشحان المكقعة مف مدير ككالة التنمية األمريكية أندرك ناتكس دليالن جديدان عمى 

كتعبيران عف التحريض ضد ، لغربي السافر في الشؤكف الداخمية الفمسطينيةالتدخؿ األميركي كا
 .(2)حركة حماس عبر الطمب بمكاجيتيا"

كانكف الثاني/  11 كردان عمى التصريحات التي قدمتيا كزيرة الخارجية األميركية يـك
ية كالتي رفضت فييا مشاركة الفصائؿ الفمسطينية في االنتخابات التشريع، ـ2006يناير 
خاصة حركة حماس التي تصفيا )باالرىابية( ما لـ تتخؿ عف "العنؼ" كتعترؼ بحؽ ، المقبمة

، رفضت الحركة التدخؿ بالشؤكف الداخمية الفمسطينية مف أية جية كانت، إسرائيؿ في الكجكد

                                                 

 .2005 -8-15مقابمة مع خالد مشعؿ، صحيفة الغد األردنية: - (1)
 ـ.2005-12-21تصريح صحفي لحركة حماس: - (2)
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، كتديف التصريحات الصادرة عف كزيرة الخارجية األميركية التي تشكؿ مثاالن كقحان ليذا التدخؿ
 .(1)انتياكان فاضحان لمسيادة التي نحرص عمييا"ك 

، إف ىذه الضغكط األمريكية تستيدؼ التأثير عمى مسار االنتخاباتكأضاؼ التصريح "
كىك يدرؾ أف الحرية كالديمقراطية ال تأتي مف ، كأف شعبنا لف ينخدع بالشعارات األميركية الزائفة

نتخابات ببرنامجنا كرؤيتنا القائمة عمي كلذلؾ فإننا نؤكد خكض اال، باب االستسالـ لمعدك
 .(2)التمسؾ بالحقكؽ كالثكابت"

كالجدير بالمالحظة أف حركة حماس رفضت الخضكع لإلمالءات األميركية التي تيدؼ 
، كتضيؽ الخناؽ عمييا، مف خالؿ الضغط عمى حركة حماس، إلى االعتراؼ بالكياف الغاصب

 كتسميط أصحاب المصالح لمضغط عمييا.
 

******** 
 

 يتضح مف خالؿ استعراض مكقؼ حركة حماس مف الكاليات المتحدة األمريكية ما يمي:

أف حركة حماس رفضت في السنكات األكلى مف عمرىا أف تقيـ أم عالقات مع  -
بؿ كاعتبرتيا انيا رأس األفعى كرأس الشر في الشرؽ ، الكاليات المتحدة االمريكية

 األكسط.

كتصريحات ، اعالمي شديد الميجة عبر بياناتياقامت حركة حماس بتكجيو خطاب  -
كاتيمتيا بأنيا الداعـ الرئيس لمحركة الصييكنية ، قياداتيا  لمكاليات المتحدة االمريكية

 في اغتصاب فمسطيف.

بعد حادثة اإلبعاد إلى مرج الزىكر بدأت حركة حماس تغير مف طبيعة مكقفيا تجاه  -
الضغط عمى الكياف الصييكني لعكدة  كاخذت تناشدىا بضركرة، الكاليات المتحدة

 المبعديف.

كما قامت بعض المقاءات الغير رسمية مع مسؤكلكف أمريكيكف لمبحث في شؤكف  -
 المبعديف إلى مرج الزىكر.

                                                 

 ـ.2006-1-12تصريح صحفي لحركة حماس: - (1)
 ـ.2006-1-12تصريح صحفي لحركة حماس: - (2)



243 

لـ تكد العالقة بيف الكاليات المتحدة كحركة حماس ترل النكر حتى قامت األكلى  -
 باعتبار الحركة تنظيما إرىابيان.

سي لحركة حماس مف ىذه المقاءات ايضاح مبادئيا كمكقفيا لمجانب كاف اليدؼ األسا -
 حيث اعتبرت أف خصميا الكحيد ىك االحتالؿ الصييكني.، االمريكي

بعد انتفاضة األقصى عادت الكاليات المتحدة مرة أخرل لتضع حركة حماس كجناحيا  -
 العسكرم عمى الئحة  اإلرىاب.

قررت الكاليات ، 2006يعية الفمسطينية لعاـ بعد فكز حركة حماس في االنتخابات التشر  -
 المتحدة فكرا قطع العالقات مع أم حككمة ستشكميا حركة حماس.
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 املبحث ا ثا ث 
 و1006-1000 مً ا   ل األ   ب   مًتطو  موقف حرك  محاس  

لـ تكف حركة حماس في السنكات االكلى مف عمرىا تكلي العالقات الخارجية قدران كبيران 
دفع الحركة إلى غمار العمؿ ، ـ1987فاشتعاؿ االنتفاضة الشعبية األكلى عاـ ، ىتماـمف اال

مف الكاليات  ىذا االحتالؿ الذم رأت الحركة أنو مدعكـ بشكؿ كبير، ضد االحتالؿ "اإلسرائيمي"
صبت حركة حماس جؿ اىتماميا في السنكات السابقة عمى الكاليات لذا ، المتحدة األمريكية

كأف اليدؼ ، مريكية التي رأت الحركة فييا أنيا رأس الحربة عمى اإلسالـ كالمسمميفالمتحدة األ
أما عالقاتيا مع اؿ ، تسعى لو الكاليات المتحدة ىك تكريس الييمنة الصييكنية الذماألساسي 

كمما يؤكد ، دكؿ أكركبية فمـ تكف بأحسف حاؿ منيا فرؤية الحركة لمغرب الصميبي شممت الجميع
 مساندة مف تمؾ الدكؿ لتؤكد غير ذلؾ. أم كة حماس لـ تحصؿ عمىذلؾ أف حر 

أصدرت بريطانيا قراران باعتبار كتائب "القساـ" الجناح العسكرم لحركة ، 2001ففي عاـ 
االمر الذم استنكرتو حركة حماس ، حماس كعدد مف الحركات المناضمة منظمات إرىابية

ـ: إف القرار البريطاني األخير 2001ارسآذار/ م 2كاعتبرت في تصريح صحفي صدر بتاريخ 
جحاؼ كبيريف فكتائب "القساـ" تقـك بحقيا المشركع في الدفاع عف أرضيا  ينطكم عمى ظمـ كا 

فإف ىذا القرار يؤكد ، كالقكانيف كاألعراؼ الدكلية، كىذا الحؽ كفمتو كؿ الشرائع السماكية، كشعبيا
حيث ، ي تنتيجيا في التعامؿ مع شعبنا كحقكقوعمى إصرار بريطانيا عمى ازدكاجية المعايير الت

كتمتنع ، تغض الطرؼ عف القمع كاإلرىاب كالحصار كالتجكيع اليت تمارسيا سمطات االحتالؿ
بينما تبادر بشكؿ غريب كمستيجف لكصؼ نضاؿ ، بريطانيا عف كصؼ كؿ ذلؾ بأنو إرىاب

 .(1)شعبنا باإلرىاب

ية كاألمـ المتحدة كاالتحاد األكركبي كركسيا ففي بياف مشترؾ لمكاليات المتحدة األمريك
جاء فيو : "أف ، ـ2002آيار/ مايك 2صدر بتاريخ ، بشأف استراتيجيتيا في الشرؽ األكسط

"األمف مف اإلرىاب ، استراتيجيتنا في المنطقة تتككف مف ثالثة عناصر: أكالن: استعادة األمف
، الرئيس عرفات عمى إعادة بناء جيازه األمني ثانيا: تشجيع، كالعنؼ "لإلسرائيمييف" كالفمسطينييف

 . (2)ثالثا: سنطمب مف السمطة الفمسطينية أقصى الجيكد الستعادة اليدكء..."

                                                 

 ـ.2001-3-2تصريح صحفي: - (1)
بياف مشترؾ لمكاليات المتحدة األمريكية كاألمـ المتحدة كاالتحاد  األكركبي كركسيا بشأف اسػتراتيجيتيا فػي  - (2)

 ـ.2002-5-2الشرؽ األكسط:
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أيمكؿ/  6كزارة الخارجية األميركية  في بيانيا الصادر بتاريخ  األمر الذم رحبت بو
ف  "كاعتبرتو يشكؿ خطكة ىامة عمى  طريؽ كقؼ تمكيؿ النشاط ـ:2003سبتمبر اإلرىابي... كا 

مف شأف ىذا اإلجراء أف يعبر عف  مفادىا أف العنؼ كاإلرىاب المذيف ترتكبيما "حماس" ال 
 .(1)يمثالف  مستقبؿ الشعب الفمسطيني كال يؤدياف إلى قياـ دكلة فمسطينية"

كانكف  11تصريحان صحفيان بتاريخ كفي السياؽ ذاتو أصدرت حركة حماس تصريحان 
كذلؾ ردان عمى مكقؼ كزراء خارجية االتحاد األكركبي مف المقاكمة ، ـ2001االكؿ/ ديسمبر

حيث طالبكا مف السمطة الفمسطينية تفكيؾ )ما أسمكه( الشبكات اإلرىابية التابعة ، الفمسطينية
كقد جاء بالتصريح: إننا إذ نستنكر ، لحماس كالجياد كاعتقاؿ كؿ المشبكىيف)حسب زعميـ(

لنؤكد عمى رفضنا كصؼ نضالنا ، صالح لعدكاف الصييكني كبشدة ىذا المكقؼ المنحاز
 .(2)كرفضنا القاطع لكقؼ االنتفاضة كمقاكمة االحتالؿ، المشركع باإلرىاب

استنكرت ، ـ2004آذار/ مارس 25كفي تصريح صحفي لحركة حماس صدر بتاريخ 
كذلؾ عقب ، يةالحركة قياـ الحككمة البريطانية بتجميد حسابات قادة حماس في البنكؾ البريطان

حيث اعتبرت الحركة أف: ىذا اإلجراء ال يمكف  تفسيره ، (3)عممية اغتياؿ الشيخ "أحمد ياسيف"
إال في إطار محاكلة الحككمة البريطانية فؾ العزلة السياسية عف الكياف الصييكني كصرؼ 

زاء ذلؾ: "ا، األنظار عف الجريمة البشعة التي ارتكبتيا ضد الشيخ "أحمد ياسيف" ستنكرت كا 
كعبرت عف أسفيا الشديد لما آلت إليو السياسة البريطانية ، حركة حماس ىذا االجراء البريطاني

 .(4)مف تبعية عمياء لمسياسات األميركية االستعمارية كالظالمة في المنطقة"

كالذم يساكم بينيا كبيف ، رأت حركة حماس أف المشركع الفرنسي حكؿ "معاداة السامية"
حيث جاء في التصريح الصحفي :" إف حركة حماس ، الصييكني إرىابان فكريان انقاد الكياف 

كسيمنحو ، تنتظر بقمؽ ىذا المشركع الذم  يمثؿ إرىابان فكريان كسياسيان ضد المناكئيف ليذا الكياف
كيعطيو غطاءن سياسيان في عدكانو اإلرىابي المتكاصؿ عمى الشعب ، الحصانة في االنتقاد

بأف تقؼ في كجو ىذا ، كقكاه الحية، ف حركة حماس تطالب الشعب الفرنسيلذا فإ، الفمسطيني
 .(5)المشركع الذم يعمؿ عمى تحكيؿ فرنسا إلى قكة مكالية ليذا الكياف الصييكني

                                                 

 ـ.2003-9-6الف حماس منظمة إرىابية:بياف لكزارة الخارجية األمريكية يرحب بالقرار األكركبي بإع - (1)
 ـ.2001-12-11تصريح صحفي - (2)
 ـ.2004-3-25تصريح صحفي: - (3)
 المصدر السابؽ. - (4)
 ـ.2004-10-23تصريح صحفي: - (5)
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كردان عمي التصريحات الذم أدلى بيا كزير الخارجية البريطاني" جاؾ سترك" خالؿ 
فييا مقاطعة حركة حماس لالنتخابات  كالتي كصؼ، إلقاءه كممة أماـ مجمس العمكـ أمس

كاعتبر أف" ىذه المقاطعة تمحؽ الضرر بالقضية الديمقراطية ، الرئاسية" بالكقاحة التامة"
رأت حركة حماس أف في ىذه التصريحات تدخالن سافران في الشؤكف الفمسطينية ، لمفمسطينييف"

ف الحركة ليس بحاجة إلى دركس في الديمقراطية م، الداخمية  .(1)ف الكزير البريطاني أك غيرهكا 

كحكؿ العمميات االستشيادية التي قامت بيا المقاكمة الفمسطينية في عمؽ األراضي 
استمرار إف ، ـ2005آذار/ مارس 1في مؤتمر لندف في رئيس الكزراء البريطاني قاؿ، المحتمة

فالتفجير الذم ، إحرازهمحاكالت الجماعات اإلرىابية لعرقمة العممية السممية كالتقدـ الذم يمكف 
كقع  في "تؿ أبيب" يكـ الجمعة الماضي يبيف بكضكح ىدؼ ىذه الجماعات في تحكيؿ مسار 

 .(2)كىدفيـ ضماف أف مف لدييـ النية الحسنة ال يستطيعكف إحراز أم تقدـ، كايقافيا، ىذه العممية

/ آب 15كفي مقابمة مع خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بتاريخ
قاؿ مشعؿ أف: اتصاالتنا ، كحكؿ االتصاالت كالمقاءات مع الجانب األكركبي، ـ2005أغسطس 

مع الجانب األكركبي مستمرة كعمى مستكيات رسمية كغير رسمية قبؿ كبعد كضعنا عمى قائمة 
كذلؾ انطالقان مف إدراكيـ بأف ال شيء يمكف أف يتـ في الساحة بعيدان عف حماس ، اإلرىاب

مككنان أساسيان ال بد مف الحكار كالتفاىـ معيا كنحف ال مانع لدينا مف الحكار مع أم باعتبارىا 
كلدينا ثقة برؤيتنا التي ، كليس عنا، ألننا نحب أف يسمع اآلخركف منا، طرؼ مف ىذه األطراؼ

 .(3)يمكف أف نعرضيا عمى الجميع فنحف أصحاب قضية عادلة

مؤسسات كالجمعيات اإلسالمية في كفيما يخص إغالؽ الدكؿ األكركبية لبعض ال
عمؽ مشعؿ في البياف ذاتو: "إف تمؾ المؤسسات ليست تابعة ، الخارج بحجة دعميا لإلرىاب

كبعض الدكؿ اإلسالمية نتيجة ، كىـ أغمقكا بعض المؤسسات الخيرية في أكركبا، لحماس
ؿ أف بعض كىك أمر غير صحيح بدلي، الضغكط اإلسرائيمية كاألمريكية بحجة دعميا لحماس

األطراؼ األكركبية ذاتو حققت في تمؾ المسألة ككجدت بعد التدقيؽ المالي كالتفصيمي أف كؿ 
 .(4)التيـ باطمة"

                                                 

 ـ.2004-12-15تصريح صحفي: - (1)
 ـ.2005-3-1دف:نص الكممة االفتتاحية التي ألقاىا تكني بمير رئيس الكزراء البريطاني في مؤتمر لن - (2)
 ـ.2005-8-15مقابمة خالد مشعؿ مع صحيفة الغد األردنية: - (3)
 المصدر السابؽ - (4)
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كالجدير بالمالحظة أف حركة حماس كبالرغـ مف إبداء استعدادىا لمحكار مع الجانب 
بداء كجية نظرىا في ما يخص الحركة كقضية كصفيا عمى الئحة اإلرى فإف ، اباألكركبي كا 

ككقفت إلى جانب ، الدكؿ األكركبية لـ تسمح لحركة حماس بذلؾ كاعتبرتيا أنيا حركة إرىابية
 الكياف الصييكني في كجو الحركة.

صدرت حركة حماس بيانان أ، ـ2005كفي خالؿ مرحمة االنتخابات الفمسطينية لعاـ
في الشؤكف الداخمية رفضت فيو تدخؿ" المجنة الرباعية" ، ـ2005أيمكؿ/ سبتمبر  21بتاريخ

حيث جاء في البياف: إننا في حركة حماس نرفض تدخؿ المجنة الرباعية في ، الفمسطينية
ننا نعتبر بياف "المجنة الرباعية الفمسطينية، الشؤكف الداخمية عبر إصدار تعميمات لمسمطة ، كا 

كمعاممة ، اه الحيةكتحريضيا التخاذ إجراءات قمعية بحؽ أبناء شعبنا الفمسطيني كقك ، الفمسطينية
ننا نعتبر بياف "المجنة الرباعية"، السمطة الفمسطينية ككأنيا ما زالت قاصرة عف إدارة شؤكنيا ، كا 

 .(1)دعكة مكشكفة لزرع الفتنة كالدفع باتجاه االقتتاؿ بيف أبناء الشعب الفمسطيني

كبي كقد دؿ عمى ذلؾ تصريح مسؤكؿ السياسة الخارجية كاألمنية في االتحاد األكر 
حيث ، ـ2005"خافيير سكالنا" بشأف مشاركة حركة حماس في االنتخابات التشريعية الفمسطينية

قاؿ:" أف االتحاد األكركبي يمكف أف يكقؼ مساعداتو المالية لمسمطة الفمسطينية إذا فازت حركة 
ذا لـ تتخؿ عف العنؼ...كأنو سيككف مف الم، "حماس" في االنتخابات التشريعية المقبمة عقد كا 

بالنسبة لالتحاد األكركبي أف يكاصؿ تمكيؿ  أنشطة السمطة الفمسطينية إذا كاصمت "حماس" 
 .(2)لعب "دكر سمبي" في عممية السالـ كلـ تتخؿ عف العنؼ"

" دكلة لف يحاكؿ معارضة 52كأضاؼ سكالنا في خطابو: إف االتحاد الذم يضـ "
إال أنو حذر مف ، ـ2006)يناير(3ف الثاني" كانك 25مشاركة "حماس" في االنتخابات المقررة في"

االنعكاسات المترتبة عمى احتماؿ فكز "حماس" في االنتخابات قبؿ أف تعمف تخمييا عف "العنؼ" 
 .(3)كتعترؼ بدكلة "إسرائيؿ

 29كتعقيبان عمى ذلؾ عمقت حركة حماس في تصريحيا الصحفي الصادر بتاريخ 
إذ جاء فيو:" إف البياف الصادر ، لمجنة الرباعيةحكؿ تصريحات ا، ـ2005كانكف الثاني/ يناير

                                                 

 ـ.2005-9-21بياف لحركة حماس ترفض فيو تدخؿ الرباعية في الشؤكف الفمسطينية الداخمية: - (1)
نتخابػػػػػػػات تصػػػػػػػريح لمسػػػػػػػؤكؿ السياسػػػػػػػة الخارجيػػػػػػػة فػػػػػػػي االتحػػػػػػػاد األكركبػػػػػػػي خػػػػػػػافير سػػػػػػػكالنا، بشػػػػػػػأف اال - (2)

 ـ.2005-12-18الفمسطينية:
 المصدر السابؽ. – (3)
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عف المجنة الرباعية يشير بكؿ كضكح أف ىذه المجنة باتت مساحة لمتعبير عف اإلرادة كالمكاقؼ 
ننا نعتبره بيانان أمريكيا  بامتياز، أماـ صمت مستغرب ألعضاء المجنة اآلخريف، األميركية ، كا 

ننا في حركة حماس إذ نديف صدكر ىذا  فإننا نستغرب في المقابؿ ، المكقؼ عف المجنةكا 
ننا نؤكد عمى ، صمتيا عف إدانة االعتداءات الصييكنية المتكاصمة يكميان عمى أرضنا كشعبنا كا 

رفضنا المطمؽ لمتدخؿ في الشؤكف الداخمية الفمسطينية كندعك السمطة الفمسطينية كفصائؿ كقكل 
 .(1)شعبنا إلى رفضو..."

ف حركة حماس ذكرت كعمى لساف النائب في المجمس التشريعي كالجدير بالمالحظة أ
أف الدكؿ األكركبية تسعى اآلف جادة ، ـ2006كانكف الثاني/ يناير 19 بتاريخ، محمكد الرمحي

كلكف ما أستطيع قكلو إف  مكقفنا الصمب ، كعقدت عدة لقاءات، لفتح قنكات اتصاؿ مع حماس
لع األكركبييف لالتصاؿ في قناة فييا مباحثات كأنا كتبني خيار المقاكمة كعدـ التنازؿ عنو د

أستطيع كصفيا حتي المحظة بأنيا قناة حكار خجكلة كتجرم عمى استحياء كلـ تصؿ إلى أم 
 .(2)كلـ تكضع عمينا فييا اشتراطات"، مرحمة

" بعد تصريحات سكالنا جاء مكفد أكركبي  عمؽ الرمحي قائالن:، كحكؿ تصريحات سكالنا
ف تصريحاتو نقمت كفسرت خطأ، و لـ يقصد ما قالوكقاؿ لنا إن ف المساعدات لمشعب ، كا  كا 

كعمى أية حاؿ فمكقفنا يقكؿ إذا جاءت ىذه المساعدة فمرحبان بيا ، الفمسطيني كليس لمسمطة
كلكف إذا كاف ثمنيا أف تتنازؿ عف شيء مف كرامتنا ، كسنسعى لتطكيرىا كسنمد جسكر االتصاؿ

 .(3)لييا"كمف ثكابتنا فمف نسعى إ

كقبؿ بركز النتائج ، ـ2006كتعقيبان عمى انتياء مرحمة االنتخابات الفمسطينية لعاـ
 :،ـ2006 كانكف الثاني/ يناير 26طالبت المجنة الرباعية في بياف ليا صدر بتاريخ ، النيائية

تكتمؿ  "كافة األطراؼ الحتراـ نتيجة االنتخابات كما نجـ عف العممية الدستكرية الفمسطينية لكي
 .(4)"في جك مف اليدكء كاألمف

كما أضاؼ البياف أف المجنة الرباعية تؤكد: "عمى كجية نظرىا بأف ىناؾ تناقضان بيف 
كترل أف تسكية ىذا الصراع ، نشاطات الجماعات المسمحة كالمميشيات كبيف بناء دكلة ديمقراطية

                                                 

 ـ.2005-12-29تصريح حماس:- (1)
 ـ.2006-1-19مقابمة مع النائب محمكد الرمحي حكؿ االنتخابات التشريعية:- (2)
 المصدر السابؽ.- (3)
 ـ.2006-1-26بياف المجنة الرباعية حكؿ انتخابات المجمس التشريعي الفمسطيني: -(4)
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، ة  أف ينبذكا العنؼ كاإلرىابعف طريؽ إقامة دكلتيف يتطمب مف المشاركة بالعممية الديمقراطي
لقاء السالح كما ىك مكضح بخارطة الطريؽ"، كالقبكؿ بحؽ "إسرائيؿ" في الكجكد  .(1)كا 

فقد اتضح ، أما المكقؼ الفرنسي تجاه حركة حماس بعد الفكز في االنتخابات التشريعية
ائالن :"إف حيث عمؽ عمى االنتخابات ق، ـ2006فبراير  شباط/ 1عمى لساف كزير خارجيتيا في

، التي ال يستطيع أحد أف يشكؾ بطابعيا السيد كالحر كالديمقراطي، ىذه االنتخابات الفمسطينية
يتعيف عمى جميع الجيات الفاعمة أف تضطمع بما يقكـ عمى عاتقيا مف مسؤكلية السمطة 

اد ى األمريكييف كاألكركبييف كيجب عمى االتحلإضافة إ، كاالسرائيميكف، كحماس، الفمسطينية
اليكـ أكثر مف أم ، أف يقكـ بدكر أساسي في الشرؽ األكسط، كىك الممكؿ األساسي، األكركبي

فمف جية يجدر بنا مساعدة السيد محمكد عباس عمى تعزيز دكلة القانكف في ، يكـ مضى
ال يسعنا تقديـ المساعدة لحركة ال تقبؿ بالتخمي عف ، كمف جية أخرل، األراضي الفمسطينية

 .(2)جة عمى الئحة الحركات االرىابية المكضكعة مف جانب االتحاد األكركبي"مدر ، السالح

 (3)كرأل كزير الخارجية الفرنسي أف المطمكب مف حركة حماس ىك ما يمي:

 أف تتخمى عمنان عف كؿ أشكاؿ العنؼ كأف تعترؼ بدكلة إسرائيؿ.-1

أكسمك المبرمة ما بيف  ألنو يتعيف عمييا االعتراؼ باتفاقيات سياساتياأف تقـك بتعديؿ -2
 ك"إسرائيؿ".، ـ.ت.ؼ

فقد قدمت جيكدا كبيرة ، ـ2006كنتيجة لفكز الحركة في االنتخابات التشريعية عاـ 
سكاء كانت قكل ، كلكف دكف أف تجعؿ نفسيا تابعة ألم قكل أجنبية، لالندماج في النظاـ الدكلي

كالمنظمات غير ، تمع المدنيفالحركة فتحت " قنكات االتصاؿ" مع المج، عربية اك أجنبية
فقد أصبحت ىناؾ قناعة راسخة لدل قادة حماس ، كأجزاء أخرل مف العالـ، الحككمية في أكركبا

األمر الذم ، نظرا لترابط العالـ المعاصر، كالمسؤكليف الحككمييف ألىمية بدء الحكار مع الغرب
 .(4)ايجعؿ حقا مف الصعب عمى أم دكلة قكمية أك حتى منظمة لعزؿ نفسي

 

                                                 

 ـ.2006-1-26المجنة الرباعية حكؿ انتخابات المجمس التشريعي الفمسطيني: بياف -(1)
 ـ.2006-2-1مقابمة مع كزير الخارجية الفرنسي: -(2)
 ـ.2006-2-1مقابمة مع كزير الخارجية الفرنسي: -(3)

(4)  - Amayreh, Khalid: Movement Attempts to Reconcile Ideological Purity and 

Political Realism,p12. 
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كقد ردد إسماعيؿ ىنية ركح ىذا التصريح في خطاب تنصيبو أماـ المجمس التشريعي 
كخاصة المجنة الرباعية ، حيث دعا المجتمع الدكلي، ـ2006مارس  آذار/ 27الفمسطيني في 

كاإلنصاؼ ، )الكاليات المتحدة كاالتحاد األكركبي كركسيا كاألمـ المتحدة( لمكقكؼ مع قيـ العدالة
كعدـ الكقكؼ إلى جانب طرؼ كاحد عمى حساب ، ؿ سالـ عادؿ كشامؿ في المنطقةمف أج
 .(1)اآلخر

انتقد رئيس الكزراء ، مكقؼ ركسيا )الذم دعا لمحكار مع حماس(بكبينما أشاد ىنية   
كقاؿ انو " بدال مف ، الذم أطمؽ عميو  " النفاؽ األخالقي " فمسطيني مكقؼ  الكاليات المتحدة ال

فإنو ينبغي أف تفي بكعدىا بالمساعدة في إقامة الدكلة ، مقاطعة كقطع المساعداتتيديدىـ ال
 .(2)الفمسطينية المستقمة كعاصمتيا القدس الشريؼ

كالستمرار ، كلكف اشترطت المجنة الرباعية  عمى الفكر مقابؿ االعتراؼ بحككمة حماس
الثة شركط كىي: االعتراؼ أف تقبؿ حركة حماس بث، الدعـ المالي لحككمة السمطة الفمسطينية

، كقبكؿ االتفاقات السابقة التي كقعتيا السمطة الفمسطينية كمنظمة التحرير الفمسطينية، بإسرائيؿ
لذلؾ تكقفت إسرائيؿ عف تحكيؿ العائدات ، فما كاف مف الحركة إال الرفض سريعان ، كنبذ العنؼ

 و الحككمة الناشئة.. االمر الذم أدل إلى كضع العراقيؿ في كج(3)المالية لمسمطة

بمختمؼ تصكراتيا كمعتنقاتيا الفكرية كالسياسية  يتضح مما سبؽ أف الدكؿ األكركبية
لذلؾ أخذت تمؾ الدكؿ بكضع  ، قد اتفقت عمى عدـ تقبؿ حركة حماس ، كالدينية المختمفة
لتجعؿ ، بيان كاعتباره عمالن إرىا بترؾ العمؿ المقاكـ تمؾ التي تتعمؽكخاصة ، الحركةالعراقيؿ أماـ 

قميميان  جبارىا عمى ، مف حركة حماس حركة منبكذة دكليان كا  كىك ، االعتراؼ بدكلة "إسرائيؿ"كا 
كربط المصالح األكركبية اإلسرائيمية كالدفاع ، األمر الذم ال يمكف لحركة حماس أف تقبمو نيائيان 

، لفمسطينيلشعب اا المساعدات المالية التي تأتي إلى كمنع، بتشكيو صكرة حركة حماس، عنيا
لذلؾ كانت دائمان ما تسعى تمؾ الدكؿ ، كالضغط عمييا لتحقيؽ م رب تخدـ الكياف الصييكني

 العتبار حركة حماس ىي العقبة الرئيسية اماـ العممية السممية.

******** 

                                                 

(1)  - Amayreh, Khalid: Movement Attempts to Reconcile Ideological Purity and 

Political Realism,p13. 

(2)  - Amayreh, Khalid: Movement Attempts to Reconcile Ideological Purity and 

Political Realism,p13. 

(3)  - Shikaki, Khalil: With Hamas in Power, Crown Center for Middle East Studies, 

p8. 



251 

 ما يمي:، يالحظ مف خالؿ استعراض مكقؼ حركة حماس مف الدكؿ االكركبية

األكركبية عمى أنيا امتدادان لمغرب الصميبي الذم نظرت حركة حماس إلى الدكؿ  -
 ييدؼ إلى الييمنة عمى المنطقة.

لـ يكف مكقؼ حركة حماس تجاه الدكؿ األكركبية بأفضؿ حاؿ مف مكقفيا تجاه  -
فالحركة صبغت الجميع بالصبغة الصمبية التي تيدؼ ، الكاليات المتحدة األمريكية

 لمقضاء عمى اإلسالـ.
س في السنكات األكلى مف عمرىا فتح قنكات اتصاؿ مع الدكؿ لـ تحاكؿ حركة حما -

في الكقت الذم كاف فيو العدك "الصييكني" مكانيا  تراكححيث ظمت ، االكركبية
 يشكؿ لو قاعدة مساندة كبيرة مف تمؾ الدكؿ.

نتيجة لمعمميات االستشيادية التي كانت تقكـ بيا حركة حماس داخؿ األراضي  -
 ألكركبية باعتبار حركة حماس تنظيميان إرىابيان.قامت الدكؿ ا، المحتمة

مف السمطة الفمسطينية مالحقة ما ، ـ2001كما طالب االتحاد االكركبي  في عاـ  -
 أسمكىـ بالحركات اإلرىابية  كعمى راسيـ حركة حماس.

اعتبرت الدكؿ األكركبية أف استمرار العمؿ العسكرم لحركة حماس تجاه "إسرائيؿ"  -
 السممية بالكامؿ.ىك نسؼ لمعممية 

، بفتح قنكات اتصاؿ مع الجانب األكركبي، ـ2005بدأت حركة حماس في عاـ  -
 كلكف اعتبرت تمؾ القنكات " قنكات خجكلة" تميد إلقامة عالقات خارجية.

بعد فكز حركة حماس في االنتخابات التشريعية طابت المجنة الرباعية مقابؿ  -
بشركط الرباعية الدكلية كىي: االعتراؼ بشرعية حماس أف تعترؼ األخيرة 

 .، كنبذ العنؼ، كقبكؿ االتفاقيات السابقة، االعتراؼ بإسرائيؿ
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 اخلامت 

إف دراسة الفكر السياسي لحركة "حماس" كاف مف اىـ العكامؿ التي دفعت إلى إنجاز         
التي تكصؿ إلييا  لذلؾ كاف البد في نياية الدراسة مف إجماؿ أىـ النقاط كالنتائج ، ىذه الدراسة

كىؿ استطاعت أف تنجز ، فيؿ استطاعت حركة حماس أف تنجح في كافة المجاالت، الباحث
عمى النحك  النتائججماؿ أىـ إفينا يمكف ، كتحقؽ األىداؼ كاالستراتيجيات التي رسمتيا الحركة

 التالي:

أبدت  بؿ، ـ1988أف حركة حماس لـ تمتـز حرفيان بما كرد في ميثاقيا الصادر عاـ  -
فقد تجاكزت الحركة في كثير مف ، كثيران مف الميكنة التي تتطمبيا معطيات المرحمة

كاعتبرت اف الميثاؽ بمثابة الخط العاـ كليس كتابان ، سياساتيا ما خطتو في الميثاؽ
 كىذا ينـ عف مدل التطكر الفكرم الذم الـز الحركة في عمى طكؿ رحمتيا.، مقدسان 

سالمية "حماس"  منذ انطالقتيا مكقؼ المدافع عف المقدسات كقفت حركة المقاكمة اإل -
، كعمى رأسيا مدينة القدس الشريؼ "كالمسجد األقصى المبارؾ"، اإلسالمية في فمسطيف

فمثمت الشككة التي كقفت في حمؽ سمطات االحتالؿ "اإلسرائيمي" تجاه كؿ مخططاتو 
في البداية إال أنيا استطاعت دكدة فبالرغـ مف إمكانياتيا المح، كمشاريعو لتيكيد المدينة

سالمي ينادم بكقؼ االنتياكات بحؽ المدينة المقدسة كما ، أف تحشد رأل عاـ عربي كا 
ميمتيا الدفاع عنو مف ، استطاعت أف تجند لجاف شعبية ترابط في المسجد األقصى

 تدنيس المستكطنيف كسمطات االحتالؿ اإلسرائيمي.

 ، ركة المقاكمة اإلسالمية "حماس" عمى الدكاـشغمت قضية األسرل اىتماـ كفكر ح -
لذلؾ ، فتحريرىـ كاف مف أىـ األىداؼ المرحمية كاالستراتيجية عمى اجندة الحركة

، استطاعت حركة  "حماس" أف تعمؿ عمى ثالثة محاكر متكازية فيما يخص قضيتيـ
 كالتي تمثمت عمى النحك التالي:

 عنكية كبث الطمأنينة لدل األسرل أكال: عممت حركة حماس عمى رفع  الركح الم
 كذكييـ كالمجتمع الفمسطيني حتى ال تدعيـ فريسة لميأس كاإلحباط.

  ثانيان: كقفت حركة حماس مكقؼ المدافع كالمناصر ل سرل كذكييـ ضد
، كاإلقميمية، فكثفت مف مناشداتيا الدكلية، "اإلسرائيمي" االحتالؿ انتياكات
 ت االحتالؿ ضد األسرل كذكييـ.لكضع حدان النتياكا، كاإلسالمية
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   ثالثان: قامت حركة "حماس" بأسر العديد مف الجنكد "اإلسرائيمييف" بيدؼ
، فبالرغـ مف فشميا أكثر مف مرة في ىذا المجاؿ، اإلفراج عف األسرل كتحريرىـ

 إال انيا استطاعت في النياية أف تنجز اىـ صفقة تبادؿ في تاريخ الحركة.

مة اإلسالمية "حماس" أف تطكر مف قدراتيا كفعالياتيا بشكؿ كاضح استطاعت حركة المقاك  -
فقد انتقمت الحركة مف طكر المناشدات كالدعكات الشعبية ، لمكاجية قضية االستيطاف
بدءا مف عمميات ، إلى القياـ باألعماؿ العسكرية المباشرة، كالدكلية لكقؼ االستيطاف

كصكالن لقصؼ ، بالعمميات االستشياديةكمركران ، ثـ عمميات االقتحاـ، إطالؽ النار
لى جانبياكىكذا استطاعت حركة حماس ، المستكطنات بالقذائؼ كالصكاريخ الفصائؿ  كا 

 الفمسطينية تحرير المستكطنات  "اإلسرائيمية" الجاثمة عمى أراضي قطاع غزة.

، ـ يكف اىتماـ حركة حماس بقضية الالجئيف في السنكات األكلى بالمستكل المطمكبل -
فقد أكتفت الحركة بالمناشدات كالدعكات التي تطالب بحؽ العكدة ، كبشكؿ أكثر فعالية

كلكف أخذ اىتماـ الحركة بقضية الالجئيف ، لالجئيف دكف أف تقدـ خطكات مممكسة لعكدتيـ
ـ إذ رات الحركة أف قضية الالجئيف ىي قضية الشعب 2001يأخذ منحى أكبر منذ عاـ 

فمف الضركرم أف تشغؿ القضية اليـ االكبر لدل شرائح الشعب  لذلؾ، الفمسطيني الرئيسية
ت حركة حماس دائرة فقد أنشأ، كنظران لكبر ىذه القضية، الفمسطيني ك منظماتو كفصائمو

ككاف ذلؾ بقرار مف الشيخ أحمد ياسيف في ، : " دائرة شئكف الالجئيف"مختصة بيا كىي
 ـ.2001عاـ 

كالذم يعتمد مف كجية نظرىا عمى ، حيث المبدأرفضت حركة حماس الحمكؿ السممية مف  -
حركة إلفشاؿ مخططات التسكية السياسية اللذلؾ سعت ، تقديـ تنازالت مجانية دكف مقابؿ

كالمشاركة في حمؼ فصائمي لتككيف جبية ، مف خالؿ تصعيد االنتفاضة الفمسطينية
ركة طكاؿ السنكات كقد عممت الح، ممانعة تجاه مبدأ عمميات التسكية السياسية كأصحابيا

 السابقة بشكؿ جدم كمتكاصؿ لمنع ككقؼ االتفاقيات كلكف دكف جدكل.

كالتي تحقؽ ليا ، حركة حماس بمبدأ اليدنة " التيدئة" كفقان لتعاليـ الديف اإلسالمي تعاطت -
كلكف ىذه المكافقة مشركطة بعدد مف السنكات قد ، كمصالح الشعب الفمسطيني، مصالحيا

شريطة ، 67تقيـ فييا الدكلة الفمسطينية عمى حدكد عاـ ، عشريف عامان تمتد مف عشر إلى 
 كعكدة الالجئيف.، االنسحاب" اإلسرائيمي"
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نما رفضت ، إف حركة حماس لـ ترفض عممية االنتخابات مف ناحية المفيكـ كالمبدأ - كا 
كالتي تخدـ مصالح االحتالؿ ، االنتخابات التي كرستيا اتفاقيات التسكية السياسية

حتى ال تككف أداة ، ـ1996لذلؾ رفضت الحركة المشاركة في انتخابات عاـ ، جنداتوكا
كلكف مع فشؿ االتفاقيات السياسية مف الكصكؿ إلى ، كمنفذان لسياستو، مف أدكات االحتالؿ

، كما ترل الحركة، ـ2000ككأد ىذه االتفاقيات بعد انتفاضة األقصى عاـ ، حؿ الدكلة
، 2006ركة في االنتخابات المحمية كالتشريعية لعامي كافقت عمى الدخكؿ كالمشا

 0اعتمادان عمى مبدأ المصمحة الكطنية التي تحتـ عمييا المشاركة، ـ2005

ككاف ، %40طالبت حركة المقاكمة "حماس" تمثيميا في منظمة التحرير الفمسطينية بنسبة  -
منع القيادة مف ك ، ىدؼ الحركة مف كراء ذلؾ تشكيؿ جبية معارضة قكية داخؿ المنظمة

عادة النظر في كافة القرارات ، ككقؼ نيج التنازالت التي انتيجتو المنظمة ، التفرد كا 
، لذلؾ طالبت حركة حماس باستمرار بإعادة بناء ـ.ت.ؼ، كاالتفاقيات التي اتخذتيا

صالح مؤسساتيا عادة ىيكمتيا لمتكافؽ مع المتغيرات عمى الساحة الفمسطينية.، كا   كا 

، حماس في البداية االعتراؼ بأم سمطة يمكف أف تفرزىا االتفاقات السياسيةرفضت حركة  -
كلكف في سبيؿ الحفاظ عمى مبدأ الكحدة أخذت الحركة ، كتككف مرتينة لقرارات االحتالؿ

حركة قامت لذلؾ ، األخكة الكطنيةمبدأ تتعامؿ معيا كفؽ ك ، تتقبؿ السمطة كأمر كاقع
كتنبيو السمطة الفمسطينية مف مخاطر االنزالؽ في حماس في كثير مف األحياف بتحذير 

كما دعتيا لمحكار أكثر مف مرة في محاكلة منيا لتجنيب الشعب ، اتفاقات كمؤامرات جديدة
 الفمسطيني كيالت االقتتاؿ الداخمي.

فعدـ قدرة الحركة ، فشمت حركة حماس في تحقيؽ كحدة فصائمية تجمع الكؿ الفمسطيني -
، الفمسطينية سار بيا نحك العزلة االختيارية في كثير مف األحيافعمى استيعاب الفصائؿ 

كتحالؼ القكل الفمسطينية مف ، كما يدؿ عمى ذلؾ فشؿ تحالؼ الفصائؿ الفمسطينية العشرة
كالسير إلى تككيف جبية مكحدة أكثر قدرة عمى مكاجية االحتالؿ " ، التطكر كاالستمرار

 االسرائيمي".

المية " حماس" منذ انطالقتيا بضركرة تفعيؿ العمؽ العربي نادت حركة المقاكمة اإلس -
كمسؤكليتيا ، كاعتبرت أف أرض فمسطيف أرض كقؼ إسالمي، كاإلسالمي لخدمة القضية

ف كاف الشعب الفمسطيني ىك رأس الحربة في الدفاع ، تقع عمى العرب كالمسمميف جميعان  كا 
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سالمية مف مسؤكلية الدفاع عف فيذا ال يعفي الدكؿ العربية كاإل، عف كطنو كمقدساتو
 فمسطيف.

، اعتبرت حركة المقاكمة اإلسالمية " حماس" أف العدك الصييكني ىك خصميا الكحيد -
كما لـ تستطع ، كبالرغـ مف ذلؾ فقد فشمت في كسب عالقات أكركبية كأمريكية جيدة

المقاكمة الحركة عمى مدار سنكات عديدة مف عمرىا مف اقناع العالـ الغربي بأحقيتيا في 
كشرح مبادئيا كأيدكلكجيتيا بشكؿ يسمح ليا بناء عالقات جيدة عمى ، كالدفاع عف أرضيا
 صعيد العالـ الغربي.

 التوصيات:

لـ تكف كافية إليقاؼ تيكيد ، إف السياسات التي قامت بيا حركة حماس تجاه مدينة القدس -
دة أكثر فعالية لمكقكؼ لذلؾ البد مف البحث عف بدائؿ كسياسات جدي، المدينة كمقدساتيا

كلمحفاظ عمى القدس كالمسجد األقصى مف عمميات التيكيد ، في كجو األلة الصييكنية
 المستمرة.

عمى حركة حماس أف تقـك بخطكات أكثر جدية لمبحث عف بدائؿ ذات فعالية لحفظ  -
 .قضية الالجئيف مف االندثار

تمكنيا مف الدخكؿ إلى  مكنة التييجب عمى حركة حماس أف تبحث في كؿ الكسائؿ الم -
كالمشاركة في تفعيؿ  المنظمة كدكائرىا مما يسمح لمحركة ، منظمة التحرير الفمسطينية

 اختراؽ الفضاءيف الدكلي كالعالمي بالشرعية التي يركنيا.

ككنيا مف اكبر الفصائؿ الكطنية عمى الساحة الفمسطينية أف  حماس حركةيجب عمى  -
كتشكيؿ مرجعية مكحدة كصادقة ، لتي تجمع الكؿ الفمسطينيتقـك بدكر الحاضنة كالبكتقة ا

لتأسيس مرحمة جديدة تنبذ سياسة ، كالعمؿ عمى صير الخالفات الحزبية، لمعمؿ الكطني
 كرفع شعار الكطف لمجميع.، الكراىية كاإلقصاء

التي انطمقت مف أجؿ ، كبرامجيا، كأىدافيا، كأخيران عمى حركة حماس مراجعة سياساتيا -
كتراجع ايف أخطأت الحركة ، فتبحث أيف أصابت الحركة كتقكم ىذا المجاؿ، اتحقيقي

 كتصحح ىذا المجاؿ.
 واهلل ولي التوفيق.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عةةةا    املراجةةاملص
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 عوالمراجالمصادر 
 أواًل: القرآن الكريم.

 :: الويائق يانياً 

  .2006البرنامج االنتخابي لحركة حماس:  -

 ـ1994-4-29حماس: حركة بياف  -

 ـ.1997-7-24الفمسطينية : للمقك  بياف القيادة المركزية -

بياف لتحالؼ القكل الفمسطينية يديف قرار الحككمة اإلسرائيمية بتكسيع حدكد بمدية  -
  ـ.1998-6-25القدس:

 ـ.1999 -11-5، بياف حماس: القدس مسرل  نبينا كأرض بطكالتنا -

 ـ.1999-12-8بياف حماس:  -

 عالـ.المركز الفمسطيني لإل، ـ2000بيانات حركة حماس لعاـ  -

 المركز الفمسطيني لإلعالـ.، ـ2001بيانات حركة حماس لعاـ  -

 المركز الفمسطيني لإلعالـ.، ـ2002بيانات حركة حماس لعاـ  -

 المركز الفمسطيني لإلعالـ.، ـ2003بيانات حركة حماس لعاـ  -

 المركز الفمسطيني لإلعالـ.، ـ2004بيانات حركة حماس لعاـ  -

 لمركز الفمسطيني لإلعالـ.ا، ـ2005بيانات حركة حماس لعاـ  -

 المركز الفمسطيني لإلعالـ.، ـ2006بيانات حركة حماس لعاـ  -

 ـ.2006-1-30بياف: السعكدية كقطر تدعكاف الحتراـ رغبة الشعب الفمسطيني:  -

 ـ.2006-2-2بياف: الرئيس محمد حسني مبارؾ يدعك حماس لالعتراؼ بإسرائيؿ: -

 ـ. 2006-2-20ليي:بياف خامنئي :انتصار حماس تحقيؽ لمكعد اإل -

 ـ.1993رسالتاف مف السجف مف زعيـ حركة حماس إلى أتباعو : خريؼ   -

 ـ.1992-12-18رسائؿ حركة حماس بشأف قضية المبعديف:   -

 ـ.1992-12-19رسالة حركة حماس إلى السعكدية:  -
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 ـ.2004رسالة خالد مشعؿ إلى األسرل كاألسيرات:  -

 ـ .2005-8-30نسحاب مف غزة: رسالة محمد الضيؼ التي كجييا بمناسبة اال  -

 ـ.2005-8-4محضر لجنة اجتماع إعادة تشكيؿ المجمس الكطني : -

 ـ.2006-3-20مشركع البرنامج  السياسي لحككمة حماس:  -

 ـ.2002مشركع البرنامج الكطني الفمسطيني المقترح مف حركة حماس: آب  -

 -8-17: مػػػذكرة حركػػػة )حمػػػاس(: بشػػػأف اتفػػػاؽ أكسػػػمك بعػػػد خمسػػػة أعػػػكاـ مػػػف تكقيعػػػو -
 ـ1998

-4-10، مذكرة خاصة حكؿ إجراءات المجـر شاركف األخيرة لتدنيس األقصى -
 ـ.2001

إعػداد ، فمسػطيف مػف عػز الػديف إلػى ياسػيف، ممؼ تكثيقي الستشياد الشػيخ أحمػد ياسػيف -
 ـ.2004، 2ج، مكتب النبأ لإلعالـ

 ميثاؽ حركة المقاكمة اإلسالمية "حماس". -

 ـ.1996-10-13جبية االستقالؿ الكطني:  نص مبادرة حركة "حماس" إلنشاء -

، السنة الثالثة لالنتفاضة، سمسمة بيانات الحركة، كثائؽ حركة المقامة اإلسالمية حماس -
 المكتب اإلعالمي.

السػػػػػػنة الرابعػػػػػػة ، سمسػػػػػػمة بيانػػػػػػات الحركػػػػػػة، كثػػػػػػائؽ حركػػػػػػة المقامػػػػػػة اإلسػػػػػػالمية حمػػػػػػاس -
 المكتب اإلعالمي. ، لالنتفاضة

 ب ت.، ب ط، دائرة شؤكف الالجئيف، عقدىا األكؿحماس في ، كثائؽ مختارة -

مركػػز الزيتكنػػة ، تحريػػر: محسػػف صػػالحم ككائػػؿ سػػعد، 2005الكثػػائؽ الفمسػػطينية لسػػنة  -
 .2006، 1ط، بيركت، لمدراسات كاالستشارات

مركػػز الزيتكنػػة ، م ككائػػؿ سػػعدتحريػػر: محسػػف صػػالح، ـ2006نية لسػػنةالكثػػائؽ الفمسػػطي -
 .2008، 1ط، بيركت، لمدراسات كاالستشارات
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 : الرسائل العمميةيالياً 

البابػػػا، رجػػػب حسػػػف: جيػػػكد حركػػػة المقاكمػػػة اإلسػػػالمية حمػػػاس فػػػي االنتفاضػػػة األكلػػػي  -
ـ، إشػػػػراؼ: أحمػػػػد السػػػػاعاتي، رسػػػػالة ماجسػػػػتير، الجامعػػػػة اإلسػػػػالمية، 1987-1994
2010. 

مية الػػػدبس، معتػػػز: التطػػػكرات الداخميػػػة الفمسػػػطينية كأثرىػػػا عمػػػى حركػػػة المقاكمػػػة اإلسػػػال -
 ـ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة األزىر، غزة.2009-2000حماس

الشػػكبكي، بػػػالؿ: التغييػػر السياسػػػي مػػف منظػػػكر حركػػات اإلسػػػالـ السياسػػي فػػػي الضػػػفة  -
الغربيػػػة كقطػػػاع غػػػزة" حركػػػة حمػػػاس نمكذجػػػا"، رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة، جامعػػػة 

 النجاح، نابمس.

ـ، 1987-1967ف المسػػممكف فػػي قطػػاع غػػزة الشػػيخ خميػػؿ، نيػػاد: دراسػػة حركػػة اإلخػػكا -
 0ـ2010-2009رسالة دكتكراه، جامعة الدكؿ العربية، القاىرة، مصر، 

ـ، رسػػالة 2006شػػديد، عػػامر: الخطػػاب السياسػػي لحركػػة حمػػاس قبػػؿ كبعػػد انتخابػػات  -
 ـ.2010ماجستير غير منشكرة،  إشراؼ: سمير عكض، جامعة بير زيت، فمسطيف، 

-1987: األداء السياسػػي لحركػػة المقاكمػػة اإلسػػالمية حمػػاس العطاكنػػة، أحمػػد عبػػد اهلل -
 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة بير زيت.2006

عزاـ، تيسير: التجربة السياسية لحركة المقاكمة اإلسػالمية "حمػاس" كآثرىػا عمػى الخيػار  -
ـ، رسػػالة ماجسػػتير، 2007-1993الػػديمقراطي فػػي الضػػفة الغربيػػة كقطػػاع غػػزة لمفتػػرة 

 ـ.2007ة النجاح، نابمس، جامع

في غزة تأثيرىا عمػى المشػركع الػكطني، إشػراؼ: نػايؼ  27عكدة، كفاح: أحداث حزيراف -
 ـ.2009أبك خمؼ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة النجاح، نابمس، فمسطيف، 

عيسي، مجدم نجـ :المشاركة السياسية لحركػة حمػاس فػي النظػاـ السياسػي الفمسػطيني  -
األيدكلكجي كالبرغماتية السياسية، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة  ما بيف التماسؾ

 بير زيت.

المبحػػػػكح، كائػػػػؿ: المعارضػػػػة فػػػػي الفكػػػػر السياسػػػػي لحركػػػػة المقاكمػػػػة اإلسػػػػالمية حمػػػػاس  -
 ـ، دراسة تحميمية، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة األزىر، غزة.2006 -1994
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 المراجع: رابعاً 

مركػز الزيتكنػة ، كائؿ: التطكرات األمنية في السػمطة الفمسػطينية، عدحسفم كس، ابحيص -
 ـ. 2008، 1ط، لبناف، بيركت، لمدراسات كاالستشارات

، جػػكادم ك البرغػػػكثي، الحمػػدمػػف كتػػاب ، عبػػد العزيػػز: الحركػػة كالعمػػؿ السياسػػػي، أحمػػد -
 ،(1996-1987إيػػاد: دراسػػة فػػي الفكػػر السياسػػي لحركػػة المقاكمػػة اإلسػػالمية حمػػاس )

 ـ.1996، األردف، عماف، مركز دراسات الشرؽ األكسط

، 1ط، فمسػػػطيف، راـ اهلل، دار التنػػػكير لمنشػػػر كالترجمػػػة، نعػػػيـ: إمػػػارة حمػػػاس، األشػػػيب -
 .ـ2007

 ـ.2007، راـ اهلل، دار التنكير، 1ط، نعيـ: حماس مف الرفض إلى السمطة، األشيب -

مركػػػػز التػػػػاريخ ، ح دخػػػػافتقػػػػديـ : عبػػػػد الفتػػػػا، أحمػػػػد: مقػػػػاالت إلػػػػى أىػػػػؿ الربػػػػاط، بحػػػػر -
 ـ.2012، فمسطيف، غزة، كالتكثيؽ

مركػػػػػز راـ اهلل ، إيػػػػػاد: العممانيػػػػػة السياسػػػػػية كالمسػػػػػألة الدينيػػػػػة فػػػػػي فمسػػػػػطيف، البرغػػػػػكثي -
 فمسطيف.، راـ اهلل، لمدراسات

، 1ط، 93ص، إيػػػاد: األسػػػممة كالسياسػػػة فػػػي األراضػػػي الفمسػػػطينية المحتمػػػة، البرغػػػكثي -
 ـ.1999، القدس، بحاثمركز الزىراء  لمدراسات كاال

-1996مػػػػركاف: األداء التشػػػػريعي كالرقػػػػابي كالسياسػػػػي لممجمػػػػس التشػػػػريعي ، البرغػػػػكثي -
 ـ. 2010، القاىرة، معيد البحكث، ـ2006

إيػػػاد: ، جػػػكادم ك البرغػػػكثي، الحمػػػدمػػػف كتػػػاب ، محمػػػد: أىػػػداؼ حركػػػة حمػػػاس، برىكمػػػو -
مركػز ، (1996-1987دراسة فػي الفكػر السياسػي لحركػة المقاكمػة اإلسػالمية حمػاس )

 ـ.1996، األردف، عماف، دراسات الشرؽ األكسط

، مصػػر، دار الطباعػػة كالنشػػر اإلسػػالمية، حسػػف: مجمكعػػة رسػػائؿ األمػػاـ الشػػييد، البنػػا -
 ـ.1992

 ـ.1966، 2ط، حسف: مذكرات الدعكة كالداعية، البنا -

ريػػر: تح، مػػف النشػػأة إلػػي حػػكارات اليدنػػة، عمػػاد م كآخػػركف: الفصػػائؿ الفمسػػطينية، جػػاد -
 .2005، القاىرة، كاالستراتيجيةمركز الدراسات السياسية ، صبحي عسمية
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دار ، تيسػػػػػير: دكر الحركػػػػػات االسػػػػػالمية فػػػػػي االنتفاضػػػػػة الفمسػػػػػطينية المباركػػػػػة، جبػػػػػارة -
 ـ.1992، 1ط، الفرقاف

المركز الفمسطيني لمبحكث ، محمكد: حركة حماس مسيرة مترددة نحك السالـ، جرابعة -
 ـ.2003 مارس، 1ط، السياسية

، 1ط، مؤسسػة الدراسػات الفمسػطينية، خالد: حماس الفكر كالممارسة السياسية، الحركب -
 ـ.1996، بيركت

مركػػػػز الزيتكنػػػػة ، قصػػػػي: الكاليػػػػات المتحػػػػدة كالتحػػػػكؿ الػػػػديمقراطي فػػػػي فمسػػػػطيف، حامػػػػد -
 ـ.2009، 1ط، لبناف، بيركت، لمدراسات

       2006قطاع غزة ، جتمعيةمحسف: حماس في الحكـ اآلثار السياسية كالم، أبك رمضاف -
 ـ.2010، مركز اإلعالـ كاالتصاؿ، 2010ـ

، ب ط، مقػاالت مجمعػة، مػف كتػاب: أنػيس الصػايغ، إدكارد: نياية عممية السالـ، سعيد -
 ب ت.

 ، محمدم كآخركف: الشيخ الجميؿ محمد حسف شمعة، محمكدم ك العامكدم، سالمة -

 .ـ2012، 1ط، مؤسسة إبداع ل بحاث كالدراسات

 -الزرقاء، 3ط، مكتبة المنار، كامؿ: اإلخكاف المسممكف في حرب فمسطيف، الشريؼ -
 ـ.1984، األردف

زكػػػػي: حمػػػػاس مػػػػف الػػػػداخؿ القصػػػػة غيػػػػر المركيػػػػة عػػػػف المقػػػػاكميف كالشػػػػيداء ، شػػػػياب -
.، كالجكاسيس  الدار العربية لمعمـك

كز مر ، عبد الفتاح: اإلخكاف المسممكف ك قضية فمسطيف في القرف العشريف، دخاف -
 ـ.2004، فمسطيف -غزة، 1ط ، النكر لمبحكث

مركز أبحاث ، 1970حاتـ: جياد اإلخكاف المسمميف في فمسطيف حتى عاـ ، أبك زايدة -
 ـ.2009، 1ط، المستقبؿ

، بػػيف آالـ الكاقػػع كأمػػاؿ المسػػػتقبؿ، جيػػاد: "حمػػاس" حركػػة المقاكمػػة اإلسػػالمية، صػػالح -
 ـ.1991، المركز العالمي لمبحكث كالدراسات
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مركػػػز ، محسػػػف: القضػػػية الفمسػػػطينية خمفياتيػػػا التاريخيػػػة كتطكراتيػػػا المعاصػػػرة، حصػػػال -
 ـ.2012، لبناف، بيركت، الزيتكنة لمدراسات

مركػػز ، تقػػديـ: محمػػد عمػػارة، محسػػف: حقػػائؽ كثكابػػت عػػف القضػػية الفمسػػطينية، صػػالح -
 ـ.2010، لبناف، بيركت، الزيتكنة لمدراسات

إياد: ، جكادم ك البرغكثي، الحمدمف كتاب  ،عمي: الحركة كالعمؿ السياسي، الصكا -
مركز ، (1996-1987دراسة في الفكر السياسي لحركة المقاكمة اإلسالمية حماس )

 ـ.1996، األردف، عماف، دراسات الشرؽ األكسط

، الرياض، مكتبة الممؾ فيد، عدناف: السياسة الصييكنية تجاه بيت المقدس، أبك عامر -
 ـ.2009، 1ط

، 29ص، : الحركة اإلسالمية في قطاع غزة " بيف الدعكة كالسياسة"عدناف، أبك عامر -
 ـ.2006، 1ط، مصر، مركز االعالـ العربي

مختارات صحفية حكؿ نجاحات ، عدناف: قراءات في فكز حركة حماس، أبك عامر -
مركز اليماف ، تقديـ: محمكد الزىار، حركة المقاكمة اإلسالمية في االنتخابات البمدية

 ـ.2006، 1ط، دريبلإلعالـ كالت

، صبحيم كآخركف: الفصائؿ الفمسطينية مف النشأة إلى حكارات اليدنة، عسمية -
 ـ.2005، القاىرة، مطبكعات مركز الدراسات السياسية كاالستراتيجية

  ـ.2004، فمسطيف، غزة، الشييد الدكتكر إبراىيـ المقادمة، عاطؼ، عدكاف -

 ب ت.، ب ط، س في عقدىا االكؿحما، عصاـ: مقدمة كتاب كثائؽ مختارة، عدكاف -

الجػػػػذكر التاريخيػػػػة ، عبػػػػد اهلل: حمػػػػاس حركػػػػة المقاكمػػػػة اإلسػػػػالمية فػػػػي فمسػػػػطيف، عػػػػزاـ -
 .ـ1988، كالميثاؽ

إيػاد: دراسػة فػي ، جػكادم ك البرغػكثي، الحمػدمف كتاب ، محمد: الحركة كالكطنية، عمارة -
ز دراسػػػات مركػػػ، (1996-1987الفكػػػر السياسػػػي لحركػػػة المقاكمػػػة اإلسػػػالمية حمػػػاس )

 ـ.1996، األردف، عماف، الشرؽ األكسط

نيضة مصر لمطباعة ، محمد: إسالمية الصراع حكؿ القدس كفمسطيف، عمارة -
 ـ.1998، 1ط، كالتكزيع
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، 13ع، مجمػػة الدراسػػات الفمسػػطينية، زيػػاد: حمػػاس خمفيػػة تاريخيػػة كسياسػػية، أبػك عمػػرك -
 ـ.1993شتاء ، بيركت

دار  ، 19ص، فة الغربيػػػة كقطػػػاع غػػػزةفػػػي الضػػػزيػػػاد: الحركػػػة اإلسػػػالمية ، أبػػػك عمػػػرك -
 ـ.1989، 1ط، فمسطيف -عكا، األسكار

مركػػػز اإلعػػػالـ ، ثابػػػت: مسػػػتقبؿ المقاكمػػػة اإلسػػػالمية " حركػػة حمػػػاس نمكذجػػػان"، العمػػكر -
 ـ.2009، 1ط، العربي

، مػػػف كتػػػاب الحمػػػد، عبػػػد الحفػػػيظ: عالقػػػات الحركػػػة عمػػػى السػػػاحة الفمسػػػطينية، عػػػالكم -
اد: دراسػػة فػػي الفكػػر السياسػػي لحركػػة المقاكمػػة اإلسػػالمية حمػػاس إيػػ، جػػكادم ك البرغػػكثي

 ـ.1996، األردف، عماف، مركز دراسات الشرؽ األكسط، (1987-1996)

مػػػػريـ: صػػػػراع الصػػػػالحيات بػػػػيف فػػػػتح كحمػػػػاس فػػػػي إدارة السػػػػمطة الفمسػػػػطينية ، عيتػػػػاني -
، 1ط، لبناف، بيركت، مركز الزيتكنة لمدراسات، تحرير: محسف صالح، 2006-2007
 ـ.2008

، لبنػاف، بيػركت، مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات، إبراىيـ: المئذنة الحمراء، غكشة -
 ـ.2008، 1ط

، عمػػػاف، دار الشػػػركؽ، السػػػمطة"، االنتفاضػػػة، "حمػػػاس عمػػػاد: درب األشػػػكاؾ، الفػػػالكجي -
 ـ.2002، األردف، 1ط

 ـ.2009، 1ط، مركز البحكث كالدراسات، أحمد: لماذا يكرىكف حماس، فيمي -

، زىيػػػر: اتجاىػػػات الفكػػػر السياسػػػي الفمسػػػطيني بػػػيف الكفػػػاح المسػػػمح كالتسػػػكية، المصػػػرم -
 ـ.2008، 1ط، مكتبة اليازجي

 ب ت.، ب ط، إبراىيـ: معالـ في الطريؽ إلى تحرير فمسطيف، المقادمة -

 ب ت.، ب ط، أريحا –إبراىيـ: غزة ، المقادمة -

المكتب المصرم ، فاضةأحمد: الشيخ أحمد ياسيف شاىد عمى عصر االنت، منصكر -
 ـ2004، 1ط، الحديث

 ـ.2001، 2ط، أحمد: انتفاضة األقصى كاحتماالت المستقبؿ، القاسـ -
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جػكادم ، الحمػد كتػاب مػف، أسامة: مفيػكـ الفكػر السياسػي، عبدالستارم كأبك راشيد، قاسـ -
إيػػػػػاد: دراسػػػػػة فػػػػػي الفكػػػػػر السياسػػػػػي لحركػػػػػة المقاكمػػػػػة اإلسػػػػػالمية حمػػػػػاس ، ك البرغػػػػػكثي

 ـ.1996، األردف، عماف، مركز دراسات الشرؽ األكسط، (1987-1996)

، ىا عمى السػمكؾ السياسػي فػي الحكػـكأثر ، رائد: الثقافة السياسية لحركة حماس، نعيرات -
 ـ.2008، 4ج، 22مجمد، العمـك االنسانية، مجمة جامعة النجاح ل بحاث

دار  ، عمى مصطفى: شاىد عمى جياد اإلخكاف المسمميف في حرب فمسطيف، نعماف -
 ـ2002، 1ط، مصر، التكزيع كالنشر اإلسالمية

 .2002، 1ط، دار الشركؽ، مييب: حماس مف الداخؿ، النكاتي -

مؤسسة الدراسات الفمسطينية ، 184ص، جميؿ:  النظاـ الفمسطيني بعد أكسمك، ىالؿ -
 ـ.2006، كالمؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية

مػػف المعارضػػة إلػػى السػػمطة قػػراءة فػػي أبعػػاد  إبػػراىيـم ك آخػػركف: حمػػاس، أبػػك الييجػػاء -
، مركػز اإلعػالـ العربػي، ك محمد جمعة تحرير: صالح عبد المقصكدم، التجربة كآفاقيا

 ب ت.، ب ط

، الحمػدمػف كتػاب ، خالد: فيـ الحركة لطبيعة الصػراع مػع المشػركع الصػييكني، اليندم -
قاكمػػة اإلسػػالمية حمػػاس إيػػاد: دراسػػة فػػي الفكػػر السياسػػي لحركػػة الم، جػػكادم ك البرغػػكثي

 ـ.1996، األردف، عماف، مركز دراسات الشرؽ األكسط، (1987-1996)

 ـ.2011، 1ط، مركز اإلعالـ العربي، عبد القادر: دليؿ الفصائؿ الفمسطينية، ياسيف -

، مكتبػة جزيػرة الػكرد، صراع الديكػة أـ تصػادـ منػاىج، عبد القادر: فتح كحماس، ياسيف -
 2011، 1ط، مصر، القاىرة

، خمفيػػػػات النشػػػػأة كآفػػػػاؽ المسػػػػير، أحمػػػػد : حركػػػػة المقاكمػػػػة اإلسػػػػالمية حمػػػػاس، يكسػػػػؼ -
 ـ.1989، 2ط، المركز العالمي لمبحكث كالدراسات

بيػػػػػػػت ، أحمػػػػػػػد:  تجربػػػػػػػة حمػػػػػػػاس السياسػػػػػػػية " مربعػػػػػػػات الرؤيػػػػػػػة كالحسػػػػػػػابات"، يكسػػػػػػػؼ -
 ـ.2010، مايك، تقديـ: محمد حسف شمعة، الحكمة لمدراسات كاالستشارات
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 تلمجالت والدوريااًا: تامس

العمميػػات العسػػكرية ، إسػػماعيؿ م ك بسيسػػك مػػؤمف : سمسػػمة انتفاضػػة االقصػػى، األشػػقر -
 المركز العربي لبحكث.، ـ2003-2000لممقاكمة الفمسطينية 

أكراؽ عمؿ بعنكاف: النػدكة الفكريػة السياسػية " خبػرات الحركػة السياسػية الفمسػطينية فػى   -
 غزة.، لمركز القكمي لمدراسات كالتكثيؽا، مجمكعة مؤلفيف، القرف العشريف"

، مركػػز الزيتكنػػة لمدراسػػات كاالستشػػارات، 2009التقريػػر االسػػتراتيجي الفمسػػطيني لسػػنة  -
 ـ.2010، 1ط، لبناف، بيركت

، بيػػػركت، مركػػػز الزيتكنػػػة لمدراسػػػات كاالستشػػػارات، مصػػػر كحمػػػاس، 7تقريػػػر معمكمػػػات  -
 ـ.2009، 1ط، ليناف

 ـ.2006-2005، سنكم يصدر عف مؤسسة القدستقرير ، تقرير عيف عمى األقصى -

بعػػاد اعضػػاء حمػػاس - سػػرائيؿ كا  تحريػػر: ، تقريػػر مجمػػة الشػػرؽ األكسػػط، تقريػػر كمينتػػكف كا 
 أحمد بف يكسؼ.

مجمة الدراسػات ، ريما: انتفاضة األقصى الخمفية كالتشخيص، سميـم ك حمامي، تمارم  -
 ـ.2001شتاء  ، 46-45ج ، الفمسطينية

مجمػػػػة ، مػػػػدخؿ لإلخػػػػكاف المسػػػػمميف إلػػػػى الشػػػػرعية السياسػػػػيةعمػػػػي: حمػػػػاس ، الجربػػػػاكم -
 .لبناف، بيركت، 13العدد ، الدراسات الفمسطينية

عػػػدناف: ، مػػػف كتػػػاب أبػػػك عػػػامر، عمػػػي: حركػػػة حمػػػاس كمكاءمػػػة السياسػػػات، الجربػػػاكم -
 ـ.2006، 1ط، تقديـ : محمكد الزىار، قراءات في فكز حركة حماس

، مجمػػة الدراسػػات العربيػػة، 7ص، ة الطريػػؽجقمػػاف: نػػدكة سياسػػية بعنػػكاف خريطػػ، جػػكرج -
 ـ.2003صيؼ، 55ج

سػرائيؿ: مػف مثمػث القػكل إلػي ، الحركب - خالد: "حركة حماس" بيف السػمطة الفمسػطينية كا 
أحمػػدم ، الخالػػدم، ـ1994ربيػػع، 18ع، مجمػػة الدراسػػات الفمسػػطينية، المطرقػػة كالسػػنداف

 ـ.1992، نافلب، بيركت، 11العدد ، كآخركف: مجمة الدراسات الفمسطينية

، لبنػاف، بيػركت، 46-45العػدد ، أحمدم كآخركف: مجمػة الدراسػات الفمسػطينية، الخالدم -
 ـ.2001
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، لبنػػػػاف، بيػػػػركت، 47العػػػػدد ، أحمػػػػدم كآخػػػػركف: مجمػػػػة الدراسػػػػات الفمسػػػػطينية، الخالػػػػدم -
 ـ.2001

، لبنػػػػاف، بيػػػػركت، 55العػػػػدد ، أحمػػػػدم كآخػػػػركف: مجمػػػػة الدراسػػػػات الفمسػػػػطينية، الخالػػػػدم -
 ـ.2003

، مجمة الدراسػات الفمسػطينية، معيف: الحجارة كالصكاريخ النتيجة الحتمية ألكسمك، بانير  -
 ـ.2001صيؼ ، 47ج

، الثالثاء، صحيفة فمسطيف، (10-3)، يكسؼ: الرؤية السياسية لحركة حماس، رزقة -
 ـ.11/11/2014

مركػػز الزيتكنػػة ، تقريػػر معمكمػػات، محسػػفم كآخػػركف: تركيػػا كالقضػػية الفمسػػطينية، صػػالح -
 بيركت.، لمدراسات كاالستشارات

 ـ.2012، 30ع، مجمة رؤية، سميح: الييمنة كتكتيؾ الشراكة، شبيب -

المركػػز القػػكمي ، أكراؽ عمػػؿ، إسػػماعيؿ: حركػػة المقاكمػػة اإلسػػالمية حمػػاس، أبػػك شػػنب -
 ـ. 2003، لمدراسات

فػػػي البيانػػػات الرسػػػمية ) ، نيػػػاد: تطػػػكر مكقػػػؼ حركػػػة حمػػػاس مػػػف القػػػدس، الشػػػيخ خميػػػؿ -
، المػػػػػػؤتمر العممػػػػػي الخػػػػػػامس لكميػػػػػػة اآلداب، القػػػػػدس تاريخػػػػػػان كثقافػػػػػة، (1987-2010

 ـ.2010، غزة، الجامعة اإلسالمية

مركػػز اإلعػػالـ ، سمسػػمة كراسػػات القػػدس ، عػػالء: حمػػاس المنطمقػػات كاألىػػداؼ، النػػادم -
 مصر.، الجيزة، العربي

 .2010، بيت الحكمة لمدراسات، حماس مالمح كمحددات استراتيجيةأحمد: ، يكسؼ -

 .2006جاسـ: تقيـ البرنامج االنتخابي لحماس في انتخابات ، سمطاف -

 الدراسات المترجمةسًا: ساد

 .1999، إصدار يديعكت أحركنكت، : عصر حماسأبراىاـ، شاؤكؿم كسيمع، مشعاؿ -

ىنػػػرم: السياسػػػة األمريكيػػػة تجػػػاه حمػػػاس تعرقػػػؿ عمميػػػة السػػػالـ فػػػي الشػػػرؽ ، سػػػيجماف -
 ، األكسط

 .2010، سبتمبر، ء السالـالمركز النركيجي لبنا -
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 سمسمة ترجمات  ، محمد: في ترجمة المتغيرات التي طرأت عمى حركة حماس، نمر -

 .2009، ديسمبر، مركز الزيتكنة  -

 المقابالتًا: بعسا

، غػػزة، فمسػػطيف، صػػالح : لقػػاء حضػػره الباحػػث فػػي جمعيػػة أسػػاتذة الجامعػػات، البردكيػػؿ -
 ـ.14-5-2013

 ـ.2002-6-27، ركز التاريخ كالتكثيؽ الفمسطينيإسماعيؿ: مقابمة مع م، أبك شنب -

 ـ.2003-7-6إسماعيؿ: مقابمة أجراىا أشرؼ العجرمي بتاريخ :، أبك شنب -

، سػػميرة : مقابمػة حػػكؿ تػداعيات فػػكز حركػة حمػػاس فػي االنتخابػػات التشػػريعية، الحاليقػة -
 ـ.2006-2-1بتاريخ :

 ـ.2005اـ مف كثائؽ ع، ـ2005-7-20مقابمة بتاريخ  :  :أسامة، حمداف -

، محمػػكد: مقابمػػة حػػكؿ تػػداعيات فػػكز حركػػة حمػػاس فػػي االنتخابػػات التشػػريعية، الرمحػػي -
 ـ.2006-1-19بتاريخ  :

 ـ.2003-7-6عبد العزيز: مقابمة أجراىا أشرؼ العجرمي بتاريخ: ، الرنتيسي  -

 ـ.1993-2-19عبد العزيز: مقابمة بتاريخ ، الرنتيسي -

-12-22بتػػػػػاريخ :، فمسػػػػػطيني لإلعػػػػػالـمحمػػػػػكد : حػػػػػكار خػػػػػاص بػػػػػالمركز ال، الزىػػػػػار -
 ـ.2001

-6-10محمػػػػكد : حػػػػديث صػػػػحافي لمنػػػػاطؽ باسػػػػـ حركػػػػة حمػػػػاس فػػػػي غػػػػزة :، الزىػػػػار -
 ـ.1995

 ـ.2005-8-15خالد:  مقابمة مع صحيفة الغد األردنية:، مشعؿ -

-23بتػػاريخ، خالػػد:  كممػػة خاصػػة فػػي مػػؤتمر الحممػػة العالميػػة لمقاكمػػة العػػدكاف، مشػػعؿ -
 ـ5-2005

 ـ.2005-9-26مقابمة مع صحيفة عكاظ السعكدية :  خالد: ، مشعؿ -

 ـ.2005-12-27خالد: مقابمة مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: ، مشعؿ -

 ـ.2012-10-4، مع مركز التاريخ كالتكثيؽ الفمسطينيمكسى: ، أبك مرزكؽ -
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في االنتخابات التشريعية  حكؿ تداعيات فكز حركة حماسمكسى:  مقابمة ، أبك مرزكؽ -
 0ـ2006مف كثائؽ عاـ ، ـ2006-2-2:يخبتار 

-8، غػزة، فمسػطيف، يحيى: لقاء حضره الباحث فػي  جمعيػة أسػاتذة الجامعػات، مكسى -
 ـ.5-2013

 ـ. 1992-12-27: محمد: مقابمة بتاريخ، نزاؿ -
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Abstract 

In the last two decades of the 20
th

 century, the Palestinian issue 

has gone through a depression stage in terms of national work. This 

resulted in having new trends into this work. This was embodied in the 

activities of Islamic stream during that period. One of the results of this 

was the evolution of Islamic Resistance Movement “Hamas” in 1987. 

The evolution of the Movement coincided with the outbreak of the first 

Palestinian Intifada. This issue played a vital role in changing the 

Palestinian-Israeli conflict until this day.  

This study is interested in investigating development of political 

ideology of Hamas since 1991, i.e. a few years after the evolution of the 

Movement when Madrid peace conference was held, which Hamas 

totally refused. Hamas also rejected whatever political agreements 

resulted accordingly until 2006 when Hamas participated in the 

Palestinian legislative elections for the first time ever.  

This study aims at identifying the positions of Hamas towards 

crucial Palestinian issues. Also, the study examines development of 

political ideology of Hamas regarding political compromise proposals. 

The current study reveals the way Hamas dealt with such proposals, 

development of its position towards national factions and its method is 

doing so, and the effects of domestic, regional and international changes 

on ideology of the Movement.  

The study examines Hamas and its political and ideological 

agenda from 1987 to 1990. It also studies the position of the Movement 

towards crucial national issues from 1991 to 2006. Such issues have 

been controversial in all political agreements. Issues such as Jerusalem, 

detainees, settlement, and refugees have been very important in the 

agenda of Hamas throughout the past few years. Therefore, Hamas 

focused too much on defending these issues. The study also tackles the 

way through which Hamas dealt with political compromise proposals 

from 1991 to 2006, as well as Hamas’s positions towards truce, 

negotiations, and elections.   

Furthermore, this study touches upon the position of Hamas 

towards Palestine Liberation Organization (PLO) and the Palestinian 

National Authority (PNA) and the way through which Hamas dealt with 

it from theory to practice.  

The study finally tackles development of political ideology of 

Hamas towards regional and international communities from 1993 to 
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2006. This means the Arab and Muslim world, the USA, and Arab 

countries. 

This study has reached some findings:  

1. Hamas did not abide completely by its Charter of 1988. Instead, 

it showed a level of flexibility that was required by different 

stages.  

2. Since its establishment, Hamas defended holy places, Jerusalem 

in particular and the Al-Aqsa Holy Mosque.  

3. Hamas worked on supporting detainees psychologically and their 

families as well as the community so that they will not be a 

victim of depression. The issue of detainees was vital for Hamas 

during the last years. 

4. Hamas has sought to fail all political compromise proposals and 

their results. 

 

 


