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 :ملّخص الدراسة
لحفاظ على لهدفت الدراسة إلى التعرف على الدور التي قامت به الفصائل الوطنية اإلسالمية في توظيف العالقات الدولية 

"، والوقوف 2017-2006بيان مالمح ومحددات العالقات الدولية لحركة حماس كنموذج في الفترة الواقعة بين"، و الثوابت الفلسطينية
الوطنية اإلسالمية في العالقات الدولية التراكمية للحفاظ على الثوابت الفلسطينية، وكذلك الوقوف على على الدور الذي تلعبه الفصائل 

 السبل الكفيلة بتطوير أداء الفصائل الوطنية اإلسالمية "حماس" لتوظيف العالقات الدولية للحفاظ على الثوابت.

 راسة دور فصائل العمل الوطني اإلسالمية الفلسطينية "حماسمنهًجا رئيًسا لدواعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي 
"، وذلك من خالل المناقشة والتحليل 2017-2006في الفترة الواقعة بين " للحفاظ على الثوابتنموذًجا" في تعزيز العالقات الدولية 

ألحداث التاريخية، كما اعتمد على وطرح وجهات نظر جميع األطراف، إلى جانب استخدام المنهج التاريخي للوقوف على تفاصيل ا
المقابلة أداة رئيسة في هذه الدراسة، كما وحرص على مراعاة جمع المعلومات من مصادرها األولية مباشرة من خالل الوثائق 

 والمقابالت مع القادة المعنيين، والشخصيات ذات العالقة بالعمل في حقل العالقات الدولية.

سعت حماس الستغالل فرصة نجاحها في دة حاولت اإلجابة على أسئلة الدراسة، حيث وقد توصل الباحث إلى نتائج ع
االنتخابات لتوسيع دائرة عالقاتها اإلقليمية والدولية، بجانب حفاظها على الثوابت الفلسطينية، وعملت على تغيير وثيقتها السياسية 

اشرة بعيًدا عن صورة اإلعالم المغرضة، وعملت على حشد الدعم وجعلها أكثر مرونة، ونجحت في تقديم نفسها لدول العالم بصورة مب
 الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير.

بضرورة انفتاحها دولًيا والتوسع بدبلوماسيتها، بصفتها تمثل الحق الوطني الفلسطيني الذي يناهض المحتل، وأصى الباحث 
الحتالل دولًيا، وأن تفّعل دائرة العالقات الدولية لتجييش طاقاتها من خالل تفعيل دور الشباب وسعيها الحثيث لضرب الصورة الذهنية ل

 ونخبة العمل الوطني الذين يؤثرون على السياسة الدولية والتصدي لعنصرية القوى والمنظومة الدولية المنحازة "إلسرائيل".
 
 المقدمة:

لطالما ُعّدت الدبلوماسية والعالقات الدولية أحد أهم األدوات التي تعتمد عليها الدول في تحقيق مصالحها، فاليوم لم تقتصر هذه       
العالقات على الدول والكيانات، بل تعدى ذلك بأن أصبح لحركات التحرر الوطني موطأ قدم في تلك العالقات، وتواجه عملية بناء 

ية السياسية ألي طرف جملة من المصاعب والتحديات، ولم تكن فصائل العمل الوطني اإلسالمية الفلسطينية وعلى العالقات الدول
رأسها حركة حماس استثناء في ذلك، فقد واجهت وما تزال جملة من المصاعب والتحديات ارتبط بعضها بالبيئة السياسية واإلقليمية، 

 .ر أدائها ونموهاوارتبط بعضها بظروف الحركة الذاتية وتطو 

ومنذ بدايات عالقاتها الدولية اعتمدت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" جملة من المبادئ والسياسات، التي شكلت ركيزة 
أساسية إلقامة هذه العالقات ابتداء، ومن خالل دراسة تجربة العالقات السياسية للفصائل والقوى الفلسطينية بشكل خاص، وقوى 

بشكل عام، أدركت قيادة الحركة العالقات السياسية أنه البد أن تدار بطريقة مؤسساتية كاملة، تضمن سالمة المسار التحرر الثوري 
السياسي واستمراريته وحسن األداء، وفي هذا السياق فإن قاعدة المصالح في العالقات الدولية للحركة والفصائل تستند دائًما إلى 

لبحث عن المشترك في العالقات، واالتفاق على نقاط االلتقاء والعمل لتعزيزها وتوسيعها مهما مصالح الشعب الفلسطيني وقضيته، فا
ل أساًسا في بناء عالقات الحركة السياسية، وقد تباينت طبيعة التعامل مع حركة المقاومة اإلسالمية  كانت التباينات األخرى، شكَّ
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لي، حيت تمكنت الحركة من الحصول على اعتراف بعض األطراف حماس وفصائل العمل الوطني على الصعيد اإلقليمي والدو 
ات ياإلقليمية كحركة تحرر مثل تركيا وإيران، والدولية مثل روسيا، غير أن الدول الغربية الكبرى المهمة والمؤثرة في العالم السيما الوال

 اإلرهابية.      المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي ما لبثت أن وضعتها على قائمة المنظمات 

أما على الصعيد العربي فقد سعت الحركة لبناء عالقات طيبة مع الدول العربية جميًعا، والحرص على عدم التدخل في شؤونها        
 .ةية الفلسطينية لحضنها العربي واإلسالمي، وعملت جاهدة للحفاظ على الثوابت الفلسطينية الوطنيضالداخلية، والتركيز على إرجاع الق

وقد كان للعالقات الدولية الفلسطينية محددات وخصوصيات تميزها عن الدول والكيانات األخرى التي تمارس العمل 
الدبلوماسي، فقد تميزت تلك العالقات بنوع من الحراك اإلجباري في مجاالت تقع في إطار الكفاح والنضال المشروع في مجابهة 

ئل العمل الوطني اإلسالمي وعلى رأسها حماس بأنها عالقات أقرب إلدارة األزمات التي المحتل، من هنا نصف العالقات الدولية لفصا
تقع على الشعب الفلسطيني في الشتات وفي الوطن، ساعية للحفاظ على الثوابت الفلسطينية الوطنية، وُتعّد القضية الفلسطينية من 

يمًيا ليمية والدولية، فتحتاج دوًما لمواكبة المصالح الوطنية؛ بالعمل إقلأكثر القضايا تعقيًدا، وهي تخضع الموازين وتفاعالت القوى اإلق
ودولًيا للحفاظ على الثوابت الوطنية التي شكلت وال زالت حجز زاوية في صياغة الرؤى واإلستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تحصيل 

 الحقوق الفلسطينية "الثوابت الفلسطينية".   

من خالل رؤية الباحث واّطالعه على ما توفر من دراسات وأدبيات؛ فقد وجد تفاوًتا في توظيف حركة عطًفا على ما سبق و      
حماس للعالقات الدولية للحفاظ على الثوابت الوطنية، فهذا الموضوع يستحق الدراسة، ألنه مهم بسبب واقع التحدي الذي يفرضه الواقع 

 ني في توظيف العالقات الدولية.الفلسطيني، فيستوجب قياس دور فصائل العمل الوط

سيحاول الباحث من خالل هذه الدراسة تسليط الضوء على دور "حماس نموذًجا" في توظيف العالقات الدولية للحفاظ على 
 .الثوابت الفلسطينية

 مشكلة الدراسة

ركة حفي توظيف العالقات الدولية للحفاظ على الثوابت الفلسطينية،  دور حماستجلت مشكلة الدراسة من إدراك الباحث أهمية 
، وأهميتها في الحفاظ على الثوابت الفلسطينية من خالل عالقاتها مع الدول والفواعل في العالم، المقاومة اإلسالمية حماس نموذًجا

هم، عالمها للعالم بأهمية حق عودة الالجئين لديار ودورها في تعزيز أهمية القضية الفلسطينية كقضية محورية في الشرق األوسط، وا 
وأهمية تحرير القدس والحدود الفلسطينية، من ذلك كله أدرك الباحث أهمية تعزيز العالقات الدولية من قبل الفصائل الوطنية اإلسالمية 

 للحفاظ على الثوابت.

 وتكمن مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي:

 ؟حركة المقاومة اإلسالمية حماس نموذًجافي توظيف العالقات الدولية للحفاظ على الثوابت الفلسطينية،  ماسإالَم أّدى دور حركة ح

 ويتمخض عن هذا التساؤل الرئيس عدد من التساؤالت الفرعية، تتمثل في األسئلة اآلتية:  

 ؟هل نجحت حماس في تطوير منظومة العالقات الدولية للحفاظ على الثوابت الفلسطينية -1
 هل كان ل "حماس" أثر ملموس في تعزيز العالقات الدولية للحفاظ على الثوابت الفلسطينية؟ -2
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 فرضيات الدراسة

 يسعى الباحث للتحقق من الفرضيات اآلتية:

 " 2006حركة "حماس" لها دور واضح في توظيف العالقات الدولية للحفاظ على الثوابت الفلسطيني في الفترة الواقعة بين-
2017." 

  .حماس نجحت في تطوير منظومة العالقات الدولية للحفاظ على الثوابت الفلسطينية 
 .حماس لها أثًرا ملموًسا في تعزيز العالقات الدولية للحفاظ على الثوابت الفلسطينية 

 أهداف الدراسة

 .الفلسطينيةللحفاظ على الثوابت تسليط الضوء على الدور التي قامت به "حماس" في توظيف العالقات الدولية  -1
 الوقوف على الدور الذي تلعبه "حماس" في العالقات الدولية التراكمية للحفاظ على الثوابت الفلسطينية. -2

 أهمية الدراسة
 تنبع أهمية هذه الدراسة من تميزها بعدد من الخصائص. وهي كما يأتي:

 بية.: للباحثين والقراء في المكتبة الفلسطينية والمكتبات العر األهمية النظرية -1
: انبعثت األهمية العملية للدراسة من أهمية الفصائل الوطنية اإلسالمية الفلسطينية بصفة عامة، وأهمية األهمية العملية والعلمية -2

العالقة الدولية بصفة خاصة وسبل تعزيزها، لتكون أكثر انفتاًحا مع دول العالم للحفاظ على الثوابت، ويقدم هذا الموضوع للباحث 
ينة للتعرف على دور الفصائل الوطنية اإلسالمية "حماس" نموذًجا في توظيف العالقات الدولية للحفاظ على الثوابت الفرصة الثم

الفلسطينية والتعرف على وسائلها، وتقديم دراسة متكاملة األركان لوزارة الخارجية الفلسطينية؛ لالستعانة بها في تطوير العالقات 
 الدولية الفلسطينية.

األهمية العلمية في حداثة موضوع الدراسة، حيث سُتعّد الدراسة واحدة من الدراسات الفريدة التي تتناول دور كما تنبعث 
 الفصائل الوطنية اإلسالمية "حماس" في توظيف العالقات الدولية للحفاظ على الثوابت الفلسطينية.

 منهج الدراسة 
استخدم الباحث لهذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي منهًجا رئيًسا لدراسة دور "حماس " في تعزيز العالقات الدولية للحفاظ     

"، وذلك من خالل المناقشة والتحليل وطرح وجهات نظر جميع األطراف، إلى 2017-2006على الثوابت في الفترة الواقعة بين "
يخي للوقوف على تفاصيل األحداث التاريخية، كما اعتمد الباحث على المقابلة أداًة رئيسًة في هذه جانب استخدام المنهج التار 

الدراسة، كما حرص الباحث على مراعاة جمع المعلومات من مصادرها األولية مباشرة، من خالل الوثائق والمقابالت مع القادة 
 ات الدولية.المعنيين، والشخصيات ذات العالقة بالعمل في حقل العالق

 الدراسة حدود

 : تتناول الدراسة دور حركة حماس في توظيف العالقات الدولية للحفاظ على الثوابت الفلسطينية.الحّد الموضوعي .أ
 حدود هذه الدراسة: خارجًيا بحيث تشمل المحيط اإلقليمي والدولي، وداخلًيا في فلسطين. :المكاني الحدّ  .ب
 م.2017إلى عام  2006الزمنية لهذه الدراسة من عام  الفترة الباحث حدد :الزماني الحدّ  .ت
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 الدراسات السابقة

 الدراسات المحلية والعربية .أ
وادي، محمد "دور الدبلوماسية غير الرسمية في تنفيذ السياسة الخارجية الفلسطينية"، رسالة ماجستير، غزة، جامعة  -1

 م.2014األزهر،
الرسمية في تنفيذ أهداف السياسة الخارجية وأولوياتها، بما يحقق سياسة  هدفت الدراسة للتعرف على دور الدبلوماسية غير  

خارجية رشيدة قائمة على المشاركة الشعبية غير الرسمية، وتمثلت إشكالية الدراسة في التعرف على مفهوم الدبلوماسية غير الرسمية، 
ي ة للتعرف على أبعاد الدبلوماسية الشعبية غير الرسمية فوما هي أهم الفواعل التي تعزز برامج الدبلوماسية غير الرسمية؛ باإلضاف

تنفيذ السياسة الخارجية )العالقات الدولية(، كما عرجت الدراسة على البحث في قدرة الدبلوماسية الموازية على تحقيق إنجازات في 
صفي تمد الباحث على المنهج التاريخي والو العالقات الدولية، والتعرف على تأثير المنظمات غير الحكومية في السياسة الخارجية، واع

 في هذه الدراسة.

وخلصت الدراسة إلى وضع تعريف للدبلوماسية غير الرسمية، وهو "تلك الجهود غير الرسمية في المجال الدبلوماسي، والتي تعنى 
ماعات الضغط"، كما وخلصت إلى بها الفواعل غير الرسمية من منظمات غير حكومية، وهيئات المجتمع المدني، ووسائل اإلعالم، وج

ف اأنه لم تعد الدبلوماسية التقليدية الرسمية وحدها أداة تنفيذ السياسة الخارجية، وإنما أصبح هناك فاعلون جدد يشاركونها في تنفيذ أهد
ائلها ر الرسمية عبر وسالسياسة الخارجية، باعتبارهم طرًفا مهًما وفاعاًل على الساحة الدولية، وهي آلية الدبلوماسية الموازية غي

المختلفة من دبلوماسية برلمانية، ومنظمات غير حكومية، ووسائل اعالم، وتأثير الرأي العام والقوة الناعمة، وجماعات الضغط، 
 والمنظمات الدينية.

 م.2013هر، عليان، ماجد "إدارة حركة حماس لعالقاتها السياسية اإلقليمية والدولية"، رسالة ماجستير، غزة، جامعة األز  -2
هدفت الدراسة للتعرف على آليات وتكتيكات حركة حماس في إدارة عالقاتها اإلقليمية والدولية، وقيمت الدراسة تجربة حركة حماس في 

إدارة عالقاتها الخارجية والوقوف على نقاط القوة والضعف، وحللت الدراسة سياسات حركة حماس ودرست طبيعة مشاركتها السياسية 
ة، خاصة مع رفضها لكل التسويات السياسية والنتائج المترتبة على إعالن المبادئ والبدائل التي طرحتها الحركة، واعتمد والمجتمعي

 الباحث على المنهج التاريخي والوصفي في هذه الدراسة، واستخدم الباحث أداة المقابلة للوقوف على الحقائق.

لت تقديم قدر من المرونة في التعامل مع كل الجهات اإلقليمية، وتحديًدا وتوصلت الدراسة لنتائج، منها: أن حركة حماس حاو 
دول الجوار العربي، وعلى مستوى العالقات مع الدول الغربية في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية، وعكست هذه المحاوالت رغبة 

 مؤثر في الصراع العربي "اإلسرائيلي"، وطرف ال يمكنالحركة في تحقيق اختراق يضمن لها االعتراف اإلقليمي والدولي بها كالعب 
تجاوزه في أزمة الفرقاء في الشرق األوسط، أوصت الدراسة حماس بأنها ال يمكن تقديم نفسها أمام الدول رسمًيا دون أن تكون عضًوا 

يغة ابها السياسي وايجاد صشرعًيا في مؤسسات )م ت ف( والسلطة الفلسطينية، وكذلك أوصت الحركة بضرورة إعادة النظر في خط
 مشتركة مع الفصائل والدول آللية التعامل مع المحتل.
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 م.2010ذويب، خالد "العالقة بين حركة المقاومة اإلسالمية حماس واألردن"، رسالة ماجستير، جامعة الخليل،  -3
عقدين من الزمان، وهدفت أيًضا للتعريف هدفت هذه الدراسة إلبراز العالقة بين حركة المقاومة اإلسالمية حماس واألردن خالل 

ر كبحركة حماس، وبواعثها، ومنطلقاتها، وأهدافها، وإستراتيجياتها، ورؤيتها للصراع، ووسائلها، كما حللت الدراسة الثابت والمتغير في الف
 نوان.السياسي للحركة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي والتاريخي للوقوف على مجريات التاريخ في هذا الع

وتوصلت الدراسة للعديد من النتائج من أهمها، أن العالقة بين الحركة واألردن كانت مميزة في عهد الملك حسين، بسبب ترابط 
وتداخل أوضاع الالجئين الفلسطينيين في األردن، ودور األردن في الضفة الغربية والقدس، وقوة الحركة اإلسالمية األردنية، كذلك 

ل خالد مشعل واإلفراج عن الشيخ أحمد ياسين على رفع مكانة حركة حماس، وعززت مكانتها اإلقليمية، واألهم عملت محاولة اغتيا
 ضافت أبعاًدا جديدة للعالقة بين الطرفين.أ

 م.2009قاسم، عبد الحي "السياسة الخارجية األمريكية تجاه حركة حماس"، رسالة ماجستير، القاهرة، -4
"اإلسرائيلي"، باعتباره المتغير األساس الذي يحكم عالقات الواليات المتحدة األمريكية بحركة حماس، تركز الدراسة على العامل 

"فإسرائيل" حليف ذو قيمة مميزة ألسباب أيدولوجية قبل أن تكون دعامة أساسية تستند إليها الواليات المتحدة في الشرق األوسط، وهي 
 ية، ويجب الحفاظ على أمنها ودعمها عسكرًيا وأمنًيا من قبل أي إدارة أمريكية.تقع فوق حسابات المصالح السياسية االقتصاد

أما فيما يتعلق بأهداف السياسة الخارجية األمريكية تجاه حركة حماس، أشار الباحث إلى األهداف األيدولوجية، موضًحا بأن 
ية الناجمة عن القابلية المتنامية ألطروحات الحركات "دوائر صنع القرار في السياسة الخارجية األمريكية تدرك اآلثار األيدولوج

سبتمبر يعود باألساس إلى  11اإلسالمية في أوساط المواطنين العاديين في البلدان اإلسالمية، وترى الواليات المتحدة أن ما حدث في 
لواليات المية والعربية، لذلك فإن ما تقوم به اأفكار الدعاة والمفكرين اإلسالميين المعادية للوجود األمريكي، وهيمنتها في المنطقة اإلس

المتحدة األمريكية هو مكافحة  تلك األفكار في دول المصدر أي" الدول اإلسالمية"، وخصوًصا فلسطين ودول الطوق العربي، واعتمد 
 الباحث في هذه الدراسة على المنهج التاريخي والوصفي.

لحكم، فتلك الفترة أخذت فيها السياسة األمريكية أشكااًل عدة حددها البعد وخلصت الدراسة إلى أن فترة تولي بوش االبن ا
اإلستراتيجي العقائدي أكثر منه المنطق السياسي، إضافة إلى استحقاقات كل مرحلة تمر بها السياسة األمريكية الخارجية، فسياسة رفع 

ي المواجهة "اإلسرائيلية" مع الفلسطينيين تأخذ مدتها، ك اليد عن الشرق األوسط التي انتهجها بوش مع وصوله للسلطة، بمعنى ترك
 تتمكن اآللة العسكرية "اإلسرائيلية" من كسر إرادة المقاومة، وإرغام الفلسطينيين على القبول والتفاوض من موقع المنكسر المهزوم.

 الدراسات األجنبية .ب
 م.1999سة سياسية، فلسطين المحتلة ،مشعال، شؤول، سيلع، إبرهام  "عصر حماس من العنف إلى التكيف"، درا -1

هدفت الدراسة إلى التعرف على حركة حماس وانفتاحها على العالم، حيث تعّد هذه الدراسة قفزة في الدراسات التي تناولت حركة     
نفتاح على وياتها باالحماس، إذ إنها تمّثل تلك الدراسات التي أنجزت من الطرف "اإلسرائيلي"، حيث تناولت نشأة الحركة وأهدافها وأول

 العالم، وتتبع الباحثان تاريخ حركة حماس من خالل المنهج التاريخي األصيل.

وخلص الباحثان إلى أن الحركة أظهرت القدرة على التأقلم مع الوضع القائم والتكيف مع الواقع إلى حد كبير، وذلك لتحقيق 
أرض فلسطين، كذلك بينت أن حماس تطمح لزعامة فلسطين من خالل تلبية الحلم الكبير والوصول إلى إقامة الدولة اإلسالمية على 

 حاجيات الشعب الفلسطيني بالداخل والخارج الفلسطيني، ومن خالل عالقتها مع بعض الدول العربية واألجنبية.
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 الفجوة البحثية بين هذه الدراسة والدراسات السابقة

راسات السابقة من حيث الموضوع الذي بحث فيها، حيث بحثت الدراسة الحالية موضوع توجد فجوة بحثية كبيرة بين هذه الدراسة والد   
على خالف "2017-2006" -في توظيف العالقات الدولية للحفاظ على الثوابت الفلسطينية دور حركة حماسلم يطرق من قبل" 

وابت تتطرق لتوظيف العالقات الدولية للحفاظ على الثالدراسات السابقة التي درست الدبلوماسية وعالقة حركة حماس ببعض الدول ولم 
 الفلسطينية.

 :استفادة الباحث من الدراسات السابقة

وقد استفاد الباحث بشكل كبير من الدراسات السابقة في التعرف على الموضوع المناقش من خاللها والتعرف على حركة حماس 
المنهج المتبع في كل دراسة واألدوات البحثية المستخدمة، وهذا كله أعان  وتاريخها وعالقاتها مع بعض الدول، وتعرف الباحث على

الباحث في تحديد المنهج واألدوات التي سيستخدمها الباحث، كما واستفاد الباحث من المصادر والمراجع المستخدمة فيها، واستفاد من 
 هذه الدراسات في تقسيم هيكلية الدراسة الحالية.

 الحالية ما تميزت به الدراسة 

 من حيث الموضوع:  .أ

في توظيف العالقات الدولية للحفاظ على  دور حركة حماستعد هذه الدراسة من وجهة نظر الباحث هي األولى التي تناقش 
( على حد علم الباحث لم يتطرق أحد لربط العالقات الدولية للحركة "2017-2006الثوابت الفلسطينية )حركة حماس نموذج"

 الفلسطينية.بموضوع الثوابت 

 من حيث الهدف:  .ب
تسليط الضوء على الدور التي قامت به حركة "حماس" في توظيف اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث الهدف  

بيان محددات العالقات الدولية ، ومراكز القوة والضعف في أدائها ، و للحفاظ على الثوابت الفلسطينيةالعالقات الدولية 
"، والوقوف على الدور 2017-2006الدبلوماسي، إلى جانب تناول مالمح العالقات الدولية بشكل معمق في الفترة الواقعة بين "

الذي تلعبه الفصائل الوطنية اإلسالمية "حماس" في العالقات الدولية التراكمية للحفاظ على الثوابت الفلسطينية، الوقوف على 
 ركة "حماس" في توظيف العالقات الدولية للحفاظ على الثوابت.السبل الكفيلة بتطوير أداء ح

 المبحث األول: التطور السياسي الدولي لحركة حماس

م، حيث 1989حركة حماس في العمل السياسي منذ بداية تأسيسها، فشكلت أول لجنة سياسية متخصصة عام انخرطت 
لسياسية واإلعالمية، وقدمت العديد من الدراسات واالقتراحات، كما قامت بوضع أسس عملها وحدود مسؤولياتها، وتابعت التطورات ا

 حاولت في الوقت نفسه ترتيب بعض اللقاءات السياسية وإرسال وفود إلى بعض الدول، أي: شّق طريقها للعالقات الدولية.
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يس عت فيه لمّد الجسور وتأسم ُعيّ َن األستاذ إبراهيم غوشة ناطًقا رسمًيا باسم حركة حماس، في وقت س1989في أواخر عام 
 .1العالقات مع الجميع، وتراوحت تحركاتها بين عملية استطالع وتعريف بالحركة وتوجهاتها ومنطلقاتها الفكرية ورؤاها السياسية

م في تطوير نظرة حماس للعالم من حولها، وألهمية األبعاد اإلقليمية والدولية وانعكاساتها 1990ساهمت عدة أحداث في عام 
م، حيث أصبحت 1992على القضية الفلسطينية، وأوجدت نوًعا من االتصاالت والحوارات، فمنها عملية اإلبعاد لمرج الزهور عام 

" عنصًرا قيادًيا من الحركة المبعدين قضية رأي عالمين جدبت من خاللها التعاطف معهم من كل العالم، شّكلت ضغًطا 415قضية "
 بقضيتهم.على "إسرائيل"، وعرفت العالم 

م، حيث قام بجولة عربية إسالمية 1997دشن الشيخ أحمد ياسين رئيس ومؤسس الحركة محطة انطالق للعالم الخارجي عام
بعد خروجه من السجون "اإلسرائيلية"، زار خاللها السعودية، واإلمارات، والكويت، وقطر، ومصر، وسوريا، ولبنان، وإيران، فوثق 

ول لمصلحة القضية الفلسطينية، على المستوى الشعبي والدولي واإلعالمي، فشّكلت تلك الزيارة فاتحة خاللها العالقات مع تلك الد
 جديدة في العالقات مع تلك الدول.

م هو عام مميز للحركة، بعد فوزها في االنتخابات التشريعية، وتشكيلها الحكومة الفلسطينية، وسيطرتها 2006يعتبر عام 
م، وتشكيلها كياًنا سياسًيا أقرب إلى الدولة في غزة، وقد ازدادت كثير من األطراف اإلقليمية والدولية 2007على غزة في حزيران عام 

خاصة األوروبية قناعة بشرعية حماس، فعقدت الحركة العديد من اللقاءات مع مسؤولين روس وأتراك وأوروبيين وماليزيين وأندونيسيين، 
لى وجهات نظر الحركة السياسية من قضايا تخّص القضية الفلسطينية وثوابتها، فكان فوزها فغلب على طابع تلك اللقاءات التعرف ع

 في االنتخابات بمثابة محطة نوعية في العالقات الدولية.

رسم رئيس الحكومة إسماعيل هنية مالمح البرنامج السياسي للحكومة، بما يخّص العالقات الدولية الذي هدفه االنفتاح 
م، فقال: "ستحرص الحكومة 2007لي والشعبي والمؤسساتي خالل عرض برنامج الحكومة أمام المجلس التشريعي عام اإلقليمي والدو 

على إقامة عالقات سليمة ومتينة مع مختلف دول العالم، وكذلك مع المؤسسات الدولية، بما فيها األمم المتحدة ومجلس األمن، 
يهدف لتعزيز السلم واالستقرار العالمي، كما أن االتحاد األوروبي قدم العديد من  والمنظمات الدولية باختالف مجاالت عملها، بما

المساعدات لشعبنا الفلسطيني، ودعم حقه في الحرية واالستقالل، وكانت له مواقف جادة في توجيه االنتقادات لسياسات االحتالل، لذا 
ادة النظر في بعض سياساته المتبعة بشأن الصراع في المنطقة، حيث فإننا معنيون بعالقة قوية ومتينة معه، غير أننا نتوقع منه إع

نتوقع منه دور ممارسة الضغط على المحتل لسحب قواته من األراضي الفلسطينية، كما نطالب المجتمع الدولي وخصوًصا اللجنة 
نطقة، وأال تنحاز إلى طرف على حساب الرباعية أن تنحاز إلى قيم العدل واإلنصاف، من أجل تحقيق السالم العادل والشامل في الم

طرف آخر، وأن تتوقف عن التلويح بفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني بسبب خياره الديمقراطي، كما نثمن موقف روسيا عضًوا 
لجنة الرباعية لفي اللجنة الرباعية التي اختارت سبيل الحوار بداًل من التلويح بالتهديد والوعيد، وأبدى استعداد الحكومة للحوار مع ا

 .2والبحث عن كافة السبل إلنهاء حالة الصراع وإقرار الهدوء في المنطقة"

                                                           
 3، مرجع سبق ذكره، صأسامة حمدان، العالقات الدولية لحركة حماس 1

 .13471م، العدد2007مارس  19رام هللا، ام المجلس التشريعي الفلسطيني، صحيفة القدس الفلسطينية، بيان حكومة الوحدة الوطنية أم 2
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 أداء حركة حماس في الفضاءين الدولي واإلقليمي

كونت الحركة بعض العالقات الدولية غير الرسمية والرسمية، وقد تواصل مع مكتبها السياسي نخب وقيادات غربية شتى في أكثر  .1
أنها لم تنجح في اكتساب الشرعية الدولية، بسبب رفضها لشروط الرباعية الدولية، لكونها تمّس في الثوابت من مناسبة، إال 

 الوطنية الفلسطينية.
م، وإصدار وثيقتها السياسية الجامعة 2017تماسكت الحركة وحافظت على بقائها، وتمكنت من إجراء انتخاباتها الداخلية عام  .2

 لرؤيتها السياسية.
حركة على قاعدة المقاومة في فلسطين بغزة، وما زالت تدفع بانبعاثها في الضفة الغربية، وتتمتع بشعبية كبيرة في الوسط حافظت ال .3

 الفلسطيني، وما انفكت تتمتع بظهير شعبي في الفضاءين العربي واإلسالمي.
ائًدا ا كبيًرا في المعادلة الفلسطينية، وقلم تنجح كل محاوالت حصار الحركة وإضعافها، وهي ما زالت تحتل مكانتها مكوًنا وطنيً  .4

رئيًسا للمقاومة الفلسطينية، لكنها غير قادرة حتى اللحظة على تكتيل معظم الشعب على خيارها، بسبب انقسام الحركة الوطنية 
 .3الفلسطينية، وضعف األفق اإلقليمي

 سياسات الحركة في تحركاتها على الصعيدين الدولي واإلقليمي والمحلي

دات تضبط حراك حركة حماس السياسي على المستويين الدولي واإلقليمي والمحلي، ومن بينهاه  :4ناك عدد من المحدّ 

صياغة مواقفها السياسية في خطابها العام على الصعيد الدولي، متكئة على القرارات الدولية التي تدعم الحق الفلسطيني، وتجنب  .1
 ب الفلسطيني.القرارات التي تمس الحقوق الوطنية للشع

توازنها في إدارة العالقة مع دول المنطقة، وقد القت الحركة عنًتا شديًدا جراء ذلك، بسبب حدة الصراع والفرز اإلقليمي، ولكن  .2
 نجاحها كان نسبًيا في إدارة هذا التوازن.

لقضية أطيافها، وتقبل مساندة اعملت على طرح القضية الفلسطينية على أنها رافعة وجامعة لجميع مكونات المنطقة على اختالف  .3
 الفلسطينية من أي طرف ال ُيلزمها باستحقاقات تتناقض مع مصالح القضية الفلسطينية.

استثمرت الخطاب الوطني والقومي واإلسالمي الجامع، ودعت لنبذ التحشيد الطائفي الذي يشرخ األمة ويقسمها، ويمنح فرصة  .4
 صراع الحقيقي مع العدو الصهيوني.االرتياح لدولة االحتالل، وُيغيب صورة ال

 بينت خطورة التطبيع مع العدو الصهيوني على القضية الفلسطينية وعلى مصالح األمة بأسرها. .5
نادت بتعزيز الخطاب الوطني، وتفكيك االنقسام الفلسطيني، بتحقيق مصالحة وطنية قائمة على قاعدة الشراكة مع كافة القوى  .6

 ثوابت الفلسطينية.الفلسطينية، وصواًل لتحقيق ال
 

 

                                                           
 م.2/3/2018أسامة حمدان، مسؤول العالقات الدولية بالحركة، مقابلة أجرتها الجزيرة بتاريخ  3

 ستشارات،بيروت، مركز الزيتونية للدراسات واإل (، مستقبل تموضع حركة حماس اإلقليمي في ضوء وثيقتها السياسية وانتخاباتها الداخلية99تقدير إستراتيجي ) 4
 م.2017مايو 
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 األهداف األساسية للعالقات الدولية لحركة حماس

بيَّن مسؤول العالقات الخارجية لحركة حماس أسامة حمدان أن العالقات السياسية للحركة جزء من منظومة نضال متكاملة 
المقاومة المسلحة، وبالدعم السياسي ضد المحتل الصهيوني، وهي إن استندت إلى المقاومة فكًرا وعماًل، فهي تتكامل مع فعل 

 .5وإنجازاتها الميدانية

 فهدفت حركة حماس من تطوير عالقاتها الخارجية لتحقيق عدة أمور، منها:

التعريف بالحركة وقياداتها ومشروعها خارجًيا، بعيًدا عن الدعاية الصهيونية المعادية التي تعمل عليها اللوبيات الصهيونية في  .1
 الغرب.

 قات خارجية خاصة مع الدول العربية واإلسالمية، لتحقيق تناغم في المواقف، بما يخدم القضية الفلسطينية وثوابتها.بناء عال .2
 .6االنفتاح السياسي واإلعالمي للحركة إقليمًيا ودولًيا، وتوفير أبعاد جغرافية جديدة للتحرك السياسي للحركة .3
المية، واإلسهام في حّل المشكالت التي تعترض الفلسطينيين المقيمين في الحصول على اعتراف رسمي من الدول العربية واإلس .4

 تلك الدول.
انتبهت الحركة لالهتمام بتكوين وبناء جسور من العالقات الدولية اإلسالمية والعربية واإلقليمية؛ مع بداية تشكيل كيانها 

لدولي عليها؛ مع األطراف التي ال تخضع لالبتزاز م، ومع بدء الحصار الصهيوني اإلقليمي ا2007السياسي في غزة بعد عام 
الصهيوني، وال شروط الرباعية الدولية، وتعززت العالقة الفعلية وبنسب متقاربة مع كٍل من إيران وتركيا وقطر والسودان واليمن وسوريا 

 م، للتخفيف من الحصار السياسي عليها. 2011قبل ثورة آذار
 لحركة حماساإلطار العام للسياسات الخارجية 

التزمت الحركة بمجموعة من المبادئ الحاكمة لتحركاتها الخارجية، وهوما أهَّلها أكثر من الفصائل الوطنية في مرحلة ما قبل 
توقيع اتفاق "أوسلو"، واالنخراط في عملية التسوية لنسج عالقات كفيلة على األقل بمنع الخصومة، وأوجدت فضاًء واسًعا للتحرك 

لتمتع بمرونة كافية للتأقلم بسرعة مع األوضاع المستجدة، والتي ال تخدم القضية الفلسطينية، وما أكثرها في ظّل بحرية أكبر وا
 :7التناقضات العربية والتدخالت الخارجية واالنحياز الغربي العام للكيان الصهيوني، ومن أهم هذه األطر

ة "استقالل القرار"، ورفضها ألن تكون في جيب طرف أو فريق، رفضت الحركة التبعية ألي طرف في أي من عالقاتها السياسي  -1
مهما كانت حالة االنسجام والتوافق وحسن العالقات، أو بناء شكل من العالقات على قاعدة التوظيف السياسي لها لصالح أجندات 

 قد تتعارض مع ثوابتها أو مصالح األمة.

تعذر االتفاق الكامل في جميع المسائل فبحثت عن القواسم المشتركة واالتفاق عليها والعمل على تعزيزها، واالحترام المتبادل في   -2
 حال التباين في المواقف دون العداوة التي ال تخدم مشروع التحرير.

                                                           
 .1، صسبق ذكرهأسامة حمدان، العالقات الدولية لحركة حماس، مرجع  5

 سات الشرق عبد هللا أبو عيد وآخرون، تحرير جواد محمد وإياد البرغوثي، دراسة في الفكر السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس، عمان، مركز درا 6
 .18م، ص2010األوسط، 

 .2، صسبق ذكرهمرجع  ،أسامة حمدان، العالقات الدولية لحركة حماس 7
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قات ه العادلة، بغض النظر عن طبيعة العالاستناد قاعدة المصالح في العالقات الخارجية على مصالح الشعب الفلسطيني وقضيت -3
 السياسية المتاحة، أو توفر فرص نادرة ال تخدم القضية الفلسطينية.

االلتزام بالضوابط اإلسالمية، والقواعد األخالقية اإلنسانية في أداء الحركة وعالقاتها الخارجية، والبعد عن االنتهازية السياسية،  -4
 اآلخرين باسم المقاومة ومساندة الشعب الفلسطيني.واالستثمار في مظلومية وعذابات 

التحرك على أرضية أن الشعب الفلسطيني جزء أصيل من األمة العربية واإلسالمية، بما يمثل ذلك عمًقا إستراتيجًيا ال غنى عنه،  -5
 دون إغفال البعد اإلنساني.

 الدول العربية عالقتها مع حركة حماس
حقيقها عبر إقامة عالقاتها العربية وبالتحليل والمتابعة لمسار تلك العالقات، فإنه في ضوء األهداف التي سعت حماس لت

يتضح أن الحركة وإن لم تنجح تماًما في مقاربة المواقف السياسية للدول التي أقامت الحركة معها حيال القضية الفلسطينية في ظل 
ات مع عدد من الدول العربية، أسهمت في توسيع الحضور عملية السالم الجارية في المنطقة، فإن حماس نجحت في نسج عالق

 .8السياسي واإلعالمي لها
كما ابتعدت حماس في خطابها السياسي واإلعالمي عن الشؤون الداخلية للدول العربية، وانحصرت في معالجة مواقف معينة 

رضة السياسية، وكانت حماس تتناول مثل تلك مرتبطة بالشأن الداخلي العربي في حاالت محددة، أغلبها صدام الحكومات مع المعا
 األحداث بروح الحّث على الحوار وعدم الصدام.

 العالقات العربية لحركة حماسالمبحث الثاني: 

انتاب العالقات الرسمية لحركة حماس مع الدول العربية الغموض والتعقيد أحياًنا، فالعمق العربي يشكل الدائرة الثانية بعد 
مسؤولية التحرير وفي تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وإعانته في الدفاع عن نفسه، وتبني قضيته رسمًيا أمام المحافل الفلسطينية في 

الدولية، غير أن الواقع العربي بعد مرحلة االستقالل وتداخل مصالح القوى الكبرى الخارجية خاصة الواليات المتحدة األمريكية ودول 
ى نوًعا من التعقيد على العالقة مع  حماس، وأوجد بوًنا شاسًعا في طبيعة العالقة بين الدول العربية أوروبا ودول آسيوية أخرى أضف

وحركة حماس، مع انعطاف طفيف أو حاّد في مسارات العالقة، تبًعا لتغير الظروف المحيطة أو لمستجدات سياسية كانت ثقيلة بما 
ذلك سارت حماس على حبل دقيق في إدارتها للعالقات مع الدول العربية، وحاولت فيه الكفاية إلحداث استدارة في مسار العالقة، ول

قدر اإلمكان تعظيم المشترك بينها وبين هذه الدول وإزاحة أو تقليص االختالفات ما أمكن، وواجهت معضالت شديدة في بعض 
احة ال ناقة لها فيها وال جمل، ونظًرا ألهمية الس األحيان، لتجد نفسها في دوامة الصراعات العربية وفي سياسات قد تفرض من الخارج

م الذي احتوى على بعض االتهامات، وجنح نحو النقد 1988العربية في مشروع التحرير، فقد تجاوزت حماس ما ورد في ميثاقها عام 
طار إلى الدول العربية في إالالذع للدول العربية والمطالبات بفتح الحدود أمام المقاتلين، وسعت إلى تحقيق أهداف خالل توجهها 

مشروعها للتحرير، من خالل تحقيق تقارب بين مواقف الدول العربية السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية مع مواقف الحركة، وتوفير 
 ون تشويه.د أبعاد جغرافية جديدة للتحرك السياسي للحركة، وإطالع األطراف العربية على رؤية ومواقف الحركة بما يساعد في تفهمها

وقد تراوحت العالقة بين االعتراف الرسمي مع وجود مكاتب للحركة إلى العالقات المباشرة التي تدخل في سياق العالقات 
العامة والمجامالت السياسية إلى العداء الكامل، وقد ألقت عوامل عدة بثقلها على طبيعة العالقة ومساراتها مع الدول العربية، ومنها 

                                                           
 .289، صبق ذكرهمرجع س، جواد الحمد وآخرون، دراسات في الفكر 8
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يديولوجية للنظام الحاكم، ومدى قربه أو بعده من األيديولوجيا اإلسالمية، وعالقتها "بإسرائيل" والواليات المتحدة األمريكية الطبيعة األ
 .9والغرب، وموقفها من عملية التسوية مع "إسرائيل"

ة عي نحو إقامة عالقكما توجد تناقضات جمة تمأل الساحة العربية، لذلك كان لزاًما على حماس وهي تحدد منطلقاتها بالس
مع الجميع، ورفض االنحياز لمحور معين، والسير على خيط رفيع مع هذا الكم الكبير من التناقضات التي تمأل الساحة العربية، وقد 

ى لعالجت حماس خالفاتها مع الدول العربية بكثير من الصبر، وابتعدت في مواقفها وبياناتها عن سياسة االتهام والتجريح، واعتمدت ع
 .10النقد الموضوعي والنصح والمناشدة دون قطع جسور التواصل في أصعب الظروف

 العالقة مع جمهورية مصر العربية -1

تعتبر مصر نافذة قطاع غزة للعام الخارجي، وحظيت مصر منذ عقود برعاية القضية الفلسطينية والدفاع عنها في المحافل 
طة ضع لالجتهاد، فالعالقة بين مصر وفلسطين قائمة على أبعاد تاريخية وجغرافية ورابالدولية، فعالقة مصر بالقضية الفلسطينية ال تخ

 الدين واللغة والعادات والتقاليد، 
انطلقت رؤية حماس في عالقتها مع مصر من مكانة ودور مصر التاريخي في القضية الفلسطينية لنيل الشرعية العربية 

ازدهرت العالقة ما بين حماس والنظام المصري بعد سيطرة حماس على غزة صيف والدولية لحفاظ على الثوابت الفلسطينية، و 
م، وحدوث االنقسام الفلسطيني وارتفاع درجة الخالف بين حركتي حماس وفتح، فتعاظمت أهمية الدور المصري في جمع 2007

 الطرفين وتقريب وجهة النظر لتحقيق المصالحة.
 الفلسطينيةمرحلة ما بعد االنتخابات التشريعية 

شكل صدمة للنظام المصري، فكل استطالعات الرأي الفلسطينية  2006فوز حماس في االنتخابات التشريعية في عام 
والعالمية أكدت فوز حركة فتح، ففوز حماس في عملية ديمقراطية أجبر الخطاب اإلعالمي المصري بالقبول بنتائج االنتخابات واحترام 

ين للعالم  أن حماس ستسير في مشروع السالم، مع تأكيد وجوب اعتراف الحركة باالتفاقات التي وقعت إرادة الشعب الفلسطيني، وب
عليها السلطة الفلسطينية مع "إسرائيل"، والتخلي عن خيار المقاومة، ولكن سرعان ما تغيرت تلك الصبغة اإلعالمية بعد سيطرة حماس 

نت أن اعترافها الوحيد فقط بالسلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس المعترف بها م، حيث أعل2007فبراير  6على غزة بالقوة بتاريخ 
 دولًياولن تعترف بحكومة حماس بغزة.

ولم تتقبل مصر جماعة اإلخوان المسلمين بمصر فكيف لها أن تتقبل حكومة لها والء للجماعة  بغزة المتاخمة لحدودها 
ق مقرها في غزة وسحب الوفد األمني، والترحيب بحكومة سالم فياض، وتجاهل الشرقية، وقد ترجمت مصر موقفها من خالل إغال

حكومة إسماعيل هنية، وإغالق معبر رفح لشهور متواصلة ثم فتحه عدة أيام محدودة وعلى فترات متباعدة، في تلك الفترة قادت القاهرة 
مية على حدودها الشرقية، وأمرت الجيش بإغالق كل المنافذ تحرًكا إقليمًيا للتأكيد على شرعية أبي مازن، ورفضت إقامة إمارة إسال

المؤدية لغزة من أنفاق تجارية، والتي شكلت المتنفس الوحيد ألهل غزة، في ظّل الحصار "اإلسرائيلي"، وحاول الجيش المصري إنشاء 

                                                           
 .80م، ص 2019تطور العالقات الدولية لحركة حماس، غزة، مركز أبحاث المستقبل،حاتم أبو زايدة،  9

 .3م، ص2007، كانون األول 25، السنة 12العدد رام هللا، ياسر قدورة، عالقات حماس العربية، مجلة فلسطين المسلمة،  10
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، واستطاع أهل غزة اجتياز الحدود بعد م، في إطار النصائح األمريكية المبتكرة لحّل مشكلة األنفاق جذرًيا2009جدار فوالذي عام 
 11تدمير السياج ، ودخول العريش ولمدة ثالثة أيام، وكان رّد الرئاسة المصرية آنذاك أن شعب غزة بحاجة للدواء والطعام.

م لم يكن الموقف المصري بمستوى الحدث، ولم يرتق  لتطلعات الشعب الفلسطيني، 2009-2008ومع نشوب حرب الفرقان 
العكس تماًما استضافت مصر قبل الحرب بليلة واحدة وزيرة الخارجية اإلسرائيلية "تسيبي لفني"، ومن هناك هددت قطاع غزة بل على 

ا للصواريخ، فكانت الحرب صباح اليوم التالي  م، وحّمل الرئيس المصري مبارك حماس مسؤولية 2008ديسمبر  27بأنها ستضع حدًّ
 .12ادة حماس مراًرا من رفض تمديد التهدئة والذي سيدفع "إسرائيل" للعدوان على غزةالعدوان، فقد أشار إلى أنه حذر قي

السواد كان سيد الموقف في العالقات بين حماس ومصر مع نهاية الحرب، فرفضت حماس المبادرة المصرية لوقف إطالق 
 :13درة على ثالث نقاطالنار التي عرضها الرئيس المصري، والتي رأت فيها حماس استسالًما، واشتملت المبا

 قبول فوري إلطالق النار. -1
 تهدئة طويلة األمد بين حماس و"إسرائيل". -2
 الجمع بين طرفي االنقسام حماس وفتح لتحقيق المصالحة الوطنية. -3

 ثورات الربيع العربي واالنقالب العسكري 
صر الجديد والذي جاء عن بدأ ثقب من النور يشرق على حركة حماس وعالقاتها بمصر خالل حكم محمد مرسي رئيس م

 3طريق الديمقراطية، ونجح المجلس العسكري  الذي دار البالد بعد الثورة في جمع طرفي االنقسام والتوصل التفاق المصالحة في 
م، والذي يحث طرفي اإلنقسام إلجراء انتخابات عامة وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، ففي عهد الرئيس مرسي 2011مايو 

م. وقد تجلى الموقف المصري الرسمي في بأبهى 2012دت العالقة كحكومة هنية ومؤسسة الرئاسة المصرية تطوًرا نوعًيا بعد عامشه
م، حيث وقف 2012م، بعد اغتيال نائب قائد كتائب القسام "أحمد الجعبري" في نوفمبر 2012صوره في التعامل مع عدوان عام 

ي لن يرضى بالضيم ألهل غزة وقال قولته المشهورة "لن نترك غزة وحدها، ومصر بعد الثورة الرئيس مرسي موقف الرجل الشجاع الذ
 ليس مصر قبل الثورة".

المبادرة المصرية ساهمت في إنهاء العدوان الذي استمر ثمانية أيام على غزة، بالتواصل مع األطراف اإلقليمية والدولية، وقد 
الخطوات العملية أسهمت في الحّد من استمرار العدوان والتخفيف من معاناة سكان القطاع،  اتخذت القيادة المصرية الجديدة جملة من

 ومن أهم هذه الخطوات:
سارع الرئيس المصري "محمد مرسي" لعقد اجتماع عاجل للقيادة المصرية، لبحث الخطوات الالزمة لمواجهة العدوان على القطاع  .أ

مصري من "إسرائيل"، واستدعاء السفير "اإلسرائيلي" في القاهرة، وتسليمه رسالة وحماس، وتمخض عن االجتماع )سحب السفير ال

                                                           
 .5م، ص2009محسن صالح، مصر وحماس، بيروت، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،  11

 .46ص، بق ذكرهمرجع س ،إدارة حركة حماس لعالقاتها السياسية ،ماجد محمد عليان 12
 م.2009 يونيو 9 ،مقابلة أجراها صادق الشيخ عيد غزة، صالح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، 13
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احتجاج على العدوان، وتوجيه مندوب مصر في األمم المتحدة للدعوة لجلسة طارئة لمجلس األمن للتباحث في العدوان 
 14 ب(."اإلسرائيلي"، ودعوة أمين الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العر 

 15تكليف رئيس الوزراء هشام قنديل مع فريق وزاري بالتوجه لقطاع غزة، للوقوف بجانبه، وإسناده أمام العدوان "اإلسرائيلي". .ب
اإلعالن عن فتح معبر رفح على مدار الساعة، وإلغاء اإلجازات للعاملين، وتسهيل دخول المساعدات اإلنسانية، وخروج المصابين  .ت

 للعالج.
م يعتبر موقف عربي أصيل، فقد وقفت مصر 2012أن ما قامت به مؤسسة الرئاسة في مصر في عدوان ويرى الباحث 

حكومًة وشعًبا بجانب أهل غزة، واتخذت موقًفا شجاعًا بالوقوف في وجهه الغطرسة الصهيونية لم تعهده السياسة العربية الرسمية، فبهذا 
تخطيط إلزاحة مثل هذا الحكم الذي سيشجع كل العالم بالوقوف بحزم ضد الكيان الموقف الذي أحرج األنظمة العربية كان البد من ال

 الصهيوني.
 السياسة العدائية بعد ازاحة حكم مرسي بمصر

م عادى حركة حماس، فرأى فيها 2013يرى الباحث أن النظام المصري الجديد الذي تكون بعد ازاحة حكم مرسي في يوليو 
ين في مصر، فهي التي كادت أن تغير نظرة العالم وتوجهه نحو نبذ "إسرائيل"، فبنى النظام الجديد تناغم مع سياسة اإلخوان المسلم

 بمصر خطة استراتيجية محاورها، هي:

وضع خطة لإلعالم المصري الرسمي لشيطنة حماس، بأنها ال تسعى للسالم في المنطقة وتشكل إرهاب لدولة مستقله هي  .أ
م  ذروة االتهامات، عندما ربط بين اغتيال هشام بركات النائب العام 2016اإلعالم المصري في مارس وقد شّكل اتهام  "إسرائيل"،

المصري وحركة حماس، وهذا ما نفته حماس من خالل ناطقيها الرسميين ومن خالل إعالمها جملًة وتفصياًل، وبينت ان مصر 
 هي امتداد للعمق الفلسطيني وأمن غزة هو أمن مصر.

 لحماس بأنها تمول وتساند متمردي سيناء وهي تحاول زعزعة االستقرار بمصر وتتدخل بالشأن الداخلي المصري.لصق التهم  .ب
كم، للحيلولة دون إنشاء أي نفق في المستقبل،  5حنق غزة من خالل تدمير األنفاق بينها وبين مصر، وإقامة منطقة عازلة بعمق   .ت

 لمنع تزويد حركة حماس بمقومات الصمود على صعيد المقاومة والغذاء ألهل غزة فيثوروا عليها وينبذوا حكمها في أسرع وقت.
 نحو العالم معبر رفح بشكل كامل، وفتحه أياًما معدودة لفئات محدودة كل عدة شهور. إغالق المنفذ الوحيد ألهل غزة .ث

م ووقوف نظام مرسي مع غزة ، فكان المشهد واضًحا فالموقف المصري المشابه للموقف 2012فعلى العكس تماًما من حرب 
لحرب بأي إنجازات، والشماتة بهزيمتها، وبعد م كان يسعى النظام المصري على عدم خروج حماس من ا2014"اإلسرائيلي" في عدوان 

يوليو، تضمنت وقًفا كاماًل لألعمال العدائية بين الطرفين، وفتح  14أسبوع من العدوان طرحت مصر مبادرة لوقف إطالق النار في 
 24اهرة بعد يفها القالمعابر وتسهيل حركة األشخاص والبضائع عبر المعابر "اإلسرائيلية"، ومباحثات بعد وقف إطالق النار تستض

                                                           
 ،، رسالة ماجستير "غير منشورة"، برنامج التخطيط والتنمية في كلية الدراسات العليانابلسالمصرية على القضية الفلسطينية،  يناير 25ظافر جابر، أثر ثورة  14

 .18م، ص2013النجاح، جامعة 

 102حاتم أبو زايدة، تطور العالقات الدولية لحركة حماس، مرجع سبق ذكره، ص 15
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ساعة من وقف إطالق النار، وقد أبدى الطرف "اإلسرائيلي" موافقة عليها، فيما لم يعّبر الطرف الفلسطيني أحد ولم يتواصل معه 
 .16أحد

 28م زادت حدة العداوة بين مصر وحماس فقضت محكمة القاهرة لألمور المستعجلة في 2014وبعد الحرب على غزة عام 
رئاسة المستشار محمد السيد بعّد حماس "منظمة إرهابية"، وبعد شهر من هذا الحكم أسقطت محكمة االستئناف القرار م ب2015مارس 

م بعدم اختصاصها في نظر دعوى قضائية 2016أبريل  28السابق وقضت الدائرة الثانية لمحكمة اإلسكندرية لألمور المستعجلة في 
على خلفية االتهامات بالمشاركة في اغتيال النائب العام المصري هشام بركات، بينما لم  جديدة تطالب بعّد حماس "منظمة إرهابية"،

 .17م بعّد كتائب القسام "منظمة إرهابية"2015يناير  31يتم إلغاء قرار محكمة األمور المستعجلة في 
صاالت بين حماس على الرغم من سواد المشهد بين حماس ومصر لم تقطع االتصاالت بالكامل بينهما، فبدت االت

والمخابرات المصرية تعود تدريجيًا، أدركت مصر أنه يتوجب عليه عدم االنسالخ من العمق الفلسطيني وقضيته العادلة، فاجتمع نائب 
م، وتبعه في جوالت المصالحة التي 2015رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق مع وكيل المخابرات المصرية في مارس عام 

م نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح 2017برات المصرية كّل من حماس وفتح، فاجتمع في نوفمبر دعت لها المخا
 م.2017العاروري مع رئيس المخابرات عباس كامل، وتاله اجتماع مع رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية في نهاية عام 

الت المصالحة األخيرة، حيث زار بعض اإلعالميين كما بردت الحرب اإلعالمية من قبل اإلعالم المصري خالل جو 
المصرين مع الوفد المصري قطاع غزة، وتّم نقل صورة مشرقة للحركة باستضافة رئيس المكتب السياسي في لقاء خاص مع عمرو 

 م.3/10/2017أديب في برنامج كل يوم بتاريخ 
تحرر وطني، ال تقاتل إال االحتالل، السترداد ويرى الباحث أن مصر بنظامها الجديد عرفت أن حركة حماس هي حركة 

األرض المسلوبة فقط، وأن حماس بأجهزتها األمنية المميزة ستحافظ على األمن المصري القومي، ومصر تنظر إلى القضية 
صر لتعزيز مالفلسطينية من خالل دورها اإلقليمي والعربي واإلسالمي، ومن خالل مسؤوليتها القومية تجاه فلسطين وشعبها، وتسعى 

ثقلها النوعي كقوة إقليمية ال يمكن تجاهلها، فحرصت مصر على االستمرار في متابعة دورها "األبوي" القائد في الشأن الفلسطيني، 
 وحرصت أال تقطع "شعرة معاوية" مع أي من األطراف الفلسطينية بما فيها حركة حماس مهما كان الخالف معها.

 النظام الدولي المبحث الثالث: عالقة حماس مع

ترتكز حركة حماس في تعاملها مع النظام الدولي من خالل سياسات محددة وواضحة، تشكل الضابط لهذه العالقة لضمان 
 استمرارها وتطورها والحيلولة دون الخروج عن السياق الذي رسمته الحركة، وهذه السياسات تتلخص في اآلتي:

بصرف النظر عن أنظمتها السياسية أو انتماءاتها األيدولوجية، والسعي إلى التنسيق االتصال بجميع الدول عدا دولة االحتالل،  -1
 معها من أجل خدمة القضية الفلسطينية.

 ليس للحركة أي عداوة مع أي طرف دولي، وال تتبنى مهاجمة مصالح الدول المختلفة، سواء كانت في فلسطين أو خارجها. -2
 ا على أرض فلسطين، وتعمل على عدم نقله إلى أي ساحة خارجية.تعّد الحركة الصراع مع "إسرائيل" مقتصرً  -3

                                                           
 م.2014 يوليو 27جريدة الدستور األردنية،األردن، عريب الرنتاوي، الدبلوماسية المصرية في حرب غزة،  16
 104بق ذكره، صمرجع س تطور العالقات الدولية لحركة حماس،حاتم أبو زايدة،  17
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تسعى الحركة للمشاركة في أي جهد دولي يهدف لمساعدة الشعب الفلسطيني في مسعاه، من أجل التخلص من االحتالل، أو  -4
 "اإلسرائيلي".حمايته من القمع الوحشي المخالف ألبسط قواعد حقوق اإلنسان الذي يتعرض له من قبل قوات االحتالل 

 تحرص الحركة على إقامة عالقات مع األطراف الدولية، بما ال يتعارض مع ثوابتها الوطنية واإلسالمية. -5
 تركز الحركة في اتصاالتها وعالقاتها مع الدول ذات التأثير في الساحة الدولية، دون تجاهل الدول األخرى األقل تأثيًرا. -6

 أو إيجاًبا، تبًعا لموقفها من القضية الفلسطينية وإقرارها بحقوق الشعب الفلسطيني.تتأثر عالقات الحركة مع الدول سلًبا  -7
 .18تتضامن الحركة مع قضايا الشعوب العادلة وتطلعاتها لنيل حقوقها وتحررها من االحتالل بكل أشكاله -8

: العالقة مع الواليات المتحدة األمريكية  أوالا
ة حميمية مع الواليات المتحدة األمريكية، فال يوجد عالقة دبلوماسية، وإنما بسبب عداوة حماس "إلسرائيل" لم تبنى عالق

مجموعة من المواقف والسياسات التي تدافع بها أمريكا عن حليفتها "إسرائيل" فبرنامج المقاومة والموقف من عملية التسوية مع 
ها دومًا باالمتثال للشروط األمريكية المعروفة المتعلقة "إسرائيل" جعل حماس دائمًا حاضرة في التهديد والوعيد األمريكي، ومطالبت

من و باالعتراف بـ"إسرائيل"، ونبذ المقاومة، وقد شكلت عالقة الواليات المتحدة بـ"إسرائيل" امتداًدا لمواقف اإلدارات األمريكية من حماس 
 وحمايته من أي تهديدات، والحفاظ على تفوقه النوعيالمقاومة الفلسطينية بشكل عام، وشكل االلتزام األمريكي بأمن دولة "إسرائيل" 

 ثابًتا أساًسا لكل رؤساء الواليات المتحدة واإلدارات األمريكية المتعاقبة، حيث انسحب هذا االلتزام على مجمل السياسات األمريكية في
 المنطقة، ومن ضمنها حركة حماس.

 لمتحدة األمريكية:الموقف من حركة حماس بني على عدة محددات في الواليات ا
 الدين:-1

أثر المحدد الديني في الواليات المتحدة األمريكية على صياغة السياسة الخارجية والموقف من "إسرائيل"، فو ظف الدين 
 اوتوظيفه سياسًيا لصالحها، ففي المعتقدات الدينية األمريكية تعتبر "إسرائيل" خطًا أحمر، الموقف الديني من "إسرائيل" جعل أمريك

تعادي كل من يقترب منها، فحماس بهويتها اإلسالمية تعّد من ألّد أعداء المسيحية الصهيونية األصولية في الواليات المتحدة، التي 
 .19تنطلق رؤيتها من الشعار األساس الذي تسير عليه هذه المسيحية: "إن هللا يبارك "إسرائيل"، ويلعن العنيها"

يحية الصهيونية األكثر دعًما للكيان الصهيوني، ومعاداة ألعداء "إسرائيل" اإلسالميين أعداء وتعّد الكنيسة اإلنجيلية أو المس
في الحاضر والمستقبل، حتى لو تعارض ذلك مع مصلحة الواليات المتحدة نفسها، ويرجع ذلك ألسباب دينية وعقائدية تخص العقيدة 

لطائفة أنه البد من دعم "إسرائيل" واليهود، وأن "جهود دولة اليهود حسب اإلنجيلية، حيث يرى المسيحيون األمريكيون من أتباع هذه ا
شعب هللا -القّس اإلنجيلي المتطرف "بات روبرتسون" في األرض الموعودة إلبراهيم وإسحاق ويعقوب هي قدرة الرب"، وأنه على "اليهود 

من األمريكيين، فإن  %1.4ى الرغم من أن اليهود ال يتعدون وعل أن يقوموا بقتال المسلمين حتى تبقى "إسرائيل" في أيديهم، -المختار
 .20أنفسهم إنجيليين %37من األمريكيين أنفسهم بأنهم مسيحيون، في حين يعّد  %84الطائفة اإلنجيلية طائفة كبيرة، حيث ُيعرف 

                                                           
 .134، صبق ذكرهمرجع س ،صادق لشيخ العيد، تطور العالقات الدولية لحركة المقاومة 18
 .م2006، موقع مفكرة اإلسالممقال، محمد مورو، دور األصولية اإلنجيلية في قيام ودعم إسرائيل،  19

 م.2010موقع ساسة بوست، مقال، أماني بهجت، لماذا يؤيد األمريكيون إسرائيل؟ 20
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مية، خاصة المقاومة اإلسال ويبلغ عدد المنتمين إلى الكنائس اإلنجليزية المؤمنين بدولة "إسرائيل" ويعادون من يقف ضدها
مقدم برامج، والعديد  4000محطة تلفزيونية وإذاعية، ونحو  1400طائفة، تمتلك هذه الكنائس  600مليون أمريكي، ينتمون إلى  77

 منظمة تابعة لإلنجيليين آالف المصارف والصحف. 250من الصحف ووكاالت األنباء، وفي النفوذ المالي والسياسي تمتلك 
 افة:الثق -2

المشروع الصهيوني رسم مالمح ثقافة عداء للمسلمين بشكل عام والحركات اإلسالمية المناهضة للمشروع الصهيوني بشكل 
خاص، سبقت الثقافة تلك مرحلة الصحوة اإلسالمية المعاصرة والصعود اإلسالمي في سبعينيات القرن الماضي، فالفموبيا وتجريم 

 عالمية األمريكية والتي بدورها أنتجت حمالت معادية لإلسالم والمسلمين.المسلم كانت مادة زخمة لآللة اإل
ويؤكد كليفورد جريتس في كتابه "تفسير الثقافات" في الواليات المتحدة إلى أن اإلسالم ال يزال في نظر كثير من األمريكيين 

ية ألمريكيين عن المسلمين إلى حّد ما من األصول الدينيمثل ثقافة عدائية، وخطًرا على مصالحهم وقيمهم الثقافية، وتنحدر معظم آراء ا
 للواليات المتحدة، ولربما ُتعزى أيًضا إلى نزاع تاريخي بين المسيحيين والمسلمين، وإلى أي مجابهة تنتقل بين األجيال عن طريق اآلثار

 .21األدبية، والمأثورات الشعبية، ووسائل اإلعالم الجماهيرية واللغة األكاديمية
 ر اللوبي الصهيوني:دو -3

لجنة الشؤون األمريكية "اإلسرائيلية" "إيباك" تعتبر من أقوى اللوبيات في الواليات المتحدة واألكثر تأثيًرا على الكونغرس 
مليون دوالر، وأرباح  100م لديها أموال وقفية بـ 1954األمريكي فيما يخص العالقة مع "إسرائيل"، فهذه المنظمة التي تأسست عام 

 .22مليون دوالر لدعم سياساتها في الكونغرس األمريكي 3-2م، فيما تنفق سنوًيا 2006مليون دوالر عام  60وية بـ سن
تطور الخبرة وتوافر األموال الضرورية وآلياتهم في التواصل مع أعضاء الكونغرس وصانعي القرار في البيت األبيض جعل 

دارة السياسة األمريكية، فاللوبي الصهيوني ممثاًل بـ"إيباك" يحافظ على اتصاالته اليومية بأفراد اإلالفعالة لـ"إيباك" األقوى في التأثير على 
وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب، وخصوًصا من كانوا أعضاء في لجان الشؤون الخارجية والقوات المسلحة والميزانية، كما يحافظ على 

الشيوخ والنواب ووجهة تصويتهم، ويرسل ممثليه لحضور جميع اجتماعات اللجان أن يبقى مطلًعا على المواقف التي يتخذها مجلس 
 .23المعنية

سبتمبر  11اللوبي الصهيوني يواصل الليل بالنهار بالتحريض على القضية الفلسطينية، فقد استغل اللوبي الصهيوني أحداث 
عرض تحدة األمريكية و"إسرائيل" وفًقا لرؤية اللوبي الصهيوني تتم ، فربط المقاومة اإلسالمية الفلسطينية باإلرهاب، فالواليات الم2001

 لتهديدات من المجموعات اإلرهابية الناشئة في العالم العربي واإلسالمي، والبد من إطالق يد "إسرائيل" في التعامل مع الفلسطينيين،
ماس أن يتم التخلص من اإلرهابيين، خصوًصا حركة ح وأال تضغط الواليات المتحدة على حليفتها "إسرائيل" من أجل تقديم تنازالت إلى

التي يجب أن تحظى بنصيب وافر من الضربات واالغتياالت واالعتقاالت والرصد والمالحقة، كما يجب على الواليات المتحدة مالحقة 
 .24الدول مثل إيران وسوريا التي تؤوي قيادات اإلرهاب من حركة حماس، والجهاد اإلسالمي

 

                                                           
 31أبو زايدة ، تطور العالقات الدولية لحركة حماس، مرجع سبق ذكره، صحاتم   21

 .www.noonpost.netم5/10/2018م، تاريخ الوصول 2015آب  27ما نريد أن نعرفه عن اللوبي الصهيوني في أمريكا، موقع نون بوست،  22
 .18م، ص1996، 1الفلسطينية، طمؤسسة الدراسات  بيروت، كميل منصور، الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل، 23
 .26م، ص2006مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  بيروت، جون مرشايمر وستيفن والت، اللوبي اإلسرائيلي والسياسة الخارجية األمريكية، 24
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 م2006بين حماس والواليات المتحدة بعد االنتخابات عام العالقة 
مقعًدا من أصل  74بواقع  %56تفاجأت أمريكا والغرب بنتائج االنتخابات التي لم تكن متوقعة ففوز حماس بنسبة فاقت 

اليات فحاصرت الو مقعًدا في المجلس التشريعي، شكل مرحلة جديدة في طبيعة العالقة بين الواليات المتحدة وحركة حماس ،  132
المتحدة األمريكية ما أفرزته نتائج االنتخابات، وانقلبت عليها وعاقبت الشعب الفلسطيني على خياراته وتطلعاته، فقد تعاظمت الضغوط 

على األطراف الداخلية الفلسطينية واإلقليمية واإلسالمية والدولية لمقاطعة حماس والحكومة التي ستشكلها، وفرض حصار سياسي 
 كم عبر ما أطلق علية شروط الرباعية الدولية، وإطباق الحصار المالي بتعاون إقليمي ودولي، وتمثل بخطوات أهمها:مح
 عزل حماس سياسياا  (1

م قراًرا يهدد السلطة الفلسطينية بوقف ُمساعدتها مالًيا إذا سمحت 2005ديسمبر عام  17أقر مجلس النواب األمريكي في  
االنتخابات التشريعية، وطالب عباس بأن يعلن قبل االنتخابات بتفكيك المنظمات "اإلرهابية"، وعّد القرار لحركة حماس بالمشاركة في 

أن مشاركة حماس في حكومة فلسطينية سيقوض قدرة الواليات المتحدة على إقامة  17صوًتا مقابل  397الذي تم تمريره بغالبية 
النواب الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب تو النتوس إلى أنه  عالقات بناءة مع السلطة الفلسطينية، وأشار كبير

يجب حرمان حماس من المشاركة في االنتخابات، ألنها منظمة "إرهابية"، وترفض حق "إسرائيل" في الوجود، كما أن حماس حسب 
 .25وصفه تنظيم أصولي جهادي يحتقر الديمقراطية

ل حماس مالًيا وسياسًيا حتى تواجه صعوبات كبيرة في إدارة الحكم، وذكر مساعد وزير الخارجية الواليات المتحدة تريد عز 
 26األمريكية لشؤون الشرق األوسط ديفيد وولش أمام الكونغرس أن واشنطن تحاول منع بلدان من لقاء قادة حماس لعزلها سياسًيا.

م توضح فيه السياسة 2006فبراير  18ات األمريكية في العالم في فأصدرت وزارة الخارجية األمريكية دلياًل إرشادًيا للسفار 
األمريكية الرسمية تجاه حماس، وذلك على خلفية إجراء لقاءات عدة لحماس مع جهات رسمية عربية وإسالمية، وتطلب الوزارة توصيل 

هات الرسالة الصادرة عن وزيرة الخارجية رسالتها عبر السفارات إلى أعلى المستويات في الدول المعنية، ومن أهم ما ورد في توجي
األمريكية كونداليزا رايس بعنوان "رسالة إلى جميع الدول التي تجري لقاءات مع حركة حماس"، وموجهة إلى جميع مكاتب التمثيل 

 :27الدبلوماسي األمريكي حول العالم
من الحكومة الفلسطينية الجديدة، والتي تشمل من المهم أن يقوم المجتمع الدولي بإرسال رسائل موحدة فيما يخص توقعاتنا  .أ

م )الواليات المتحدة، روسيا، االتحاد األوروبي، األمم المتحدة(، وهي: 2006يناير  30الشروط التي وضعتها الرباعية الدولية في 
ستقبلية ، وأي مساعدات منبذ العنف، واالعتراف بحق "إسرائيل" في الوجود، وااللتزام باالتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية

 سيتم اشتراطها بقبول هذه المبادئ.
إن الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي يصنفون حماس منظمة "إرهابية"، وبناًء على ذلك فإننا نفضل أال تستقبل الحكومات وفود  .ب

 حماس، ولن يكون للواليات المتحدة أي تواصل مع حماس مطلًقا.
 حماس، فإننا نوصي أن يكون اللقاء فرصة لتعزيز شروط الرباعية. إذا كان البد من لقاء وفود .ت

                                                           
 م.2005 ديسمبر 17جريدة السفير اللبنانية، النواب األمريكيون يبتزون السلطة إلبعاد حماس عن االنتخابات، 25
 م.2006 مارس 4 اإلمارات، البيان اإلماراتية، إستراتيجية أمريكية إلفشال حكم حماس، صحيفة 26

27 Secretary of State (USA). Massage on Host Country Meeting With Hamas. Canonical ID: 06KINSHASA340_a. 18 

February 2006. 
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 يجب أال يتم منح حماس أي فرصة لتكسب الشرعية من خالل لقائها مسؤولين رسميين. .ث
إننا نتوقع أن توافق حماس على مبادئ الرباعية، وعليه نطلب منكم اإلشارة إلى حماس بعواقب الرفض، مثل العزلة، وسحب  .ج

 ين، ورفض لقاءات مستقبلية مع حكومتهم.تبرعات المانح
بما أن حماس قد انتخبت فإن عليها االلتزام بتحقيق رغبة الشعب الفلسطيني في حياة سلمية، وأن على حماس أن تنبذ اإلرهاب  .ح

 وااللتزام بتحقيق متطلبات المجتمع الدولي واإلبقاء على التزاماتها.
ائها التقليديين إلحكام الحصار السياسي على حماس، بل تجاوزت الضغوط ولم تكتف  الواليات المتحدة بالضغط على حلف

إلى األطراف الصديقة للواليات المتحدة وإلى مؤسسات دولية يفترض حياديتها وال تنساق إلى الضغوط األمريكية، مثل: األمم المتحدة، 
بإجراءات زيارات أو عقد لقاءات، وتضع كل ثقلها فكانت تتتبع أي لقاء رسمي أو غير رسمي أو أي خطط لقيام مسؤولين في حماس 

 من أجل إحباط أي تحرك من طرف ما تجاه حماس ُيفهم منه إضفاء نوع من الشرعية عليها أو الحكومة التي ستشكلها.

 جسارع السفراء األمريكيون في بعض الدول بتطبيق رسالة كونداليزا رايس، فأرسل السفير األمريكي في الصين رسالة احتجا
م، وقام بوش بإرسال رسالة لنظيره اليمني على عبد هللا صالح 2006أبريل  5على زيارة وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار في 

 .28يطالبه بقطع العالقات مع حماس

من  ةسادت سياسة العربدة األمريكية على كل مكونات المنظومة السياسية الدولية، فقد أرسلت الخارجية األمريكية مجموع
اإلرشادات والتوجيهات إلى وكاالت األمم المتحدة مع أنها مؤسسة دولية محادة، غلب على الرسالة طابع التهديد والوعيد، وخالية من 

اللغة الدبلوماسية الدارجة في هكذا رسائل، فقد أرسل السفير أليكس وولف رسالة توجيهات موقعة باسم سفير الواليات المتحدة في األمم 
م، وجاء فيها أن "أي خرق لإلرشادات في 2006مايو  3ة جون بولتون إلى نائب األمين العام لألمم المتحدة مالوخ براون في المتحد

طبيعة االتصاالت بين وكاالت األمم المتحدة وحماس سيكون له عواقب خطيرة، وأن الواليات المتحدة تولي أهمية كبيرة وحساسية عالية 
 29أنه ال اتصاالت سياسية مع حكومة ووزراء حماس". لهذه القضية، مع التأكيد

وأكد السفير وولف أن العواقب المحتملة لقيام األمم المتحدة النتهاك ذلك ستكون كافية بأن تقوم األمم المتحدة وبمشاركة 
 الواليات المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة تشمل إنهاء الواليات المتحدة لعدد من برامج األمم المتحدة.

وأشار نائب األمين العام لألمم المتحدة إلى أن إجبار الواليات المتحدة على التعامل مع حماس بمستوى اتصاالت محدودة 
( يتطلب االتصال UNDPجًدا وفي حدوده الدنيا سيعرقل تنفيذ مهامها، وأضاف أن بعض أعمال برامج األمم المتحدة اإلنمائي )

 .30، ورد السفير األمريكي أنه في هذه الحاالت يتوجب الحصول على االستشارة والموافقةالمباشر مع مسؤولين حكوميين من حماس

وعلى الصعيد الداخلي بين الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في ندوة سياسية أن الواليات المتحدة 
ركة قوى أو شخصيات فلسطينية مستقلة ليسهل مارست ضغوًطا من أجل إفشال تشكيل الحكومة الفلسطينية والحيلولة دون مشا

                                                           
28 The US Embassy in Beijing – China. PRC/Hamas: Embassy Caution RRC on Reports Hamas Official Invited to China. 

Secretary of state USA, Canonical ID:06BEIJING6348_a, 5 april 2006.p2 

 .47حاتم أبو زايدة، تطور العالقات الدولية لحركة حماس، مرجع سبق ذكره، ص 29
30 United States, New York. Minimizing UN Contacts with Hamas. United States Mission to the United Nation, Canonical 

ID:06USUNNEWYORK909_a 3, may 2006.p1. 
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محاصرتها، وبين أن القنصلية األمريكية في القدس هددت محاضًرا في جامعة النجاح بنابلس تردد اسمه في وسائل اإلعالم كأحد 
دخول، وقد  شيرةالمرشحين لتولي منصب وزاري، بأنه إذا ما شارك في الحكومة فإنه سيمنع من السفر إلى أمريكا أو الحصول على تأ

 .31تكرر األمر مع الشخصيات التي رشحت للمشاركة في حكومة تشكلها حماس

 حصار حماس مالياا  (2
تتبعت الواليات المتحدة خطوط اإلمداد المالي المقدم لحماس، سواء أكانت عبر مؤسسات خيرية أو رسمية من دول وأنظمة 

الوكاالت األمنية األمريكية مع الكيان الصهيوني وأجهزة مخابرات غربية وعربية في وتجفيفها أو الحّد منها على األقل، وقد تعاونت 
 الكشف عن مصادر الدعم المالي.

كشف الستار عن برقية من السفارة األمريكية في مصر موقعة من سفير الواليات المتحدة في القاهرة فرانسيس ريتشاردوني 
م، مدى حرص السفارة على تتبع األموال عبر معبر رفح، 2006نوفمبر  21القومي في إلى وزارة الخارجية األمريكية ومجلس األمن 

ماليين دوالر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح  4م في إدخال 2006نوفمبر  20فقد جاء في البرقية "أن مسؤولين في حماس نجحوا في 
سليمان لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق األدنى  مع مصر، بالرغم من النفي المصري لذلك، وقال وزير المخابرات المصرية عمر

ديفيد وولش: "إنه تمت مصادرة األموال على الحدود، وتم إيداع المبلغ في أحد البنوك المصرية، وتحدثت السفارة مع مسؤول رفيع 
ماليين دوالر متجهين إلى  4 المستوى في المخابرات الحربية على الحدود المصرية، والذي أكد أن المسؤولين في حماس كان بحوزتهم

بطرح القضية على مساعد وزير الخارجية المصرية  20/11، وقام نائب السفير في القاهرة في 15/11غزة عبر معبر رفح في 
 .32للشؤون العربية هاني خلف الذي نفى نقل األموال

 27وزارة الخزانة األمريكية في  وعلى صعيد مالحقة الجمعيات التي تدعي الواليات المتحدة ارتباطها بحماس، أعلنت
م إدراج جمعية الصالح اإلسالمية على القائمة السوداء األمريكية، التهامها بأنها واجهة لحركة حماس التي تصنفها 2007أغسطس 

ماس خزانة: "إن ححركة "إرهابية"، وأدرجت كذلك مديرها العام أحمد الكرد على القائمة السوداء، وقال آدم شزوبين، المسؤول في وزارة ال
استخدمت جمعية الصالح وغيرها من الجمعيات الخيرية واجهات لتمويل أجندتها اإلرهابية"، وقال: "إن جمعية الصالح ساعدت في 

 33تمويل عمليات شراء أراٍض لصالح حماس، وتوفير التمويل لبناء حضانات أطفال ومتاجر"
 عدم القبول بنتائج االنتخابات (3

لإلعالن عن نتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية تعاملت اإلدارة األمريكية مع حماس كجهة معادية، منذ اللحظة األولى 
فوظفت كل اإلجراءات إلسقاطها، فقد عّدت وزيرة الخارجية األمريكية كونداليزا رايس أن حماس تشكل كياًنا معادًيا للواليات المتحدة 

 34األمريكية ولـ" إسرائيل.
ت أبرامز مستشار األمن القومي األمريكي برنامًجا إلسقاط حكم حماس، عرف ببرنامج أبرامز، وساعده في فقد وضع إليو  

وضع البرنامج مجموعة من المستشارين في البيت األبيض يعملون في مكتب نائب الرئيس ديك تشيني، ونال البرنامج موافقة وزيرة 

                                                           
 .م2006يونيو  11عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي، ندوة سياسية، جامعة النجاح الوطنية في   31

32 The US Embassy in Cairo - Egypt. Cash to Hamas Crosses Rafah Border. Secretary of State (USA), Canonical ID: 

06CAIRO6936_a. 21 November 2006. 
 .49حاتم أبو زايدة، تطور العالقات الدولية لحركة حماس، مرجع سبق ذكره ، ص 33
 م.2007 سبتمبر 20 ،صحيفة الوسط، إسرائيل وأمريكا تعّدان غزة كياًنا معادًيا وتعدان لعقوبات، المنامة 34
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لد رامسفيلد بعد أن علم بالبرنامج، وطلب اجتماًعا عاجاًل مع بوش، وأخبره خالل الخارجية رايس، وقد انتاب الغضب وزير الدفاع دونا
االجتماع باالنتباه للمقاومة السنية في العراق وترك حماس للوزيرة رايس، ويعتمد برنامج أبرامز على تقديم الدعم المادي والتسليحي 

باس ودحالن خارج األراضي الفلسطينية، والدخول في مجابهة للرئيس عباس ومحمد دحالن، وإنشاء مراكز تدريب قوات موالية لع
 .35عسكرية مع حماس

وفي موقف ملفت الليوت أبرامز أنه فاجأ الحاضرين في اجتماع لرجاالت أعمال فلسطينية حينها أنه ينوي توجيه ضربة 
ة من المساعدة لفتح، وذلك بتزويدها بمساعدات عاجلمؤلمة لحماس، واإلطاحة بها وبموافقة اإلدارة األمريكية، التي تتعهد بموجبه تقديم 

األسلحة الخفيفة، لتتمكن من مجابهة حركة حماس والسيطرة على الحكومة، وقد بدت الصدمة على الحاضرين من تصريحات أبرامز 
 36الجريئة، حيث كان يدعو صراحة لالنقالب العنيف ضد قيادات حركة حماس.

م قانون "مكافحة اإلرهاب الفلسطيني"، والذي يعنى بالدرجة األولى حركة 2006يسمبر د 7أقره مجلس الشيوخ والنواب في 
حماس، والذي، وينص القانون على منع أي مساعدات للسلطة الفلسطينية، طالما حماس تقود الحكومة، وطالما لم تعترف حماس 

مهم اب"، ومصادرة سالح المقاومة، واعتقال "اإلرهابيين" وتقديبالشروط الرباعية، كما ينص القانون على إزالة جميع البنى التحتية "لإلره
للمحاكمة، ومحاولة منع الهجمات "اإلرهابية"، والتعاون الكامل مع أجهزة األمن "اإلسرائيلية"، ومنع التحريض ضد "إسرائيل" والواليات 

ج سسات التي تخضع لسيطرة الحكومة، وتغيير مناهالمتحدة في الصحافة المكتوبة واإللكترونية، وفي المدارس والمساجد وجميع المؤ 
 .37التعليم لتشجيع السالم والتسامح والتعايش مع "إسرائيل"

حرض الرئيس بوش االبن على حماس في كل وقت فدعا لضرب حماس بشدة، فهاتف الرئيس "اإلسرائيلي" شمعون بيرس 
ب ضرب حماس بشدة، والتفريق بين المعتدلين و"المتطرفين" م قائاًل له: "إنه يج2007بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في صيف 

 .38في السلطة، وإنه يحظر السماح لحماس أن ترفع رأسها وتنتصر"
 خطة دايتون مرحلة التعامل مع حماس بعد فشل برنامج أبرامز

الثوابت لتفريط بشعب غزة بل شعب فلسطين يعشق برنامج المقاومة، بل زرع في عقيدة أبناءه أنه ال يتخلى أبدًا عن ا
الفشل حليف برنامج أبرامز الذي أُعّد لالنقالب على االنتخابات التي أفرزت حماس للحكم، بل أن الشعب  الفلسطينية،  ولهذا كان

الفلسطيني كان واعيًا ولم ينجر لحرب أهلية والتي من شأنها أن تضعف حماس، لذلك تم اإلعداد لخطة إلعادة بناء وتأهيل السلطة 
طينية واألجهزة األمنية بقيادة عباس إلسقاط حكم حماس بالقوة، وقد أطلق على الخطة "خطة عملية الرئاسة الفلسطينية"، حيث الفلس

م إلى إبقاء الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح في عين المجتمع الدولي مركز الثقل في 2007مارس  3هدفت الخطة التي تم إعدادها في 
، وإلى تحديد أسس العملية السلمية والمتطلبات التي يجب على كل طرف أن يلتزم بها، وذلك من خالل المشهد السياسي الفلسطيني

بناء معايير دولية ملزمة، والذي يعني تجنب تضييع الوقت في محاولة تعديل أيديولوجية حماس، وهدفت الخطة أيًضا لتوفير الدعم 
التي تشمل انتخابات برلمانية مبكرة، وضرب القوة السياسية لحماس من خالل السياسي والمالي لعباس، وذلك للتمهيد للخطة "ب"، و 

 تزويد الشعب الفلسطيني بمتطلباته االقتصادية المباشرة من خالل الرئاسة وفتح.
                                                           

 م.2007 يناير 10271،11العدد ،صحيفة الشرق االوسط اللندنيةلندن، هدى الحسيني، خطة أبرامز إلشعال "حرب أهلية فلسطينية"،  35

 .50حاتم أبو زايدة، تطور العالقات الدولية لحركة حماس، مرجع سبق ذكره، ص  36

 م.2006 ديسمبر 23االمارات، اإلرهاب الفلسطيني،صحيفة الخليج اإلماراتية، بوش يوقع قانون "إيباك" لمكافحة ما يسميه  37
 م.2007 يونيو 17االمارات،صحيفة الخليج اإلماراتية، واشنطن تطالب " إسرائيل" بضرب حماس ودعم عباس،  38
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وحيكت خطة "دايتون" بذكاء ماهر كان فحواها يصب في مصلحة الكيان الصهيوني، لذلك تضمن فحواها أربعة مسارات: 
، ويشمل التقدم في عملية التسوية، والثاني الحكم، ويتطلب دعم شرعية عباس الداخلية ليتمكن من الدعوة النتخابات األول سياسي

م، والثالث أمن، ويهدف للقضاء على المجموعات المسلحة ومن ضمنها كتائب شهداء األقصى عبر 2007برلمانية مبكرة في سبتمبر 
 قتصاد.التفكيك والدمج، والرابع يتمحور حول اال

 شرعنه حروب "إسرائيل" على غزة
هدفت "إسرائيل" لكسر إرادة المقاومة وتدمير البنية التحتية لها التي تشكل حماس عمودها الفقري، بغطاء وحماية أمريكية، 

م وفرت الواليات المتحدة الغطاء عبر مجلس األمن، وإحباط أي 2009-2008فشنت حروبها الثالثة ضد غزة، ففي حرب عام 
أسابيع، وأوقفت الحكومة الصهيونية الحرب بعد أن وصلت لطريق  3محاولة من الدول األوروبية أو العربية لوقف العدوان طيلة 

 مسدود.
كما تّمت دراسة خطط الحرب ضد حماس في غزة على المستوى العسكري واالستخباراتي والسياسي األمريكي، وقبل نهاية 

حرب، وقعت وزيرة الخارجية األمريكية كونداليزا رايس مع وزيرة الخارجية "اإلسرائيلية" تسيفي ليفني في الحرب بأيام وتمهيًدا لما بعد ال
 م، وثيقة رايس ليفني لمنع تهريب السالح إلى حركة حماس في غزة، فقد تضمنت الخطة ثالث مسارات:2009يناير  16

 حالة تأهب دائم لمنع وصل السالح لحماس.المسار األول: وضع مخابرات الدول العربية المجاورة لغزة في  (أ
 المسار الثاني: مراقبة الموانئ والمعابر التي يمكن من خاللها نقل السالح من الدول مثل إيران وسوريا ولبنان لحماس. (ب
ع تدفق السالح نالمسار الثالث: يتعلق بالتعاون بين المخابرات األمريكية والقواعد العسكرية األمريكية وبين الحكومات اإلقليمية لم (ت

 .39إلى حماس
م )حجارة السجيل( أكد السفير الصهيوني في الواليات المتحدة مايكل أورن، أن أمريكا أعطت الكيان 2012وفي حرب عام 

 .40الغطاء الكامل للقيام بأي إجراءات تكون ضرورية للدفاع عن مواطنينا من إرهاب "حماس"
أصدر الرئيس األمريكي أوباما بياًنا جاء فيه أن لــ"إسرائيل" الحق في م )العصف المأكول( فقد 2014أما في حرب عام 

الدفاع عن نفسها ضد هجمات صواريخ وأنفاق حماس، وقد ألحقت "إسرائيل" أضراًرا كبيرة بالبنية التحتية لحماس "اإلرهابية" في غزة، 
هابية" تعمل على بناء األنفاق لتهريب "األصفاد أما وزير الخارجية جون كيري فأشار إلى أن "إسرائيل" تحت حصار منظمة "إر 

والمخدرات"، والتي تستخدم الختطاف المواطنين "اإلسرائيليين"، وأخذهم رهائن من قبل حماس، وشراء صواريخ الستخدامها ضد 
 "إسرائيل"، وهو ما ال يمكن السكوت عنه.
م، والذي جاء فيه: "انطالًقا من شعور 18/7/2014 ( باإلجماع بعد التصويت عليه في599كما أقر مجلس الشيوخ القرار )

الواليات المتحدة بدعم "إسرائيل" ضد هجمات حماس الصاروخية، في حين أن حماس منظمة "إرهابية"، وفًقا لتصنيف الواليات 
عض ، ونالت بالمتحدة، ويدعو ميثاقها إلى تدمير "إسرائيل"، وفي حين ترفض حماس شروط الرباعية وحق "إسرائيل" في الوجود

 41الشرعية الزائفة من حكومة الوفاق الوطني مع الرئيس عباس، يؤكد مجلس الشيوخ على:
 أمن " إسرائيل " مقدس فمن حق "إسرائيل" الدفاع عن نفسها لضمان أمنها.  .1

                                                           
 .53حاتم أبو زايدة، تطور العالقات الدولية لحركة حماس، مرجع سبق ذكره، ص 39
 م.2012 نوفمبر 22،صحيفة الخليج اإلماراتية اإلمارات، غزة ال في وقفه،نقوال ناصر، واشنطن شريكة في العدوان على  40

 .54حاتم أبو زايدة، تطور العالقات الدولية لحركة حماس، مرجع سبق ذكره، ص 41
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 لجم حماس بالقوة لوقف هجماتها ضد "إسرائيل". .2
 .42نة الهجمات ضد "إسرائيل"دعوة الرئيس عباس للتحلل من حكومة الوفاق الوطني وإلى إدا .3

فقد أوضح أستاذ العالقات الدولية هاني البسوس أن موقف الواليات المتحدة لم يشهد أي تغير يذكر في نظرته لحماس، 
وذلك لطبيعة العالقة بين أمريكا و"إسرائيل"، حيث تعّد األخيرة حماس عدوة لها، مستبعًدا أن تغير أمريكا موقفها من حماس، ما دامت 

 .43لحركة باقية على مبادئها وترفض االعتراف بـ "إسرائيل" والرضوخ لشروط الرباعية الدوليةا
وكذلك يرى أستاذ العلوم السياسية عبد الستار قاسم أن واقع العالقة لن يتغير بين حركة حماس والواليات المتحدة في 

د حركة حماس أخفقت حتى اآلن في دفع العالقة إلى األمام، المستقبل القريب، ألن االشتراطات الرباعية ال تزال قائمة، وأن جهو 
 .44وتوقع قاسم أن حماس لن تتمكن من إحداث اختراق على صعيد عالقاتها مع الواليات المتحدة في األيام المقبلة

ل سّن ويرى الباحث أن الواليات المتحدة أخذت على عاتقها محاربة حركة حماس أكثر من الحكومة "اإلسرائيلية" من خال
القوانين ووضع الخطط، والتي باءت جميعها بالفشل، فكان من الحكمة أن تتعامل اإلدارة األمريكية مع حركة حماس كونها تمثل 

من الشعب الفلسطيني، ومساعدتها في الحكم، لترسخ األمن في المنطقة والدعوة لسالم حقيقي يضع النقاط على الحروف،  54%
تارت الحرب والمواجهة التي لم تؤتي أكلها في ثني حركة حماس عن الحكم ونبذها خيار المقاومة واالعتراف ولكن اإلدارة األمريكية اخ

 بدولة الكيان، ألن من أبجديات حماس في ميثاقها حفظ الثوابت الفلسطينية والدفاع عنها بالدم والسالح مًعا.
 ثانياا: العالقة مع الدول األوروبية

عالقة منظمة أو رسمية نشأت بين أي من الدول األوروبية وحركة حماس، وإنما فقط مجموعة من ال يمكن عّد أن هناك 
المواقف والنوايا، ولم ترتق  إلى مفاوضات أو أحاديث جدية يمكن أن ُتبنى عليها مواقف، واللقاءات ال تعكس العالقة على المستويات 

ديميين أو منظمات مجتمع مدني أو مناصرين للقضية الفلسطينية وهم كثر غير الرسمية كأعضاء برلمان أو سياسيين سابقين أو أكا
في دول أوروبا، وقد انطلق موقف الدول األوروبية من حركة حماس وفصائل المقاومة األخرى من اعتبارات عدة شكلت الناظم 

 ذه االعتبارات:األساس للعالقة، مع بعض االستثناءات الثانوية والتي ال تقدح في الموقف العام، وأهم ه
 أخذت على عاتقها الدول األوروبية الدفاع عن حق "إسرائيل" في الوجود، فبقاؤها مصلحة عليا للدول األوروبية.  -1
ال يحق ألي طرف رفع السالح ضد "إسرائيل" فمن يحاربها يوصف باإلرهاب، فالصراع مع االحتالل يتم فقط بالوسائل السلمية،   -2

 ن نفسها في مواجهة المقاومة المسلحة "اإلرهاب".ومن حق "إسرائيل" الدفاع ع
عملية التسوية التي ترعاها الواليات المتحدة هي الطريقة الوحيدة لحّل الصراع، بما يشمل المشاركة في هذه العملية واالعتراف بها  -3

 45واحترام ما نتج عنها من حقائق على األرض.
األوروبية الخاصة بالقضية الفلسطينية وحركات المقاومة، والتي ُعّدت عند  الموقف األمريكي الذي يشكل إطاًرا عامًّا للمواقف -4

 الغالبية العظمى من الدول األوروبية خطوًطا حمراء ال يمكن تجاوزها.

                                                           
 م.2014 أبريل 19المركز العربي للدراسات والبحوث،  القاهرة، ،2014إنجي مهدي، مواقف متناقضة.. الحرب اإلسرائيلية الثالثة على غزة  42
 م.15/1/2018 ، بتاريخمقابلةغزة، هاني البسوس، أستاذ العالقات الدولية،  43
 م.12/9/2017 عبر الهاتف بتاريخ مقابلة نابلس، عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية، 44

 .58حاتم أبو زايدة، تطور العالقات الدولية لحركة حماس، مرجع سبق ذكره، ص 45
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محدودية التأثير السياسي األوروبي على مجمل القضية الفلسطينية، وفق ما تم إسناده أمريكًيا و"إسرائيلًيا"، بحيث يقتصر التحرك  -5
 ألوروبي على دعم المشروع السياسي مالًيا دون لعب دور مهم في الملف السياسي.ا

يرى الباحث وفًقا لما سبق تماشت بعض الدول األوروبية مع الموقف األمريكي، فيرى المراقب أن مصلحة الغرب مشتركة، 
امل مع روبية منها ما نفذ التعليمات األمريكية بالتعفدولة الكيان تعتبر كقاعدة لهم في الشرق األوسط، ولكن يمكن القول أن الدول األو 

حماس بعدم التعامل معها، ومنها كان الموقف معتدل أجرت لقاءات غير رسمية وسرية مع حماس، ومنها، ودول أقل عدائية لم تمانع 
 إجراء اتصاالت مع الحركة في مراحل مختلفة.

 م2006العالقة مع الدول األوروبية بعد االنتخابات عام 
بفعل الضغوط األمريكية الثقيلة والتحركات الصهيونية حول العالم، شّكلت مرحلة ما بعد االنتخابات ولفترة وجيزة نوًعا من 

اإلحجام والنأي بالنفس عن أي اتصاالت مع حركة حماس، لوضع حماس في عزلة سياسية دولية شديدة، وهو ما يتعارض مع مبادئ 
بية في دعم الخيارات الديمقراطية وفي االحتكام إلى صناديق االقتراع، ووضع هذه الدول في حرج كون االتحاد األوروبي والدول الغر 

 اإلجراءات المطلوب تنفيذها تتعارض مع سياستها المعلنة.
 ادم، أعلن خافير سوالنا ممثل السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي أن االتح2006قبل إجراء االنتخابات الفلسطينية عام 

لن يقف ضد مشاركة حماس في االنتخابات، بل اشترط مشاركة حماس في العملية الديمقراطية، حتى تعّد االنتخابات حقيقية وتكون 
معبرة عن ديمقراطية تنافسية جادة، فقد قال: "إذا لم نسمح لحماس بالمشاركة فإنه من المرجح جًدا أال يكون هناك انتخابات"، كما 

مفوضة العالقات الخارجية في المفوضية األوروبية سابًقا أن بعثة االتحاد لمراقبة االنتخابات الفلسطينية لن تقاطع  أكدت بنيتا فالدنير
 .46مرشحي حماس، وسيعملون مرشحين سياسيين للمجلس التشريعي الفلسطيني

وروبي تعامل مع حماس وبين الدكتور حاتم أبو زايدة في كتابة تطور العالقات الدولية لحركة حماس أن االتحاد األ
كمؤسسات وفق شروط الرباعية الدولية الذي هو عضو فيها بجانب الواليات المتحدة وروسيا واألمم المتحدة، ولكن الدول األوروبية 

 دالمنضوية تحت راية االتحاد أو خارجه تبنت سياسات متباينة فيما بينها، ولم تجتمع الدول األوروبية على موقف موحد من حماس بع
 االنتخابات التشريعية، وتراوحت المواقف بين ثالثة اتجاهات تباينت فيما بينها نسبًيا:

 الدول المعتدلة في موقفها من حماس. .أ
 الدول األكثر مرونة وأقل عداًء. .ب
 الدول المنسجمة مع الموقف األمريكي. .ت

: الدول المعتدلة في موقفها من حماس  أوالا

رسمية وغير رسمية، وفي بعض األحيان تقدم مبادرات جزئية كخطة معالجة أزمة هي دول تجري لقاءات على مستويات 
م، ولم تدرج حماس على قائمة الدول األوروبية "لإلرهاب"، على غرار االتحاد األوروبي أو 2014رواتب موظفي الحكومة في غزة عام 

ذا والتزمت بها األمم المتحدة، فسويسرا والنرويج مثلتا هالموقف األمريكي، فهي تتبنى فقط قائمة المنظمات اإلرهابية التي أعدتها 
 الموقف.

 

                                                           
 .147، صسبق ذكرهمرجع  ،عيد، تطور العالقات الدوليةصادق الشيخ  46
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 سويسرا
سويسرا ال تضع حماس على قائمة اإلرهاب، وتختلف مع الدول األوروبية في وصفها، إذ ترى فيها حركة ذات شعبية وشرعية 

ع حركة الدول األوروبية ، فهي لم تقطع اتصاالتها مبرلمانية اكتسبتها من االنتخابات وثقة الشعب بها، هذا ما ميَّز سويسرا عن باقي 
حماس ال قبل االنتخابات وال بعدها، حتى في ذروة الضغط األمريكي ومطالبات الدول النافذة في أوروبا الغربية بعد االنتخابات 

را إلى سويس -كية في بيرن م، لم تعلن قطع اتصاالتها مع حماس، وأشارت وثيقة صادرة عن السفارة األمري2006التشريعية في عام 
م إلى أن سويسرا ال تتفق مع سياسة الواليات المتحدة في نهج عزل حماس، كما أكدت 2008تشرين األول  18الخارجية األمريكية في 

 .47الوثيقة "أنه ال يوجد بديل عن التواصل مع حماس، وأنه من خالل التواصل يمكن توصيل رسائل حازمة إلى حماس"
السرية التي عقدت في سويسرا بين وفد رسمي من حماس ووفد شبه رسمي أوروبي في زيوريخ في سويسرا في ومن اللقاءات 

م، وقد حضر اللقاء عن حماس محمود الزهار، وأسامة حمدان، وباسم نعيم، وخالد عبد الرحمن، ومحمد صوالحة، وطاهر 2009يونيو
أمريكا في ست دول ونائب وزير خارجية سابق، وروبرت مالي مسؤول النونو، ومن الجانب األوروبي توماس بيكرينج وهو سفير 

مجموعة األزمات الدولية، وأدرين وزير خارجية فرنسا سابًقا، وجيرمي جرين ستوك مستشار لرئيس الوزراء البريطاني السابق، وألفرودي 
اني، مسؤول العالقات الخارجية في البرلمان األلم سوتو وهو مبعوث الرباعية سابًقا واستقال منها بعد إعالن شروط الرباعية، وربرخت

 48وشخصيات أخرى من الخارجية السويسرية وإيرلندا الشمالية.
 أكدت الحكومة السويسرية تمسكها بالحوار مع حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(, رغم اعتراض إسرائيل.

لة إيالن إيلغار تمسكها بسياسة الحوار مع األطراف الفاعوقالت وزارة الخارجية السويسرية إنها أوضحت للسفير اإلسرائيلي  
 في الشرق األوسط، بما فيها حماس.

وقالت المتحدثة اإلعالمية باسم الخارجية السويسرية نادين أوليفيري للجزيرة نت "أوضحنا للسفير اإلسرائيلي سياستنا في  
 49رق األوسط".الحوار مع كافة أطراف أي نزاع، وينطبق هذا على الصراع في الش

كما أشارت أوليفيري إلى أن "لقاء السفير اإلسرائيلي مع وزيرة الخارجية ميشلين كالمي ري ونائبها بيير هيلغ، قد تطرق إلى  
 قلق سويسرا من الوضع اإلنساني في قطاع غزة"، دون اإلفصاح عن مزيد من التفاصيل.

ود الزهار ووفد من سويسرا، اقترح منسق اللقاء من الخارجية في اللقاء السري الذي عقد بين وفد من حماس برئاسة محم
م، أن تتم مناقشة ثالث نقاط على موقف حماس من الغرب، وماذا تتوقع حماس من 2009يونيو  16السويسرية "تيم" والذي تمَّ في 

 الغرب، المصالحة وإعادة اإلعمار والحصار المفروض على غزة.
للنقاش في النقاط الثالث سالفة الذكر، إال أن الحديث في اللقاء ركز على موقف حماس من  وعلى الرغم من المقترح السويسري 

 "إسرائيل" وشروط الرباعية، عندها أكد الزهار "أننا ال نستطيع أن نعترف بـ"إسرائيل"، وال نقبل فرض شروط مسبقة".

 يف الحصار لدواٍع إنسانية، ومنها تشكيلوكذلك تركز النقاش على موضوع الحصار وتهريب السالح ومقترحات عدة لتخف
لجنة لإلعمار والعمل اإلنساني، أو المقترح المصري بتشكيل لجنة للتنسيق بين الحكومتين في الضفة وغزة، هدفها إدخال مواد البناء 

                                                           
47 The US Embassy in Bern – Switzer land. Swiss View on Lebanon, Syira, and Hamas. Secretary of Stute (USA), 18 

October 2006. 

 .63ص ،حاتم أبو زايدة، تطور العالقات الدولية لحركة حماس، مرجع سبق ذكره 48
 م5/3/2019الوصول بتاريخ تم /www.aljazeera.net/newsنت، سويسرا تتمسك بالحوار مع حماسالجزيزة  49
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ة من قلة مدعومإلعمار والحاجات اإلنسانية اليومية، وكان هناك مقترح لتشكيل لجنة دولية محلية مشتركة تضمن شخصيات مست
 .50المجتمع الدولي

وتعتبر من المرات النادرة التي يجتمع فيها مسؤول أوروبي مع قيادي في حركة حماس، فقد قام دانيال روخ الممثل الخاص 
 لسويسرا في الشرق األوسط، بزيارة رئيس الوزراء في غزة "إسماعيل هنية"، لبحث عالقته مع الدول األوروبية. 

م ، وقد تحدث خالل الزيارة مشير المصري 2012من نوعها زار وفد برلماني من حماس سويسرا مطلع عام  وفي حادثة فريدة
عضو المجلس التشريعي الفلسطيني في محاضرة حاشدة في جامعة سويسرية، وجرت خالل الزيارة لقاءات مع برلمانيين ومسؤولين 

 . 51سويسريين

 الموقف األمريكيثانياا: الدول األوروبية المنسجمة مع 
هي دول وضعت بين أعينها رضى الواليات المتحدة األمريكية، فبدت العالقة في بعض األحيان عدائية في مواقفها بما 

يتناغم مع الموقف "اإلسرائيلي" واألمريكي، فقد تبنت شروط الرباعية بمجرد اإلعالن عنها، وبذلت وبقوة الجهد في تجفيف مصادر 
حماس، ومنعت أي لقاء قد يعطي انطباًعا بأي شكل من االعتراف السياسي، ومن هذه الدول: هولندا، وألمانيا،  الدعم المادي لحركة

 والنمسا، وتشيكيا، وبعض دول أوروبا الشرقية األخرى.
 هولندا

من اللحظة األولى التي فازت فيها حركة حماس في االنتخابات، أعلن وزير الخارجية الهولندي ماكسيم فيرهاجين أمام  
البرلمان، أنه لن يجري محادثات مع حركة )حماس( بعد محادثاته مع نظيره اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، وأسهمت هولندا بجهود كبيرة 

د األوروبي "لإلرهاب"، كما شاركت بفاعلية في إغالق المؤسسات المشتبه بتعامالتها مع حماس، إلدراج حماس على قائمة االتحا
أي قبل عّد االتحاد األوروبي حماس منظمة "إرهابية" بشهرين إلى  2003يونيو  17وتشير وثيقة من السفارة األمريكية في الهاي في 

فقد نقل السفير عن مسؤولين هولنديين خالل اجتماع وزراء خارجية جهود هولندا على صعيد االتحاد في وقف مصادر التمويل، 
م، أن وزير الخارجية الهولندي ديهوب شيفر يسعى لتأكيد حاجة االتحاد التخاذ إجراءات عاجلة 2003يونيو  16االتحاد األوروبي في 

وسط لوقف تمويل حماس، وحّث ضد حماس، من أجل تشجيع دول االتحاد على بذل مزيد من الضغوط على قادة من الشرق األ
السلطة الفلسطينية على تكريس مزيد من االنتباه للموارد المالية لمعالجة النقص الحاد في الحاجات اإلنسانية التي قد تحدث في حال 

تم عرقلة وصول األموال إلى حركة حماس، ويأمل المسؤولون الهولنديون أن تتمخض هذه الجهود عن إعالن سياسي من مجلس 
 52االتحاد األوروبي يدعو إلى تفكيك "الشبكات اإلرهابية لحماس".

                                                           
 م بين وفد من حماس ووفد من دول أوروبية عدة.2009 يونيو 11،12محضر اللقاء الذي عقد في مدينة زيوريخ بسويسرا في مركز أبحاث المستقبل،  50
 م.2009،لإلعالم  وكالة أمد مقال، أحمد جميل عزام، قضية سويسرا وحماس، 51

 .66حاتم أبو زايدة، تطور العالقات الدولية لحركة حماس، مرجع سبق ذكره، ص 52
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بل سعت هولندا لصياغة بيان موجه إلى هيئات االتحاد األوروبي وللتحرك العاجل التخاذ إجراءات ضد حماس وضد قادتها 
 األموال الموجهة إلى مناطق وأولئك الذين يجمعون أموااًل لصالحها، وسيطلب الهولنديون آليات واضحة لفرض إجراءات مشددة على

 .53السلطة
ومع ذلك نجحت حماس بالتغلب على موقف هولندا بمنعها من دخول أراضيها، فجرت بعض اللقاءات الثانوية بممثلين 

قى م، والتي الت2007برلمانيين أو سياسيين، كما في زيارة وفد من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الهولندي إلى سوريا في يوليو 
 .54فيها الوفد ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان

 
 ثالثاا: الدول األوروبية األكثر مرونة في تعاملها مع حماس

رأت بعض الدول األوروبية  أن سياسة االحتواء قد تكون أنجع في ترويض حماس، من خالل إفساح المجال لخوض تجربة 
قليمي والدولي، عوًضا عن أن الوقوف ضد نتائج عملية ديمقراطية شفافة وما الحكم ووضعها أمام مسؤوليات وتعقيدات الوضع اإل

 أفرزته صناديق االقتراع ال ينسجم مع القيم األوروبية وما تنادي به من الدفع باتجاه المسار الديمقراطي، والحفاظ على الحريات وصيانة
يقها أمام الشعوب األوروبية نفسها، وأمام الشعوب العربية حقوق اإلنسان، ويضعها في ازدواجية فاضحة ال مجال لتخريجها وتسو 

 واإلسالمية، ومن هذه الدول: السويد، وإيطاليا، ودول أوروبية أخرى.
 السويد

اجتهدت السويد بخالف الدول األوروبية في إحداث اختراق، وأجرت اتصاالت مع قيادات من حركة حماس، وصفت بالسرية 
فبراير  22م ترتق  إلى مستويات سياسية عليا، وفي وثيقة صادرة عن السفارة األمريكية في ستوكهولم في والعلنية أحياًنا، ولكنها ل

م، أكد بيتر تجلر مدير شؤون الشرق األدنى وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية السويدية، أن السويد واالتحاد األوروبي والرباعية 2006
 اءات سياسية في المستقبل القريب مع حماس.لديهم نفس الشروط، وال يوجد مخططات للق

م، ويتوجب األخذ في الحسبان حاالت 1988وأضاف تجلر "بأنه ال يتوقع أن تقوم حماس بإلغاء بنود ميثاقها الصادر عام 
 ةانتقالية لمنظمات كانت توصف "باإلرهابية" مثل منظمة التحرير الفلسطينية، وحتى ميليشيات وأحزاب أسهمت في إنشاء دول

 .55"إسرائيل"، ومن المفروض إفساح المجال إلحداث تغيير في حماس ال فرض شروط واالكتفاء بالدبلوماسية العامة"
وأشاد القيادي في حماس أحمد يوسف بدور الحزب االشتراكي الديمقراطي السويدي الذي لعبه، سواء في الحكومة أو 

حيث قامت مؤسسة "أولف بالمي" الذراع اإلنساني األممي للحزب، برعاية بعض المعارضة في الدفع نحو المصالحة وإنهاء االنقسام، 
األنشطة والفعاليات، وعملت على فتح خطوط مع حماس واألطراف الفلسطينية األخرى، وأظهرت حرًصا نوعًيا لجمع كلمة 

 .56الجهود بعًدا رسمًياالفلسطينيين، غير أن قيود االتحاد أوروبي على حركة حماس حالت دون أن تأخذ مسارات هذه 
 

                                                           
53 The US Embassy in the Hagan-Nether lands, Terrorist Financing: Additional Dutch Response on, Hamas Related 

Designation.. Secretary of State (USA). 17 June 2003. 
 م. 2007 يوليو 18حماس طرف مهم وأساس،  المركز الفلسطيني لإلعالم، وفد برلماني هولندي التقى بحمدان ويؤكد أن 54

55 The US Embassy in Stockholm –Sweden. Sweden on Relations With Hamas, Secretary of State (USA). Canonical 

ID: 06STOCKHOLM234_a. 22 February 2008. 
 م.2015 ديسمبر 16وكالة سما اإلخبارية،  مقال، غزة، أحمد يوسف، عندما يصحو الضمير وتنعدل السياسات، السويد والقضية الفلسطينية، 56
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 الخاتمة
الحمد هلل سبحانه وتعالى الذي قدر لنا التوفيق والنجاح في كتابة هذا البحث، ونتمنى من هللا عز وجل أن يقدر للباحثين بعدنا أن 

بحث ا من اليكملوا المشوار في البحث في نفس الموضوع، فنحن قد جمعنا لكم مجموعة من المعلومات الشاملة بعد مشوار طويل جدً 
لفصائل اواالطالع وتجميع المعلومات من مصادرها القيمة، فقد قدمنا لكم هذا البحث بعد تفكير وتعقل في موضوع البحث وهو دور 

م(، حركة المقاومة اإلسالمية حماس 2017-2006الوطنية اإلسالمية في توظيف العالقات الدولية للحفاظ على الثوابت الفلسطينية)
 نموذًجا.

كان هذا البحث بمثابة الرحلة العلمية الممتعة لالرتقاء بموضوع البحث، لذلك بذلنا جهد كبير في إخراجه على المستوى المطلوب، وقد 
ولكننا ال نستطيع أن نقول أنه بحث شامل ويتصف بالكمال، ألن كل شيء ناقص ويحتاج إلى المزيد والمزيد ليصل إلى مستوى مرتفع 

 من العلم والمعرفة.
 نسأل أن نكون قد وفقنا في كتابة هذا البحث فإننا نعتبر ذلك مكافأة من هللا تعالى تعويًضا منه عما بذلناه فيه من جهد وتفكير، وهللا

 وقد كان ذلك هدفنا منذ البداية ونتشرف أننا وصلنا إليه، ونضع بين أيديكم أهم النتائج والتوصيات.
 أوالا: النتائج

العربية واإلسالمية واألجنبية على القضية الفلسطينية، حيث أسهمت هذه العالقات في عودة انعكست عالقات حركة حماس  .1
 القضية الفلسطينية إلى حضنها العربي واإلسالمي، باإلضافة لتأييد العديد من الدول األجنبية لحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته.

االحتالل، بصرف النظر عن أنظمتها السياسية او انتماءاتها حرصت الحركة على االتصال مع كل الدول في العالم عدا دولة  .2
 األيدولوجية، والسعي إلى التنسيق معها من أجل خدمة القضية الفلسطينية والحفاظ على ثوابته.

 حرصت الحركة بنسبة جيدة على االنفتاح اإلعالمي والسياسي على الدول العربية واإلسالمية واألجنبية، وسعت لالعتراف بها من .3
 قبل الدول.

انطلقت الحركة في إقامة عالقاتها الدولية محافظة على الثوابت الفلسطينية، مستندًة للقانون الدولي والذي يتيح لها مقاومة المحتل  .4
 بشتى الطرق المشروعة.

ا أهَّلها لنيل هو ماستندت حماس في عالقتها الخارجية على مبدأ الشفافية والوضوح، سواء في المواقف السياسية أو العالقاتية، و  .5
 ثقة معظم األطراف ذات العالقة بالقضية الفلسطينية.

 ثانياا: التوصيات

البد لحركة حماس أن تسعى جاهدًة ألن تكون عضًوا شرعًيا في منظمة التحرير الفلسطينية، كونها الممثل الشرعي الوحيد للشعب  .1
 الفلسطيني.

 الشعبية، بصفتها تمثل الحق الوطني الفلسطيني الذي يناهض عنصرية االحتاللضرورة انفتاح حماس دولًيا والتوسع الدبلوماسية  .2
عبر المنظمات الدولية، وسعيها الحثيث لضرب الصورة الذهنية لالحتالل دولًيا، وأن تفّعل دائرة العالقات الدولية لتجييش طاقاتها 

ة ي الذين يؤثرون على السياسة الدولية والتصدي لعنصريمن خالل تفعيل دور الشباب والمفكرين واألدباء، وهم نخبة العمل الوطن
 القوى والمنظومة الدولية المنحازة "إلسرائيل".

 مراجعة عمل السفارات الفلسطينية دبلوماسًيا، واستقطاب الدعم والمناصرة، من خالل مشاركة الجاليات الفلسطينية في كل بلد. .3
 في كل المحافل الدولية.بناء لوبي عربي إسالمي يدعم القضية الفلسطينية  .4
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 التعاقد مع شركات عالقات عامة إلبراز حقوق الشعب الفلسطيني في كل العالم والدول األوروبية واألمريكية على وجه الخصوص. .5
دعم الحركة للبحث العلمي في العلوم السياسية والعالقات الدولية، وتوجيهه إليجاد صيغة لفهم التعقيدات الدولية في العالقات  .6

 دولية.ال
إنشاء مؤسسات مراكز للدراسات اإلستراتيجية في العالقات الدولية، لوضع خطط وتوجيه السياسيين، وإرشادهم للتعامل مع الدول  .7

 واإلقليم وفق تحقيق الثوابت الفلسطينية.
 المراجع
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Abstract: 

This study aimed at identifying the role played by the national Islamic factions in investing the international 

relations to preserve the Palestinian constants. The study defined the determinants of the international relations of Hamas 

as a model in the period between 2006-2017 and discussed the role played by the national Islamic factions in the 

cumulative international relations to preserve the Palestinian constants. Moreover, the study mentioned the ways to develop 

the performance of the Islamic national factions to invest the international relations in order to preserve the Palestinian 

constants. 

The researcher adopted the analytical descriptive approach as a main approach to study the role of the Palestinian 

Islamic national factions "Hamas as a model" in promoting international relations to preserve the constants in the period 

between 2006-2017.The researcher made discussions, analysis and presentation of the views of all parties and used the 

historical approach to find out the details of historical events. The researcher depended on interview as a key tool in this 

study and collected information from the primary sources directly through documents and interviews with the leaders and 

international actors concerned. 

The study concluded several results that answered the study questions. The Islamic movement invested the 

opportunity of its success in the elections to expand its regional and international relations, as well as to change its political 

documents in order to make it more flexible. The Islamic movement succeeded in presenting itself to the Arab, Islamic and 

foreign countries directly and away from the biased media. In addition, it increased the support of many foreign countries 

for the rights and constants of the Palestinian people.   

The researcher recommended Hamas to be more opened internationally and to expand its diplomacy as representing 

the Palestinian national right that opposes the racism of the occupation through international organizations. The Islamic 

movement of Hamas should activate the Department of International Relations to mobilize its energies through activating 

the role of young people, intellectuals and writers. This category is the national action elite which influences politics and 

address the racism of the international system aligned to "Israel".  
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