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التعريفات والمفاىيم 
 

 : العالقة مفيوم
 

تعني عممية الصمة كاالتصاالت كاالرتباطات التي  (عبلقة)ف كممة إمف حيث البناء المفظي ؼ
ف اإلنساف بطبيعتو ال يعيش في عزلة عف الناس، بؿ تقتضي ظركؼ أ كحيث ،تتكفر بيف طرفيف

ما إالحياة االتصاؿ باآلخريف كالتعاكف معيـ، كفي أثناء ىذا االتصاؿ باآلخريف كالتعاكف معيـ، 
فإذا ترؾ أثرا حسنا ساعده . أف يترؾ الشخص أثران حسنان لدل بقية الناس كأما أف يترؾ أثرا سيئا

ىذا عمى قضاء أعمالو بسرعة كبأقؿ مجيكد كالعكس صحيح كىكذا فتكيؼ األفراد كالجماعات 
 كذلؾ األمر ،جؿ الصالح العاـأمع الكاقع االجتماعي أمر ميـ كضركرة ال غنى عنيا مف 

بالنسبة ألية منظمة فيي ال تعيش بمعزؿ عف الجميكر كعف المجتمع المحيط بيا، فيي تحتاج 
 طيبة بينيما كتعٌرؼ كؿ منيا عمى أىمية عالقات عامةإليو كىك يحتاج إلييا، كال بد مف كجكد 

  (2006 فمحي،) .الدكر الذم تقـك في المجتمع
 

إف العبلقات العامة متعددة بتعدد أكجو النشاط اإلنساني، كتعدد الجماىير أك الجماعات الصغيرة 
في المجتمع اإلنساني، فيناؾ العبلقات العامة الحككمية، كالتجارية، كالصناعية، كالعسكرية، 

كالسياسية، كلكف كؿ ىذه األنكاع كاألقساـ تجمعيا فمسفة كمبادئ عامة كاحدة، كتستند إلى أصكؿ 
فنية كاحدة، كليست في حقيقتيا إال تطبيقا لمقكاعد العامة لمعبلقات العامة، مع مراعاة الظركؼ 
كاألحكاؿ في المجاؿ الذم تطبؽ فيو، فالكسائؿ التي تتبع في العبلقات العامة كاحدة، كاألدكات 

كاحدة، ككسائؿ االتصاؿ بالجماىير، كىي ككاالت األنباء كالصحافة كاإلذاعة كالتمفزيكف 
كالسينما، أك غير ذلؾ مف الكسائؿ األخرل كاالتصاالت الشخصية، كىي جميعا تعمؿ عمى بمكرة 

كالعبلقات العامة بجميع أقساميا تقؼ عمى اتجاىات الجميكر كتدرس . األفكار كتقريب األذىاف
نفسية كطرؽ التأثير فيو، كقيادة الرأم العاـ كطرؽ التعامؿ معو، ككسب ثقتو، أما ما ىك مثار 

 ( 2006, فمحي).               اختبلؼ، فيك الجميكر الذم تتجو إليو العبلقات العامة
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 بيف الفاعميف Change, interactionتعرؼ العبلقات الدكلية بأنيا عممية التبادؿ أك التفاعؿ 
. interdependence كالتي تتسـ بنكع مف أنكاع االعتماد المتبادؿ National actorsالدكلييف 

 بيف عدد الخ... اقتصادية كسياسية، كاجتماعية، كثقافية:  عممية تبادؿأيةالعبلقات الدكلية تشمؿ 
 . الخ...الجنسيات منظمة دكلية، حركة تحرير، شركة متعددة ،دكلة: مف الفاعميف الدكلييف

 
 فإذا أصبح التأثير في قاالتجاه نفسك ىاالدرجة نفسبىذا التفاعؿ يتسـ بظاىرة التأثير كالتكافؽ 

 كىي حالة (ظاىرة التبعية ) درجة يطمؽ عميياإلياتجاه كاحد كبكثافة عالية فإننا نصؿ 
 . أما ىيكؿ ىذا التفاعؿ كمف يسيطر عميو تحديدان فإف ىذا ىك النظاـ الدكلي. مكضكعية

 

كفي إطار العبلقات الدكلية نستطيع أف نفيـ السياسات الخارجية باعتبارىا تصرفات كسمككيات 
 ذلؾ فإف العبلقات لكعؿ.  تجاه اآلخريف مف الفاعميف الدكلييف(فاعؿ دكلي محدد معيف )كتفاعؿ

( 2007منتدل الفكر كالسياسة، ). الدكلية ىي مجمكع السياسات الخارجية
 

 :األمريكيةاإلدارة 
 

أكليما الرئيس المنتخب كمرؤكسكه السياسيكف : إلى قسميفتنقسـ ىي السمطة التنفيذية الفيدرالية ك
 مف  ألفيف(2000)حكالي ـ كاف عددىـ 1981، فعمى سبيؿ المثاؿ في عاـ أك مكتبو التنفيذم

 المباشرة لمرئيس مسؤكلية كىـ تحت اؿ تعيينا سياسيا أم مف قبؿ الرئيس المنتخبالمعينيف
 9051 حكالي 2004 بينما بمغ عددىـ في مايك كيشكمكف معو القمة السياسية لمفرع التنفيذم

 كثانييما البيركقراطيات التي تخضع لبلستئجار بمكجب لكائح الخدمة المدنية عمى أساس مكظؼ،
إجمالي عدد المكظفيف المدنييف بالحككمة إال أف . (المحسكبية)الجدارة غالبا ال عمى أساس الكالء 

 طبقا لما جاء في أحدث ممخص 2004مايك / في شير أيار2,720,626 حكاليالفدرالية كاف 
. أصدره مكتب إدارة العامميف أك ديكاف عاـ المكظفيف

(www.usinfo.state.gov/ar/Archive/2005.)  
 

 
 
د 
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 : (حماس)حركة المقاومة اإلسالمية 
 

، كىي حركة مقاكمة شعبية كطنية "حركة المقاكمة اإلسبلمية"ىك االسـ المختصر لػ" حماس"
تعمؿ عمى تكفير الظركؼ المبلئمة لتحقيؽ تحرر الشعب الفمسطيني كخبلصو مف الظمـ كتحرير 

أرضو مف االحتبلؿ الغاصب، كالتصدم لممشركع الصييكني المدعـك مف قبؿ قكل االستعمار 
كىي جزء مف حركة  حركة جيادية بالمعنى الكاسع لمفيكـ الجياد،" حماس"كحركة . الحديث

 النيضة اإلسبلمية، تؤمف أف ىذه النيضة ىي المدخؿ األساسي لتحرير فمسطيف مف 
النير إلى البحر، كىي حركة شعبية إذ أنيا تعبير عممي عف تيار شعبي كاسع كمتجذر في 

صفكؼ أبناء الشعب الفمسطيني كاألمة اإلسبلمية يرل في العقيدة كالمنطمقات اإلسبلمية أساسان 
ثابتان لمعمؿ ضد عدك يحمؿ منطمقات عقائدية كمشركعان مضادان لكؿ مشاريع النيكض في األمة، 

في صفكفيا كؿ المؤمنيف بأفكارىا كمبادئيا المستعديف لتحمؿ تبعات " حماس"كتضـ حركة 
 (.www.jeel.info,2007 )الصراع كمكاجية المشركع الصييكني

 

 :مفيوم البرجماتية
ىك مذىب غربي أمريكي كىك المحرؾ األكؿ لمسياسة األمريكية في عصرنا ىذا؛ السيما كقد 

المذاىب الفكرية " يقكؿ الدكتكر سماح رافع محمد في كتابو . كانت نشأتو األكلى عمى أرضيا
كىي أمريكية . " فمسفة عممية انبثقت مف الركح المادية لمقرف العشريفالبرجماتية: "المعاصرة 

 في أصميا المغكم مشتقة مف كممة يكنانية تعني البرجماتيةككممة ". النشأة، رأسمالية االتجاه
المذىب "أك " المذىب العممي " العمؿ النافع، أك المزاكلة المجدية، كيصبح المقصكد منيا ىك 

الذم كاف " ـ1914 ػ ـ1839"مؤسس ىذا المذىب الفمسفي ىك تشارلز ساندر بيرس  ك"النفعي
مبدأ  (العمؿ) كىك صاحب فكرة كضع ، في الفمسفة المعاصرةالبرجماتيةأكؿ مف ابتكر كممة 
 ىك إال تصكرنا لما قد ينتج عف ىذا معيف ماإف تصكرنا لمكضكع : "مطمقنا؛ في مثؿ قكلو

 ( www.wikipedia.org,2007 )"المكضكع مف آثار عممية ال أكثر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ىـ 
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 :البرجماتية السياسة مفيوم 
سياسي – كمعناه العمؿ، كىي مذىب فمسفي " براغما "  مشتؽ مف المفظ اليكناني اسـماتية جبرااؿ

يعتبر نجاح العمؿ المعيار الكحيد لمحقيقة؛ فالسياسي البراغماتي يدٌعي دائمان بأنو يتصرؼ كيعمؿ 
مف خبلؿ النظر إلى النتائج العممية المثمرة التي قد يؤدم إلييا قراره، كىك ال يتخذ قراره بكحي 

نما مف خبلؿ النتيجة المتكقعة لعمؿ . مف فكرة مسبقة أك أيديكلكجية سياسية محددة، كا 
كالبراغماتيكف ال يعترفكف بكجكد أنظمة ديمقراطية مثالية إال أنيـ في الكاقع ينادكا بأيديكلكجية 

 .مثالية مستترة قائمة عمى الحرية المطمقة، كمعاداة كؿ النظريات الشمكلية كأكليا الماركسية
(www.wikipedia.org,2007 )

 

: البرجماتي اإلسالم مفيوم 
التعامؿ بمنظكر نفعي مع اإلسبلـ؛ أم استغبلؿ اإلسبلـ :  يعني بإيجاز شديدالبرجماتياإلسبلـ 

، دكف التقيد بإطاراتو أك شركطو أك تعاليمو، ىذا باإلضافة إلى البرجماتيكفلممنفعة كما يراىا 
 الدينية التي تتعامؿ مع الديف البرجماتيةالتمفيؽ المستمر بيف مفاىيـ : التكفيؽ أك بقكؿ أكثر دقة

بكجو عاـ عمى أنو مخٌدر ذك مفعكؿ متجدد دائمنا، كعمى أنو كسيمة سياسية لتطكيع الشعكب 
إلرادة الطغاة كبيف بعض المظاىر كالشكميات اإلسبلمية التي يمكف استغبلليا لصالح تمؾ 
 .المفاىيـ، ككؿه لو شرعيتو كمنياجو في أشكاؿ ىذا االستغبلؿ بحسب المصالح التي يبتغييا

(www.rizgar.com,2007 ) 
 

: اإلسالم السياسيتعريف 
عبلمي استخدـ لتكصيؼ حركات تغيير سياسية  اإلسبلـ السياسي عبارة عف مصطمح سياسي كا 

 كاستخدـ ـ2001 سبتمبر 11تؤمف باإلسبلـ باعتباره منيج حياة، كاستخدـ بكثافة عقب أحداث 
مف كجية نظر ك. ىذا المصطمح بكثرة في الحممة الدعائية لما سميت الحرب عمى اإلرىاب

ٍو   حيث ،فمسفة اإلسبلـؿالمسمميف يعتبر استخداـ ىذا المصطمح نابعا مف عدـ فيـ كتعمؽ كاؼو
يعتبر اإلسبلـ مف الناحية التأريخية الديف الكحيد الذم استطاع في عيد انتشاره األكلي مف تككيف 

 كسياسية عمى الصعيديف الداخمي كالخارجي عمى عكس أك خدماتيةنكاة لمؤسسات اجتماعية 
 الديانات األخرل التي لـ يتمكف مؤسسكىا مف تشكيؿ بدايات دكلة

(www.wikipedia.org,2007  )
 
و 

http://www.wikipedia.org,2007/
http://www.wikipedia.org,2007/
http://www.rizgar.com,2007/
http://www.rizgar.com,2007/
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 :األصولي اإلسالم تعريف 
 مف أقدـ المصطمحات التي Islamic Fundamentalismيعتبر مصطمح اإلسبلـ األصكلي 

 مؤتمر عالمي ـ1994تـ استعماليا لكصؼ ما يسمى اليـك إسبلـ سياسي حيث عقد في سبتمبر 
ككاف " خطر اإلسبلـ األصكلي عمى شماؿ إفريقيا"في كاشنطف في الكاليات المتحدة باسـ 

إلى " الثكرة اإلسبلمية "تصدير فكرالمؤتمر عف السكداف كما كصفو المؤتمر بمحاكلة إيراف 
 كفي التسعينيات كفي خضـ األحداث الداخمية في ،أفريقيا عف طريؽ السكداف تدريجيا بعد ذلؾ

كاستقرت التسمية بعد " اإلسبلميكف المتطرفكف"الجزائر تـ استبداؿ ىذا المصطمح بمصطمح 
  (www.ar.wikipedia.org,2007) . عمى اإلسبلـ السياسيـ2001 سبتمبر 11أحداث 
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الفصل األول 
اإلطار العام لمدارسة 

 

 :المقدمة  1.1

إف الصراع ما بيف الشرؽ كالغرب ليك صراع قديـ جدا يضرب بشدة في عمؽ التاريخ كلقد 
كما بيف الشد كالجذب , تباينت النظريات كاألطركحات حكؿ ما إذا كاف الصراع ديني أـ حضارم

صبغت العبلقة المسيحية اإلسبلمية بكثير مف التكتر الذم أضفى في الكثير مف األكقات ضرب 
ميد الديانات , كلخصكصية الكضع الديني في فمسطيف. مف العدائية ما بيف أتباع الديانتيف

ـ كمف ثـ إستيبلء إسرائيؿ الكامؿ عمى 1948كبالذات منذ قياـ دكلة إسرائيؿ عاـ , الثبلث
ـ فقد تفاقمت المشكمة كظمت القضية الفمسطينية تتفاعؿ حتى 1967األراضي الفمسطينية عاـ 

. يكمنا ىذا
 

إف القضية الفمسطينية كبإعتراؼ الجميع ىي القضية الجكىرية التي ما زالت معمقة عمى الرغـ 
كما أف المقاكمة . مف العدد الكبير مف قرارات مجمس األمف التي صدرت بخصكص ىذه القضية

ـ 1993الفمسطينية لئلحتبلؿ اإلسرائيمي ما زالت مستمرة عمى الرغـ مف إتفاقية أكسمك في العاـ 
سرائيؿ إذ لـ تؤدم تمؾ اإلتفاقية إلعادة الحقكؽ الفمسطينية , بيف منظمة التحرير الفمسطينية كا 

. بسبب المعكقات اإلسرائيمية
 

لقد تمادت إسرائيؿ في غٌييا كغركرىا باإلضافة إلى يقينيا التاـ أف ال مكاف ليا في الشرؽ 
األكسط سكل بالقكة اإلرىابية كالتخكيؼ كالرد باإلنتقاـ المبالغ فيو عمى جميع األحداث المكجية 

ضدىا سكاء كانت صغيرة أك كبيرة بدءن مف قمع حركات المقاكمة الفمسطينية كصكالن إلى معركتيا 
كحيث أف الكاليات المتحدة األمريكية أقكل حميؼ إلسرائيؿ في . ـ2006األخيرة في لبناف صيؼ 

المنطقة كألف العبلقة ما بينيما عبلقة عضكية ذات جذكر دينية كسياسية فإف الكاليات المتحدة 
األمريكية كانت كما زالت الطرؼ األكثر تأثيرا عمى القضية الفمسطينية كبالذات بعد التفرد 

. األمريكي بقيادة العالـ منذ انتياء الحرب الباردة كتفكؾ اإلتحاد السكفييتي
 

ستعرت في الداخؿ الفمسطيني منذ نياية العاـ  ـ إباف 1987كلقد إزدادت المقاكمة الفمسطينية كا 
إنطبلقة اإلنتفاضة الفمسطينية المباركة كقد تزامف ىذا التاريخ مع إنطبلقة حركة المقاكمة 

اإلسبلمية حماس التي كعمى الرغـ مف حداثتيا كحركة مقاكمة إال أنيا أثبتت كجكدىا عمى 
الساحة الفمسطينية كلفتت إلييا األنظار في الداخؿ كالخارج كبالذات بعد فكزىا الساحؽ في 
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ـ كحصكليا عمى غالبية مقاعد المجاس التشريعي 2006اإلنتخابات التشريعية االخيرة عاـ 
. الفمسطيني كمف ثـ تشكياىا لمحككمة

 

لقد أدل ذلؾ لظيكر حاجة لمعرفة كضع ىذه الحركة اإلسبلمية عمى الساحة الدكلية كمدل قبكليا 
دكليا كىؿ مف الممكف أف تقـك الكاليات المتحدة األمريكية بالتكاصؿ مع حككمة اسبلمية في 
ما ك. فمسطيف مف أجؿ حؿ القضية الفمسطينية أـ أف ىناؾ صراع عقائدم ديني يحكؿ دكف ذلؾ

العبلقات القائمة بيف إدارة الكاليات المتحدة األمريكية كالحركات اإلسبلمية في العالـ العربي؟ ىي 
ما اإلشكاالت النظرية كالعممية ان، ككما عبلقة الكاليات المتحدة األمريكية مع حركة حماس تحديد

.  ىذا ما ستحاكؿ الباحثة اإلجابة عمية في ىذا البحثالمحيطة بقضية العبلقة بينيما؟
 

 :بحثمشكمة ال 1.2

كالتغيرات االجتماعية كالسياسية القائمة كارتباطيا المباشر بالكضع تطكرات في ضكء اؿ
سعى ىذا االجتماعي كالسياسي كاالقتصادم لممجتمع العربي عمكمان كالفمسطيني خصكصان 

إدارة الكاليات المتحدة األمريكية كعبلقتيا باألحزاب كالحركات تكجيات  إلى معرفة بحثاؿ
تتمحكر الدراسة لذا فإف . اإلسبلمية في العالـ العربي كبالتحديد عبلقتيا مع حماس في فمسطيف

 باألساس عمى ترتكزاإلدارة األمريكية حكؿ إمكانية كجكد ىذه العبلقة كخصكصان أف سياسة 
إلى معرفة فالدراسة تسعى لمتكصؿ لذا ، تستخدـ لتحقيؽ ذلؾأدكات المصالح كما يرتبط بيا مف 

 كما أىـ األسباب الحقيقية  في حالة ثبكت كجكد عبلقة،ماىية عبلقة اإلدارة األمريكية بحماس
ىذا باإلضافة إلى أف البحث سيتناكؿ تفسير حالة التذبذب كالتأرجح كالتناقض كراء ىذه العبلقة؟ 

.  في مكقؼ اإلدارة األمريكية تجاه الحركات اإلسبلمية عمكما كحماس خصكصان 
 

: البحثمبررات  1.3
معرفة حقيقة كجكد عبلقة بيف إدارة الكاليات المتحدة األمريكية كحركة المقاكمة ؿ ةالباحثسعت 

 كفي . كأىدافيا، كأثارىا، فما ىي طبيعتيا،ف كانت ىناؾ عبلقةإ ك،مف عدمو (حماس)اإلسبلمية 
التي ليا مبررات  لحداثة المكضكع ك يعتبر ىذا البحث العممي مف األبحاث الجديدةقالكقت نفس

: في أربع مستكيات، ىي
 

 إف ىذا البحث مف األبحاث التي ليا عبلقة بالقضية العربية كخصكصا : المستوى األول
ككنو يتعامؿ مع قضية شائكة كغير كاضحة في عبلقات اإلدارة األمريكية مع الحركات 

 . كماىية ىذه العبلقات كأدكارىا تجاه قضايا المنطقة،اإلسبلمية
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 إف ىذا البحث ىاـ في خدمة البحث العممي كجديد كيتطرؽ لقضايا دقيقة : المستوى الثاني
ما ىناؾ  حدو  ف نفعو قد ال يقتصر عمى المستكل اإلقميمي بؿ كالعالمي ألنو إلىإ ؼ،كبالتالي

 .ىذا المكضكعبندرة في األبحاث التي ليا عبلقة 
 

اليادفة إلى تطكير األداء كاألدكات كالمنيجية العممية في البحث  مبرراتاؿ ةإف لمباحث
 .(عبلقة اإلدارة األمريكية مع حماس)كالتمحيص عف قضايا مثؿ ىذه القضية التي أمامنا 

 
 في المجاؿ السياسي كمجاؿ العبلقات الدكلية  حيث يفيد ىذا البحث: المستوى الثالث

أف النظاـ السياسي الفمسطيني كاألحزاب السياسية كخصكصان . كالعبلقات الداخمية الفمسطينية
 .الفمسطينية بحاجة إلى أبحاث كدراسات تساىـ في معرفة ىذه القضية

 
 أيضان، إف ىذا البحث يفيد الباحث األمريكي كصاحب القرار لمعرفة دكر : المستوى الرابع

 كخصكصا مع األحزاب ةطؽفي المفالكاليات المتحدة األمريكية كمشكبلتيا كتأثير سياساتيا 
 .السياسية الفمسطينية اإلسبلمية كما يحيط بيا مف قضايا أخرل

 
 :البحثأىمية  1.4

 مف األبحاث الجديدة مف نكعيا في فمسطيف التي تتناكؿ ىذا البحث اف ىذأيرل الباحث ب
 .المكضكع كمدل تأثيره عمى اإلنساف كالقضية الفمسطينية

 
 :اإلي مستويين ىم البحث وعميو فقد تم تصنيف أىمية ىذا

 
 : األىمية العممية 

 محاكلة لفيـ كاستكشاؼ الظركؼ كالمحددات التي نشأت فييا حركة المقاكمة كقالبحث  اىذ 
، إضافة لمعرفة الجذكر التاريخية ليذه الحركة، كفيـ المنطمقات الفكرية (حماس)اإلسبلمية 

، ة كالدكلية اإلقميميالبيئتيفكاألىداؼ كالطرح السياسي كاالجتماعي، كتصكرىا لمعبلقات بيف 
 .كأثر ذلؾ كمو عمى مستقبؿ حركة حماس

  نماذج مصر )الكقكؼ عمى خصكصية الحركات اإلسبلمية في العالـ العربي كاإلسبلمي
 إسبلمية كحركة تحرير، ليا حركةباإلضافة إلى حركة حماس باعتبار أنيا  (كاألردف كتركيا

ما يجعؿ منيا منظكمة كاممة في ـمف المؤسسات كاألجيزة االجتماعية كاإلعبلمية كالعسكرية 
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كبالتالي معرفة ىؿ تنسحب عمييا المقكالت النظرية . العمؿ السياسي كاالجتماعي كالعسكرم
 . لتحميؿ الجماعات مما يتطمب الكقكؼ عمي خصكصية حركة حماس

  معرفة حدكد قدرة حركة حماس في عبلقاتيا مف حيث عممية التغير كالتحكؿ كاالنتقاؿ في
مكاقفيا كعبلقاتيا نحك تغميب العمؿ السياسي عمى العمؿ العسكرم، أك الجمع بينيما، أك 

 .المشاركة في صنع القرارات كرسـ السياسات العامة في الساحة الفمسطينية

 
 : ية لاألىمية العم

  االىتماـ الدكلي المتزايد بالحركات التي تعتمد النيج الجيادم اإلسبلمي السيما بعد أحداث
 .ـ2001  سبتمبر11

  حالة األحزاب التي استدعت النظر الى طبيعة المجتمع الفمسطيني كالظركؼ المحيطة بو
 نيج سياسي كعسكرم كثقافي ذات حركة أك جبية أك جماعة ة أملتصبحالسياسية، 
 تطمؽ عمى نفسيا اسـ دكف أف الحزب السياسي، تتشابو في مياميا ك أىدافيا معكاجتماعي 

. حزب سياسي
  كتنامي أنصارىا كمؤيدييا كالنظر إلييا (حماس)تزايد أىمية حركة المقاكمة اإلسبلمية ،

العربي ) كقد يمتد ذلؾ إلي الجكار اإلقميمي ،كفاعؿ أساسي في النظاـ السياسي الفمسطيني
. (كاإلسبلمي

 كمف ، الضغكطات الدكلية كالمقاطعة التي تعرضت ليا حركة حماس، بعد تشكيميا الحككمة 
 . عمى معرفة أسبابيا كتداعياتيا عمى حركة حماس كالشعب كالقضية الفمسطينيةؼثـ الكقك

 
  :البحثأىداف  1.5

ييدؼ ىذا البحث إلى محاكلة التعرؼ عمى أىـ القضايا المتعمقة بعبلقة اإلدارة األمريكية مع 
حماس، كالتي تعتبر مف القضايا اليامة ذات األبعاد االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية حركة 

فالعبلقات األمريكية ال تقؿ أىمية عف غيرىا مف القضايا . عمى المستكييف الفمسطيني كاألمريكي
كافة  اإلدارة األمريكية تستفيد مف عمما بأفلكضع الفمسطيني ؿ بالنسبةالسياسية كاالقتصادية 

 سياستيا الخارجية استثماران  اجندة سياسية مبرمجة مف أجؿ أستثمار كتعمؿ دكما كفؽعبلقاتيا
كبالتالي، فيذا . جؿ الحفاظ عمى مصالحيا كمشاريعيا في المنطقة العربيةأسياسيا كاقتصاديا مف 

حركة الحركات اإلسبلمية عمكما ك اإلدارة األمريكية تجاه تكجياتالبحث يتطرؽ إلي أىمية 
 كعف كيفية التعامؿ معيا، كأىـ األسباب الحقيقية كالرئيسية التي جعمت اإلدارة  خصكصاحماس

األمريكية مختمفة في رؤيتيا بؿ كمتناقضة أحيانا نحك الحركات اإلسبلمية كحركة حماس 
 .بالتحديد
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وعميو فإن ىذا البحث ييدف من خالل موضوعاتو وأسئمتو إلى تحقيق األغراض 

 :واألىداف التالية
كجكد عبلقة بيف اإلدارة األمريكية عمى محاكلة التعرؼ إذا كاف ىناؾ فعبل مؤشرات  .1

 .حركة حماس في فمسطيف- كالحركات اإلسبلمية 

 .كأىدافيا اإلستراتيجية. التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف اإلدارة األمريكية كحماس .2

طبيعة الحكارات بيف إدارة الكاليات المتحدة األمريكية كحركة المقاكمة استعراض  .3
 .ماذا تسعى حماس لتحقيقو مف خبلؿ ىذه العبلقة، ك(حماس)اإلسبلمية 

األسباب الحقيقية كالرئيسية التي جعمت اإلدارة األمريكية مختمفة في رؤيتيا تفسير أىـ  .4
 .بؿ كمتناقضة أحيانا نحك حماس

اإلسبلمية في   التداعيات المترتبة عمى عبلقة اإلدارة األمريكية مع الحركاتالتعرؼ عمى .5
 .البمداف العربية كبعض الدكؿ اإلسبلمية

الكشؼ عف الشركط المطمكبة لتكفير عبلقة جيدة بيف إدارة الكاليات المتحدة األمريكية  .6
 .كحماس

كف أف تخدـ العبلقات بيف إدارة الكاليات المتحدة األمريكية كجماعة مف المـكيؼ معرفة  .7
اؿ كعبلقة مع اجسكر اتصمسألة بناء اإلخكاف المسمميف في كؿ مف مصر كاألردف 

 .حماس

كجكد رؤية ايجابية لمستقبؿ ىذه العبلقة في عمى إلى أم مدل يمكف الحكـ التعرؼ  .8
 .ضكء لعبة المصالح المشتركة

 
 البحثأسئمة  1.6

  :يسعى البحث لإلجابة عن التساؤالت التالية
 عبلقة بيف إدارة الكاليات المتحدة األمريكية كحركة المقاكمة ةىؿ يكجد حقيقةن أم .1

 لى ماذا تسعى حماس مف ىذه العبلقة إكما ىي طبيعتيا؟ ك (حماس)اإلسبلمية 

 ؟ (حماس)ما مؤشرات كجكد عبلقة بيف اإلدارة األمريكية كحركة المقاكمة اإلسبلمية  .2

 ما طبيعة العبلقة بيف اإلدارة األمريكية كحماس؟ كما أىدافيا اإلستراتيجية؟ .3

ما أىـ األسباب الحقيقية كالرئيسية التي جعمت اإلدارة األمريكية مختمفة في رؤيتيا بؿ  .4
 كمتناقضة أحيانا نحك حركة حماس؟
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ما التداعيات المترتبة عمى عبلقة اإلدارة األمريكية مع الحركات اإلسبلمية في البمداف  .5
 العربية كبعض الدكؿ اإلسبلمية؟

 ما الشركط المطمكبة لتكفير عبلقة جيدة بيف إدارة الكاليات المتحدة األمريكية كحماس؟ .6

كيؼ يمكف أف تخدـ العبلقات بيف إدارة الكاليات المتحدة األمريكية ك جماعة اإلخكاف  .7
 المسمميف في كؿ مف مصر كاألردف كتركيا لبناء جسكر اتصاؿ كعبلقة مع حماس؟ 

كجكد رؤية ايجابية لمستقبؿ ىذه العبلقة في ضكء لعبة عمى إلى أم مدل يمكف الحكـ  .8
 المصالح المشتركة؟

عالقة بين اإلدارة لنو يوجد مؤشرات لأمفادىا رئيسية فرضية وسوف يستند البحث عمى 
. حركة حماس في فمسطين نموذجاً - األمريكية والحركات اإلسالمية 

 
: الطريقة واإلجراءات

 

 :ية البحثمنيج 1.7
في ضكء أىداؼ الدراسة، فقد تـ استخداـ منيج بشكؿ تكاممي كذلؾ لتعدد المكاضيع التي 

تتناكليا الدراسة حيث يتطمب كؿ مكضكع أسمكب خاص بصكرتو الكيفية التي يتـ بيا جمع 
كتـ استخداـ المنيج التاريخي إلثراء المكضكع المتعمؽ بدراسة مسار . كتحميؿ المعمكمات

العبلقات كتطكر السياسة األمريكية تجاه الحركات اإلسبلمية في العالـ العربي كتحديدا مع حركة 
تحميؿ عبلقات السياسة مف أجؿ كذلؾ منيج تحميؿ المضمكف . حماس كأبعادىا التاريخية

ىذا المنيج الذم يقـك . الخارجية األمريكية نحك الحركات اإلسبلمية كحركة حماس خصكصان 
عمى تحميؿ الظاىرة المراد بحثيا مف الزاكية التاريخية كالعممية كالبحث مف جميع جكانبيا، كتحميؿ 

بنيتيا، كمعرفة مجمؿ العبلقات كالركابط بيف مككنات الظاىرة دكف تدخؿ مف الباحث في 
نتائجيا، كما كاستخدـ الباحث أيضا المنيج النقدم التحميمي لدراسة بعض األحداث أك القضايا 

التي يمكف أف تؤثر في فيـ العبلقات األمريكية كالسياسة الخارجية األمريكية نحك الحركات 
.  كأخيران تـ االستعانة بمنيج الدراسات المستقبمية.اإلسبلمية كحركة حماس
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 : اإلطار النظري لمدراسة 1.8
االستشرافية، التي تعتمد عمى – ضمف إطار ما يعرؼ بالدراسات المستقبمية – تندرج ىذه الدراسة 

آلية كتقنية السيناريكىات، كبالتالي اعتمدت الدراسة عمى مدخؿ الدراسات المستقبمية كذلؾ عبر 
: اآلليات التالية

الذاكرة التاريخية لؤلحداث كالتطكرات كالمتغيرات، ثـ آلية السيناريكىات، كألف الدراسات المستقبمية 
تتطمب قدران كنكعان مف العكدة التاريخية لؤلحداث، بؿ إف بقدر ما تعكد لؤلحداث كالتطكرات 

 كبالتالي ،التاريخية كربطيا مع الكقائع الحالية بقدر ما يمكنؾ مف فيـ الكاقع كالتنبؤ بالمستقبؿ
. القدرة عمى كضع كرسـ كتخطيط السيناريكىات

 

 مصر كنماذجمف أجؿ ذلؾ بدأت الدراسة بتتبع التطكر التاريخي لمحركة اإلسبلمية في فمسطيف 
كاألردف كتركيا لمحاكلة فيـ الجذكر كالخمفيات التاريخية عبر الذاكرة التاريخية لؤلحداث كبالطبع 

طبيعة عبلقاتيا الداخمية كالخارجية، ثـ انتيت الدراسة بكضع كتصكر عدد مف السيناريكىات 
. سكاء المتكقعة أـ الممكنة أك المستبعدة

 

كفيما يمي إشارة إلى أىمية الدراسات المستقبمية، ماىيتيا كمفيكميا، كماذا نقصد بيا، كما ىي 
 .المناىج التي يتعامؿ بيا مدخؿ الدراسات المستقبمية ككذلؾ اآلليات كالتقنيات التي يعتمدىا

 

  :أىمية الدراسات المستقبمية
اكتشاؼ المشكبلت قبؿ كقكعيا، فيتـ التييؤ لمكاجيتيا أك حتى لقطع الطريؽ عمييا كالحيمكلة  .1

(.  كظيفة اإلنذار المبكر ) دكف كقكعيا
. بمكرة االختيارات الممكنة كالمتاحة كترشيد عممية المفاضمة بينيا .2
 

ما أىم الميادين التي يمكن  :كمف التساؤالت التي يطرحيا العديد مف الميتميف بيذا العمـ ىك
ليذا العمم أن ينشط ويحقق فييا اإلنجاز؟ 

إذ أف كؿ المياديف االجتماعية أك اإلنسانية بصكرة أعـ : كالجكاب عمى ىذا التساؤؿ ىك بسيط
تكنكلكجيا، البيئة، العمؿ كالبطالة، الدكلة كالنظاـ السياسي، : ىي مف اىتمامات ىذا العمـ مف
، السياسة ة الخارجية، السياسالعالقات والشؤون العسكرية تطكر القيـ، المجتمع كتطكراتو،

الخ أم أف كؿ ما ىك متاح لمفرد أف يبلحظو أصبح باإلمكاف التنبؤ بما سيككف عميو  ...الداخمية
. كفؽ تقنيات عممية كنسبة كبيرة مف التحقؽ
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: المستقبميةالمصطمحات 
التعريفات المختمفة بالعكدة إلى المكسكعات الدكلية المختمفة، نجد أف كؿ مكسكعة قد تناكلت 

بطريقة معينة كما أنيا اختارت مصطمحات محددة تختمؼ - المصطمحات المستقبمية– المكضكع 
كبالتالي تعددت المصطمحات التي شاعت كاستخدمت في أفرع العمـك . باختبلؼ كؿ مكسكعة

االجتماعية، بشأف النظر إلى المستقبؿ بالتكقع أك التنبؤ أك التحميؿ كمف ىذه المصطمحات التي 
، Futurism، أك المستقبمية Futurologyعمـ المستقبؿ : تداكلت عمى نطاؽ كاسع

 .كاالستشراؼ، كالتخميف، كالنبكءة كالتنبؤ

 : مفيوم الدراسات المستقبمية في الموسوعات العممية
تشير المكسكعة البريطانية الدكلية لمعمكـ االجتماعية، إلى ىذا المجاؿ تحت عنكاف 

Prediction أم النبكءة، ثـ ربطت ىذا العنكاف بمصطمح أخر كىك النبكءة كالتنبؤ في مجاؿ ،
. Economic Prediction and Forecastingاالقتصاد 

 

 أم، Futurism ليذا المجاؿ تحت عنكاف ـ1996تشير المكسكعة األمريكية في طبعتيا عاـ 
المستقبمية كيقصد بيا دراسة المستقبؿ بمنظكر ينطمؽ مف التكقع، كاإلعداد ألحداث قادمة كالتأثير 

. في مسارات ىذه األحداث
 

 Futurology & Prospectiveأما المكسكعة الفرنسية فإنيا تتناكؿ ىذا المجاؿ تحت عنكاف 
 (.1999زىراف، ). أم المستقبمية أك عمـ المستقبؿ

 

: التقنيات العممية في االستشراف 
عمى العديد مف التقنيات العممية المأخكذة مف  (عمـ المستقبؿ)كغيره مف العمـك الحديثة يعتمد 

التجارب اإلنسانية السابقة التي تـ تطكيرىا في مراكز البحث المتخصصة، كمف المشيكر بو ىذا 
.  العمـ ىك اعتماده عمى الطرؽ العممية المستكحاة مف الرياضيات كالعمـك الدقيقة بصفة عامة

 

عمى سبيؿ اإليضاح كاإلطبلع )كمف أشير التقنيات المستخدمة في الدراسات المستقبمية نذكر 
 : (ألف القكاعد العممية لكؿ تقنية تتطمب شركحات معمقة

 تقنية الدلفيDelphi  :مف الخبراء يتـ عرض الظاىرة محؿ ان كالتي تتطمب عددا كبير 
 إعادة طرح ،مقارنة رأم كؿ عالـ باآلراء األخرل ثـتتـ ثـ ، الدراسة عمييـ كؿ عمى حدة

 إلى أف يتـ رسـ الصكرة المستقبمية ،اآلراء عمى مجمكعات الباحثيف ليكيؼ كؿي مكقفو كىكذا
. األكثر قبكالن 
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 كىذه التقنية تعني أف ىناؾ أدكات عممية لتصكر المستقببلت الممكنة : تقنية السيناريوىات
: قكاعد (5)بطرؽ عقبلنية كىي مناقضة لمتفكير العمكمي كالركمانسي كتحكميا عادة 

. احتراـ قكاعد المعب. 1
.  التكيؼ مع األىداؼ. 2
. المعقكلية. 3
.  العقبلنية. 4
. االنسجاـ. 5

ىذا العدد القميؿ المعركض عف أىـ التقنيات المستقبمية، كالتي تعرؼ تطكيرات بصكرة تصاعدية 
مستمرة تعطي نظرة لممتتبع عمى أف ىذا العمـ ىك في حالة حركة دائمة تجعمو يساير المحظات 

 .اآلنية كييدؼ لخدمة ما ىك قادـ

: لمبحثالمدخل النظري : أوالً 

منيج تحميؿ الجماعة، لما يستند إليو ىذا المنيج في إبراز أىمية الجماعة في  البحث عمى اعتمد
الحياة السياسية كدكرىا األساسي الذم يفسر التفاعبلت السياسية في حاالت كثيرة، بؿ كقد تصبح 

. الجماعة ىي مفتاح تشخيص كتفسير الظكاىر السياسية

كيركز منيج تحميؿ الجماعة عمي مجمكعات األفراد التي تتفاعؿ فيما بينيا سعيان نحك أىداؼ 
أم أف االىتماـ ينصب عمي الجماعة كليس الفرد ماداـ المفترض أنيا تؤثر في . سياسية مشتركة

. الحياة السياسية أكثر منو، كعميو تعد الجماعة كحدة التحميؿ
 حامد ربيع، أف الجماعة تصبح حقيقة مستقمة عف األفراد المككنيف ليا، فيي ليست . دلكير

مجرد حاصؿ جمع عدد مف األفراد، فالجماعة تممؾ في العادة صفات مستقمة ككعيان أك مثبلن 
 . خاصان بيا، كال يمكف بحاؿ أف تظؿ الجماعة قاصرة عمي تجميع لمصفات الفردية

(. 2004القصيبي، )

، اعتمدنا منيج تحميؿ الجماعة الذم مف خبللو نتناكؿ حركة حماس كجماعة ا البحثكفي ىذ
مستقمة عف قيادتيا أك أفرادىا كعناصرىا سكاء قيادة الداخؿ أك الخارج أك القيادة السياسية أك 

العسكرية، كبالتالي كحدة التحميؿ ىي الفعؿ الذم تقـك بو الجماعة كالمقصكد ىنا حركة حماس، 
عبلقاتيا، نشاطيا، أدكاتيا، تأثيراتيا عمى النظاـ السياسي كاالجتماعي الفمسطيني، كانعكاس ذلؾ 

 عمى كافة المستكيات عالقاتيا السياسيةعمى المحيط المتعمؽ بالقضية الفمسطينية، امتدادان إلى 
. كالساحات المختمفة، كىنا بالطبع كاف التركيز عمى عبلقتيا مع اإلدارة األمريكية
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:  عمي األدوات البحثية التالية ة الباحثت ذلك اعتمدىباإلضافة إل

: المقابالت  (أ)

 المزيد حكؿ حركة حماس، مكاقفيا كسياساتيا لمعرفة كاالطبلع عؿؿ ؿةنظران لحاجة الباحث
كخطكاتيا المقبمة كالمتكقعة، كلعدـ تكفر دراسات حديثة ككافية، كلحداثة المتغيرات الحاصمة 

كفكزىا باألغمبية كتشكيؿ ـ 2006السيما بعد مشاركة حركة حماس في االنتخابات التشريعية 
. عمى المقاببلت الشخصية كمصدر لممعمكمات كالتحميبلتة  الباحثاعتمدتالحككمة الفمسطينية 

كلقد كاف مف الصعب تكسيع دائرة  المقاببلت نظرا لمظركؼ الصعبة التي ألمت بقطاع غزة 
. خبلؿ الفترة التي تـ إعداد البحث بيا

 :المالحظة بالمشاركة  (ب) 

الباحث ىك جزء مف المجتمع الذم يعيش فيو يتأثر بو كيحاكؿ التأثير فيو، كبالتالي يراقب أم 
كنظران ألف دراستنا تتعمؽ بحركة المقاكمة . حراؾ اجتماعي أك سياسي في المجتمع كيبلحظو

، كجماعة إسبلمية في المجتمع الفمسطيني ليا منيجيا ككسائميا كبرنامجيا (حماس)اإلسبلمية 
كأنصارىا كمؤيدييا، كتحاكؿ تحقيؽ أىدافيا السياسية كاالجتماعية عبر مختمؼ الكسائؿ، كبالتالي 

ىذا يكفر رافدان ميما ألم كأم سمكؾ تقكـ بو ىذه الجماعة حتمان يؤثر في المجتمع كيتأثر بو، 
. باحث ىك جزء مف ىذا المجتمع

 : بحثالمفاىيم األساسية لل: ثانياً 

عبلقة إدارة الكاليات المتحدة "نظران لتعدد المفاىيـ كاختبلؼ التعريفات التي تناكلت مفيكـ 
فإننا سنقـك بتقديـ بعض التعريفات البسيطة  لممقصكد باإلدارة " األمريكية مع حركة حماس 

 لمكضكع الدراسة م كاألساسمثـ نخمص بعد ذلؾ إلي التعريؼ الرئيس. األمريكية كعبلقتيا 
 كالذم تطمب اإلشارة إلى بحثتبناه اؿمقصده كمحركة حماس الذم -  كالمتعمؽ بالحركة اإلسبلمية

الحركة  الحركة، الجماعة،:  كىيالبحثجممة مف التعاريؼ األخرل القريبة كالمشابية لمفاىيـ 
 .االجتماعية، الحركة السياسية
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:-  وفيما يمي إشارة إلي ىذه المفاىيم وذلك كالتالي
 

  :(حماس)حركة المقاومة اإلسالمية 
 

 مفيوم الحركة - 1
إلي سمسمة األفعاؿ كالجيكد التي يقـك بيا عدد  (Movement)يشير المعني العاـ لكممة حركة 

مف األشخاص مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ معيف، كالحركة عمكمان ضد الرككد، كىي تعبر عف نشاط 
. الكؿ ككحدة لتحقيؽ النمك

 

أحد المفاىيـ )أف مفيـك الحركة ىك  (الثقافة كالمجتمع)في مؤلفو  (ريمكند كليامز)كقد أكضح 
اإلستراتيجية في العمكـ االجتماعية، كأنو طبقان لبلستخداـ الشائع لمفيكـ الحركة فإنو يعني ذلؾ 

النمط العاـ مف التغيير الذم يمكف التعرؼ عميو، كبالتالي يمكف استخدامو في اكتشاؼ التغيرات 
، كىذا يعني أف مفيـك الحركة ىك كسيمة (التي تطرأ عمى مختمؼ جكانب الحياة االجتماعية

. الكتشاؼ مختمؼ التغيرات المادية كالثقافية التي تطرأ عمي أم مجتمع مف المجتمعات
(. 1980الحسيني، )
 

مفيوم الجماعة  - 2
. ككف عدد مف األشخاص جماعة إذا حدث بينيـ طراز محدد مف االندماج يمكف تحديد درجتو م"

كالجماعة حقيقة اجتماعية متميزة مف . كيختمؼ العمماء في العدد الذم تتككف منو الجماعة
مدككر، )".  األشخاص المككنة ليا، تتأثر بيـ، كتؤثر فييـ كتفرض شيئان مف سمطانيا عمييـ

1975  .)
 

كالجماعة في اإلسبلـ ىي نتيجة لتكجو المسمـ نحك الفضيمة في سبيؿ تحقيؽ السعادة الدنيكية 
نما نتيجة تكجو  كاآلخركية، كىي ليست نتيجة صراع بيف أشرار سكاء أكانكا أفرادان أـ جماعات، كا 

نما نتيجة تفاعؿ . المسممكف أفرادان . يشترؾ فيو كىي ليست نتيجة تفاعؿ أناس خيريف بالطبيعة، كا 
كلـ يقرر األفراد أف حياة الجماعة ىي الحياة . أناس ىذبيـ اإلسبلـ بتفجير الطاقات الخيرة فييـ

نما نتيجة حرص الفرد عمي ممارسة كاجباتو أك حقكقو  التي يريدكنيا نتيجة مصالح فردية دنيكية كا 
يجابيان  .  الدينية التي تحقؽ ذاتو كتخمصو مف العبكدية كاالغتراب كتجعمو مشاركان فعاالن كا 

 

كجماعة األمة اإلسبلمية تختمؼ عف جماعية الفمسفات كفمسفة أفبلطكف أك ماركس أك ىيجؿ، 
جماعة األمة ال تعمؿ عمى إذابة الفرد كال تزيؿ الفكارؽ بيف األفراد كال تعمؿ أبدان عمى تحقيؽ 

عف أعمالو حتى كىك ضمف الجماعة  يبقي الفرد مسئكالن . مساكاة عددية إال أماـ القضاء
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ففي الكقت الذم تتحدث فيو مصادر التشريع عف األمة كعمك . كسيحاسب عمييا يـك القيامة
(. 1999كالبرغكثي، الحمد، ). شأنيا، تتحدث أيضان عف الفرد كسمككو الفردم في الحياة الدنيا

 

مفيوم الحركة االجتماعية - 3
مفيـك يشير إلي مسعى جماعي لتكريس التغيير أك مقاكمتو في المجتمع الذم تظير فيو الحركة 
االجتماعية، كما أف ىذا المفيكـ يعتبر أكثر اتساعان مف مفيكـ الحزب أك جماعة المصمحة، أك 

التكجيات االجتماعية، أك الحشد الجماىيرم، كما أنو ذك صمة كثيقة بعمميات التغيير االجتماعي 
. كالسياسي كالحرماف النسبي كاألزمات التي تصاحب فترات االنتقاؿ في حياة المجتمعات

(. 2003البيكمي، )

مشركع جماعي لتثبيت "  بأنيا الحركة االجتماعية –أحد عمماء االجتماع – ويعرف بمومر 
كىي تصدر أساسان عف حالة مف القمؽ، كتستمد بكاعث قكتيا مف  دعائـ نظاـ جديد في الحياة،

". عدـ الرضي عف الحالة السائدة كمف الرغبات كاآلماؿ التي تصبك إلي تخطيط نظاـ جديد
 (.1975مدككر، )

 

 ذاتأف ىناؾ نماذج مختمفة مف الحركات االجتماعية،  –عالـ اجتماع – كيحدد إيرؾ ىكفر 
:  الطابع الديني كىذه تمر بثبلث مراحؿ ىي

. التبشير بالفكر الجديد- 1
. حشد التأييد االجتماعي لو- 2
. تغيير الكاقع، أك اإلسياـ في تغييره- 3

كيغمب عمى كؿ مرحمة نمط خاص مف النشاطات كالبرامج التي مف المفترض أف تسيـ في 
(. 2003البيكمي، ).تحقيؽ أىداؼ الحركة

تيعد محاكلة كاعية تيدؼ إلي تغيير   "شعبان األسود، الحركة االجتماعية بأنيا/ وُيعرف الدكتور
المعايير كالبناء االجتماعي كاألنماط النظامية كاألدكار كالمكانات في أم مجتمع مف المجتمعات، 

، كيضيؼ أنو في "كألجؿ ذلؾ اعتبرت الحركات االجتماعية ىيئات ىامة لمتغيير االجتماعي
 (.2003األسكد، )        .  حركة سياسيةلبعض األحياف قد تتحكؿ الحركة االجتماعية إؿ

 

 

مفيوم الحركة السياسية  - 4
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ىي محاكلة لتغيير البناء السياسي القائـ عف طريؽ العمؿ الجماعي المنظـ، كىي أضيؽ نطاقان 
مف الحركة االجتماعية، ألف الحركة السياسية محدكدة بالنظاـ السياسي القائـ، كمقتصرة عميو، 

. إلي جانب ارتباطيا بالنظاـ االجتماعي العاـ
 

ـ  :وتختمف الحركة السياسية من مجتمع إلي آخر نتيجة األسباب التالية
. شكؿ النظاـ السياسي القائـ كطبيعتو- 1
(. 2003األسكد، ). األسباب التي كانت كراء قياـ الحركة- 2
 

كبالتالي فإننا نجد أف الحركات االجتماعية كالسياسية ىي محاكالت تعكس العمؿ الجماعي 
كذلؾ نتيجة . المنظـ لفئة مف الناس، ىدفيا إحداث تغيير ىاـ كشامؿ في النظاـ االجتماعي

. لبعض المتغيرات كالتطكرات التي يتعرض ليا المجتمع
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: إجراءات الدراسة 
 

: لتحقيق أىداف الدراسة اتبع الباحث الخطوات التالية 
مراجعة ما أتيح لمباحث مف األدب السياسي كاالجتماعي كالديني كالتاريخي كاإلعبلمي  .1

ذم العبلقة بمكضكع الدراسة حكؿ عبلقة اإلدارة األمريكية بحركة حماس كالتكصؿ إلى 
. التعريفات اإلجرائية الخاصة بذلؾ

مراجعة بعض الدراسات السابقة المرتبطة بالدراسة كمتغيراتيا، كالتعرؼ إلى أدكاتيا  .2
 . ضكئيا تـ إعداد الدراسةعمىالبحثية كطبيعة النتائج التي تـ التكصؿ إلييا، كالتي 

تـ إعداد كصياغة مجمكعة مف األسئمة ذات الصمة بتساؤالت الدراسة عمى طريقة  .3
 .جؿ الحصكؿ عمى معمكمات تخدـ البحثأالمقابمة مف 

جؿ الرد عمى التساؤالت ذات الصمة أتـ مقابمة مجمكعة مف قيادات حركة حماس مف  .4
 .بمكضكع الدراسة

بعد ذلؾ قاـ الباحث بتفريغ ما حصؿ عميو مف معمكمات لممقاببلت الشخصية لبعض  .5
 .قيادات حركة حماس تفيد مكضكع الدراسة

قاـ الباحث بتتبع كؿ ما يتعمؽ بمكضكع البحث في الصحؼ المحمية ك تحديدا صحيفة  .6
 األخبار كالمقاالت اقتطاع كالحياة الجديدة كاألياـ صحيفتيالقدس المقدسية إضافة إلى 

لفيـ حيثيات ـ 31/12/2006كحتى ـ 1/1/2006التي تفيد البحث في الفترة مف 
  التشريعيةباالنتخاباتالمرحمة الدقيقة التي تمت فكز حماس 

تـ تحميؿ المادة التي جمعيا الباحث مف أكثر مف مصدر كبعد ذلؾ قاـ الباحث بعرضيا  .7
 .جؿ الرد عمى فرضيات كتساؤالت الدراسةأمف 

كفي ضكء النتائج التي تـ التكصؿ إلييا، تـٌ صياغة التكصيات ذات العبلقة، كما تـ  .8
 .اقتراح بحكث أخرل إلثراء المكضكع كاستكماؿ جكانبو األخرل
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 الدراسات السابقة
 
 
 
 
 



 24 

 نيالفصل الثا
الدراسات السابقة 

 :المقدمة 
 مف الدراسات كالمراجع كالكتب ذات الصمة بيذا المكضكع، عددإنو مف الضركرم الرجكع إلى 

 األمريكية ةعبلؽاؿنجازه في مجاؿ إكعميو ارتأل الباحث في ىذا الفصؿ الرجكع إلى ما تـ 
لدراسات السابقة تطرؽ الباحث إلى تقييـ التغيرات التي ا كمف خبلؿ ىذه ،بالحركات اإلسبلمية

 العربية كتحديدان مع ةمنطؽاؿطرأت عمى عبلقة اإلدارة األمريكية مع الحركات اإلسبلمية في 
 ىذه  ما حققتواالطبلع عمىكقاـ الباحث ب. (حماس)في فمسطيف حركة المقاكمة اإلسبلمية 

طبلع عمى الكعميو في ىذه الحالة فإف ا, بحث اؿا في ىذبيا  لبلستنارة  نتائج الدراسات مف
 كاالستفادة مما قدمو الباحثكف كالمفكركف ،مختمؼ المصادر المتاحة ذات الصمة بمكضكع الدراسة

 ساىـ كأثرل مكضكع البحث أيضان في اختيار أكثر المراجع قربا مف .اآلخركف في ىذا المجاؿ
.  مكضكع الدراسة مما ساعد عمى تحديد أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث

 

 : الدراسات السابقة
لقاء الضكء عمى حركة اؿكفي سياؽ تناكؿ  دراسات كاألدبيات التي أسيمت في فيـ كتحميؿ كا 

 نمكذجي مصر كاألردف – اإلسبلمية في العالـ العربي حركات  كاؿ(حماس)المقاكمة اإلسبلمية 
:  العرض كفؽ المحاكر التاليةيأتي

التي تناكلت عبلقة اإلدارة األمريكية بالحركات  (العربية كاألجنبية)الدراسات السابقة  .1
 .اإلسبلمية

التي تناكلت حركة حماس كعبلقاتيا الداخمية  (العربية كاألجنبية)الدراسات السابقة  .2
 . كالخارجية

  التي تناولت عالقة اإلدارة األمريكية بالحركات  (العربية واألجنبية)الدراسات السابقة
 .اإلسالمية
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: الدراسات العربية : أوالً 
في صحيفة الحقيقة  م2007  أيار15 التي نشرت بتاريخ ةفي دراسة لمكاتب مروان شحاد . 1

( حماس) حركة المقاكمة اإلسبلمية الدكلية كىي دراسة كصفية لمتغيرات التي طرأت عمى خطاب
فقد !  تكلي السمطة(حماس) حركة المقاكمة اإلسبلمية السياسي كاألسباب التي مف أجميا قررت

تناكلت ىذه الدراسة مجمؿ الظركؼ الكطنية كالعربية كاإلسبلمية التي ساىمت في تحكؿ خطاب 
، كالتعرؼ عمى مكقع الحركة في الخطاب السياسي (حماس)حركة المقاكمة اإلسبلمية حركة 

خاص، كما أنيا تعرضت لمجمؿ السيناريكىات المحتممة لسمكؾ  الغربي عمكمان، كاألمريكي بشكؿ
حركة حماس كالتحديات كالصعكبات التي تكاجييا كمعرفة إمكانية حدكث تغير جذرم في خطاب 

 كقد خمصت الدراسة إلى أف األبحاث التي صدرت. الحركة كسمككيا السياسي كنيجيا العسكرم
في مكضكع الحكار مع اإلسبلمييف كمحاربة اإلرىاب قد كمَّفت مميارات الدكالرات، كىناؾ عمى 

كقد كشؼ ىذا .  مميكف دكالر(12)سبيؿ المثاؿ بحث كاحد عف كيفية مقاكمة اإلرىاب ريصد لو 
كعمى ىذه األسس . ” في التعامؿ مع اإلسبلمييف بكضعيـ في سمة كاحدةأخطئكاالبحث أنيـ 

دعمت الخارجية األمريكية التكجو نحك الحكار، ككذا فعؿ االتحاد األكركبي، بؿ أف الخارجية 
تجاكز القكانيف المحمية كاألعراؼ الدبمكماسية  أكعزت إلى دبمكماسيييا كسفاراتيا في الخارج إلى
يجرم تركيج المبادرة األمريكية مف قبؿ  ىكذا. كالشركع بإجراء اتصاالت مع الجماعات المعنية

مع بقاء السؤاؿ . الغرب نفسو كحتى مف بعض الكتاب العرب األمريكييف كغير األمريكييف
حكار الكاليات المتحدة كاإلتحاد األكركبي بالنسبة لتغيير تصنيفيما  المطركح حكؿ مدل جدية

لحركات المقاكمة اإلسبلمية مف حركات إرىابية يحظر التعامؿ معيا، إلى حركات مقاكمة 
          تغيير سياساتيما الخارجية المتمثمة بالكيؿ بمكياليف تجاه قضايا الصراع العربي ػ شرعية، ككذلؾ

             فقد تكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ تحكال كاقعيان داخؿ  كفي النتيجة العامة. اإلسرائيمي
             إلى مرحمة « الثكرة»االنتقاؿ مف مرحمة ب كذلؾخطاب حركات المقاكمة اإلسبلمية 

            عصر األيديكلكجيات، لدل حركات المقاكمة ، كأف االعتقاد بزكاؿ«الحكـ كالسمطة»
            إحدل التعبيرات األيديكلكجية لمعقيدة اإلسبلمية كشرائعيا في بث  اإلسبلمية كالتي ىي

ركح المقاكمة غير صحيح، كأف الضغكط الدكلية كزكاؿ االحتبلؿ ىي مف األسباب الدافعة بتمؾ 
الحركات في تحكؿ خطابيا السياسي مف االستمرار في المقاكمة إلى مشاركتيا السياسية، كأف 

سعي أطراؼ النزاع العربي ػ اإلسرائيمي  بالدخكؿ في مفاكضات جادة يككف  بفعؿ قكة ضربات  
المقاكمة العسكرية، كأف حركات المقاكمة اإلسبلمية عمكمان ال تثؽ بجدية التزاـ إسرائيؿ كرغبتيا 

في الدخكؿ بتسكية عادلة ترضي كافة أطراؼ النزاع، كأف حركات المقاكمة اإلسبلمية تمتمؾ 
القدرة عمى التكيؼ كتطكير خطابيا السياسي مع احتفاظيا  بحقيا في خيار العكدة إلى المقاكمة 
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كما خمصت الدراسة إلى أف جكىر الخمؿ في فمسفة برنامج التسكية كفقداف الشرعية . المسمحة
الدكلية يكمف في عدـ قدرتيا عمى إلزاـ اإلسرائيمييف في االتفاقيات كالمعاىدات، كأف التجارب 

أثبتت الكذب كالتحريؼ المتعمد لمحقائؽ كالنكايا الذم يمارسو اإلعبلـ اإلسرائيمي في السعي نحك 
قبكؿ مشاريع التسكية كالبحث عف شريؾ جدم لمتفاكض معو، كسمككو خيار الحمكؿ األحادية 

التخبط  في سياسات الكاليات المتحدة األمريكية المتعمقة كأيضان التي تجنبو إلزاـ المجتمع الدكلي، 
بقضايا المسمميف كتحٌيزىا الكامؿ إلسرائيؿ، فضبلن عف األزمة السياسية الداخمية التي يعيشيا 

 في الحرب األخيرة عمى لبناف، كؿ فشؿ إسرائيؿ في تحقيؽ أىدافياالمجتمع اإلسرائيمي بسبب 
ىذه المؤشرات كالدالالت تؤكد عمى أف أم مشركع تسكية يقتؿ في ميده، كيبشر بمستقبؿ غامض 

، كبخاصة (حماس)ربما يؤدم إلى بداية انشقاقات كانقسامات داخؿ حركة المقاكمة اإلسبلمية 
 (.2007, شحادة) .األجنحة العسكرية فييا

 
  :(م1996 )خالد الحروب، حماس الفكر والممارسة السياسية   . 2

ىدفت الدراسة إلي معرفة كيؼ استطاعت حماس أف تثبت كجكدىا ككيؼ تصاعدت أىمية حركة 
حماس مف خبلؿ العمؿ االنتفاضي كالعسكرم كمف خبلؿ العمؿ االجتماعي كاألىمي، ثـ 

 حركة حماس، كالتخكؼ مف نشكب حرب أىمية بيف السمطة لتداعيات نشأة سمطة فمسطينية عؿ
 أنيا قادرة عمي أف تقؼ بقكة كثبات ل قمع حركة برىنت عؿلككيؼ كلماذا ييقدـ عؿ. كحماس

بكجو العدك الذم يحتؿ أرضيا؟ كما الذم يمكف أف يبرر قمع شباب مف شعبنا استشيدكا كأعطكا 
مف خبلؿ المصادر األكلية التي اعتمدتيا الدراسة كالكثائؽ . كؿ ما يممككنو لمقاكمة االحتبلؿ

كالبيانات الحركية المنشكرة كغير المنشكرة كالمقاببلت كتصريحات القادة كالرمكز، الصادرة عف 
 (. ـ1996الحركب، ) حركة حماس يمكف استنباط أف الدراسة اعتمدت منيج تحميؿ المضمكف

:   جممة نتائج ىامة من خالل ثالثة محاور ىيىتوصمت الدراسة إلو

 أف السمات األساسية كالعامة لحركة حماس نشأ بعضيا بفعؿ الكضع : المحور النظري
الخاص كالمحمي الذم أسيست فيو حماس، أم ككنيا انطمقت داخؿ األرض المحتمة 
كتحت االحتبلؿ اإلسرائيمي العسكرم، كنشأ بعضيا اآلخر متأثران بالكضع اإلقميمي 

.  كالدكلي ذم العبلقة بالقضية الفمسطينية كمجرياتيا

 صعيد تطبيؽ تكتيكاتيا كاستراتيجياتيا في لتراكح أداء حماس عؿ: لمحور العمميا 
عبلقاتيا السياسية بمختمؼ األطراؼ، بيف النجاح كعدـ النجاح، سكاء مع منظمة 
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التحرير الفمسطينية، أك مع األطراؼ العربية كاإلسبلمية كاألطراؼ الدكلية األخرل، 
.  حككمية كانت أـ غير حككمية

 أف استمرار حركة حماس كحركة شعبية ذات حضكر أمر غير : محور المستقبل
ف تـ ذلؾ  مشككؾ فيو كمف الصعب إف لـ يكف مف المستحيؿ خمعيا مف الجذكر، كا 

نتاج نفسيا مرة أخرم بثكب جديد . فإنيا ستعيد تشكيؿ كا 
 

مجمدة العمؿ . كأف ىناؾ احتماالن راجحان ىك أف تتحكؿ حماس نحك العمؿ السياسي الصرؼ
ألطراؼ في االعسكرم فترة مؤقتة، كأف ذلؾ نتيجة الحرب الضركس كالضغكطات المختمفة مف 

كما نتج عنو مف إضعاؼ  (...إسرائيؿ، السمطة الفمسطينية، الكاليات المتحدة، األردف)المنطقة 
. لبنية الحركة التنظيمية كالتحتية

 

أكجدت الدراسة نكعان مف التساؤالت التي دفعتنا لئلجابة عنيا مف خبلؿ دراستنا ىذه كىي مستقبؿ 
حركة المقاكمة  كبالتالي فإف الدراسة السابقة تكقعت أف تنحك (حماس)حركة المقاكمة اإلسبلمية 

 العمؿ السياسي كتجميد العمؿ العسكرم مؤقتان، غير أف دراستنا ىدفت لإؿ( حماس)اإلسبلمية 
 مستقبؿ حركة حماس، السيما أف الدراسة السابقة انتيت لإلي تناكؿ تداعيات ذلؾ التحكؿ عؿ

. ـ1996عند عاـ 
 

خبير دراسات الشرؽ األكسط بمؤسسة كارينجي لمسبلـ العالمي  عمر حمزاوي في دراسة قاـ بيا.  3
  إلقاء      تـ، "إيقاعات أنغام مركبة :الغرب والحركات اإلسالمية"، عنكانيا (2005 )،بكاشنطف

 اإلدارة مكقؼأف الدراسة  بينت قدالمكقؼ األمريكي مف الحكار مع اإلسبلمييف، ك عمى الضكء
كعمى رأسيـ ديؾ تشيني ، الرافضيف: األمريكية مف مفيـك الحكار معيـ منقسمة إلى قسميف

 مراكز الفكر كأظيرت الدراسة أىمية.  كعمى رأسيـ كزيرة الخارجية ككنداليزا رايس،كالمؤيديف
 (Daniel Pipes)          مفكريف أمثاؿ دانييؿ بيبسكأىميةليا كزنيا كثقميا التي األمريكي 

بصمة كاضحة عمى ليـ  ممفكمئات غيرىـ (Samuel Huntengton) كصامكيؿ ىتنجتكف 
 (. 2005حمزاكم، )القرار األمريكي  

 
طارق أما بالنسبة لممكقؼ األمريكي مف اإلسبلمييف بشكؿ عاـ فقد أظيرت دراسة قاـ بيا .  4

، عمى انو ىنالؾ تراكح ما بيف رغبة "الحركات اإلسالمية والغرب" تحت عنكاف (2005)، ديمواني
األمريكييف بالتعرؼ عمى طبيعة الحركات اإلسبلمية كالرغبة األمريكية في تحسيف صكرتيا 
كبالذات بعد مكجة الكراىية التي سادت فيما بعد الحرب عمى العراؽ كأفغانستاف إضافة إلى 

كينطبؽ ىذا األمر إذا ما . ممارسة الضغكط عمى النظـ العربية القائمة لتقديـ تنازالت جديدة



 28 

" كبالنسبة لئلخكاف في مصر . أخذت خصكصية المصمحة األمريكية مع كؿ حالة عمى حدة
تظير الدراسة عمى أف اإلشارة لكجكد مؤشرات مف خبلؿ تصريحات السيدة ككنداليزا رايس كزيرة 

الخارجية األمريكية التي قالت أنيا ال تخشى مف كصكؿ تيارات إسبلمية لمسمطة ما يشير بكضكح 
إلى تغير في سياسة الرئيس بكش التي اعتمدت منذ البداية عمى معاداة اإلسبلـ كاإلسبلمييف 
كبالذات بعد أحداث سبتمبر كأيضا مكقؼ كرؤية ريتشارد ىاس مدير إدارة التخطيط السياسي 

بكزارة الخارجية األمريكية الذم يرل عمى أف الكاليات المتحدة ال تخشى كصكؿ تيارات إسبلمية 
إلى السمطة لتحؿ محؿ األنظمة القمعية العربية التي تتسبب بتكميميا لؤلفكاه في اندالع أعماؿ 

كأيضا . اإلرىاب شريطة أف يصؿ عف طريؽ ديمقراطي كأف تتبنى الديمقراطية ككسيمة لمحكـ
يعتقد الكاتب الصحفي طارؽ ديمكاني أف حماس كاإلخكاف مرشحاف لدخكؿ القالب األمريكي عمى 

 (. 2005ديمكاني، )اعتبار أنيما أقؿ تشددان كأكثر اعتداالن 

 

 في إحدل دراساتو التي نشرت في المستقبؿ العربي كمال خمف الطويليكضح المفكر كالكاتب .   5
، في معرض حديثو (ـ2002)، "الوطن العربي في سياسة الواليات المتحدة األمريكية"بعنكاف 

ـ كمف ثـ الدعـ األمريكي 1961عف الفترة التي تمت االنفصاؿ السكرم عف مصر عاـ 
كانت تمؾ أكلى الصفعات المؤلمة لحركة القكمية  ":  فيقكؿـ1962لئلسبلمييف في اليمف عاـ 

لكف الصراع الذم تسببت فيو تمؾ الحركة ما كاف لو أف ييدأ . العربية كمف أدماىا عمى اإلطبلؽ
 ما أتت محرضات العمؿ الدائب عمى ذلؾ برد عبد الناصر عمى فإال بإزالة مكجباتو كسرعا

 لكف سرعاف ما رتبت الكاليات المتحدة ـ1962االنفصاؿ، كذلؾ بإسناده قياـ الثكرة في اليمف عاـ 
أكراقيا اإلقميمية لقيادة حممة استنزاؼ عسكرية لمكجكد المصرم في اليمف، مسنكدة بآالؼ المرتزقة 
األكركبييف، ينسقيا ركبرت ككمر مف مجمس األمف القكمي، كمف جية أخرل ليقكد إنشاء منظكمة 

معادية، كمف داخؿ المنطقة  لحركة القكمية العربية عبر تبني شعار اإلسبلـ كمنظكمة فكرية 
 (2002, الطكيؿ ) ".لسحب البساط مف تحت أرجميا بسرقة مؤيدييا، أك ىكذا األمؿ

 
االتجاه األمريكي في التعاون مع القوى في الوطن " حكؿ حمزاوي عمركفي دراسة أخرل لمكاتب  . 6

، (ـ2005)" العربي من ليبراليين وعممانيين في ظل وجود اإلخوان المسممين وشعبيتيم الواسعة
إف متبنييف االتجاه الرافض لئلسبلمييف يدفعكف الكاليات المتحدة باتجاه "يرل حمزاكم عمى 

أما الحديث المعمف مف جانب بعض الحركات اإلسبلمية مثؿ حزب "التيارات الميبرالية كالعممانية 
العدالة كالتنمية في المغرب كاإلصبلح في اليمف كجماعة اإلخكاف المسمميف في مصر عف 
محكرية اإلصبلح السياسي كالتزاميـ بقكاعد المعبة الديمقراطية المتمثمة في االنتقاؿ السممي 

لمسمطة عف طريؽ االقتراع العاـ كحكـ القانكف كالفصؿ بيف السمطات كمدنية المؤسسات العامة، 
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فييفيـ ىنا عمى أنو مجرد محاكلة خبيثة مف جانب اإلسبلمييف الستغبلؿ مناخ التغيير الحالي في 
العالـ العربي كالغطاء الدكلي المتكفر لخطكات اإلصبلح، خاصة تنظيـ انتخابات نزيية كحرة، 

لمقفز عمى الدكلة كالسيطرة عمييا ثـ االنقبلب عمى اإلجراءات الديمقراطية تمامان مثمما فعؿ ىتمر 
أك ما بدت حركة اإلنقاذ الجزائرية مقدمة عميو في بداية  (حقيقة تاريخية ثابتة)ـ 1933في ألمانيا 

 نتائج مفادىا أنو يرل أنصار رفض إلىحيث تنتيي الدراسة . (ادعاء لـ يثبت)ات مالتسعيف
ال تؤىميـ لعبلقة مع الكاليات المتحدة كأف عمى " نكاياىـ الحقيقية"التعامؿ مع اإلسبلمييف أف 
نو ال مجاؿ أك يفيـ مف ذلؾ الرفض القاطع البات لئلسبلمييف . األخيرة مقاكمتيـ بكؿ السبؿ

 كيتـ بحسب ىذا التيار المتنفذ في ، أك بناء أم نكع مف الثقة مع كؿ اإلسبلمييف،لمتحاكر
 أك كؿ التيارات ،الكاليات المتحدة األمريكية كما يقكلكف كضع كؿ البيض في سمة كاحدة

المدافعكف عف أىمية االنفتاح األمريكي عمى "  بينما االتجاه الثاني منيـ.اإلسبلمية في سمة كاحدة
اإلسبلمييف المعتدليف، كىـ ممثمكف بقكة في كزارة الخارجية كعدد مف مراكز األبحاث السياسية 

ىناؾ مف جية القناعة المزدكجة . المحافظة كالميبرالية عمى حد سكاء، فميـ قناعات مغايرة تمامان 
أف نفران غير قميؿ مف الحركات اإلسبلمية أنتج مراجعات حقيقية لرؤاىـ لممجتمع كالسياسة كتحرؾ 
في السنكات األخيرة نحك نظرة برجماتية تحتـر التعددية كالمناقشة السياسية كتقبؿ التداكؿ السممي 

لمسمطة كأف المعضمة الحقيقية التي تكاجييـ تتمثؿ في رفض نظـ الحكـ العربية إدماجيـ في 
المغرب كاألردف )أك سعييا المستمر لتيميشيـ كالحد مف نفكذىـ  (مصر)الحياة السياسية 

تتبايف مكاقؼ الحركات الغربية فيما   ":كيقكؿ أيضا عمر حمزاكم في دراسة أخرل. (كاليمف
فما زالت اإلدارة األمريكية تبدك . يتعمؽ بخمفيات كشركط كأىداؼ االقتراب مف الحركات اإلسبلمية
 كأخرل ترل ضركرة فتح قنكات ،متأرجحة بيف رؤية ترفض بصكرة مطمقة التعامؿ مع اإلسبلمييف

رسمية لمحكار مع تمؾ التيارات التي نبذت العنؼ كال تدعك إليو عمى نحك قد يدمجيا في إطار 
كتدكر اآلف في كاشنطف رحى معركة . جيكد الكاليات المتحدة لدعـ الديمقراطية في الدكؿ العربية

سياسية كفكرية كبرل بيف الفريقيف تتداكؿ في سياقيا مقكالت ىي في مكقع القمب مف اإلدراؾ 
كىـ مكزعكف بيف البيت األبيض، خاصة – يدفع أنصانر الرؤية الرافضة . األمريكي لعالمنا

بالقرب مف نائب الرئيس تشيني، ككزارة الدفاع كبدرجة أقؿ في كزارة الخارجية بأف اإلسبلمييف لـ 
سرائيؿ كليسكا في األغمب األعـ عمى استعداد  يغيركا مف نظرتيـ السمبية  إلى الكاليات المتحدة كا 

لمتغيير في خطابيـ شديد العداء تجاه الغرب كىك ما يحتـ منطقي المجابية كاالحتكاء حيف 
تتعامؿ اإلدارة األمريكية معيـ، كفي خطكة تالية يؤكد المعسكر الرافض لمحكار عمى أف التمييز 
بيف حركات إسبلمية معتدلة نبذت العنؼ كأخرل راديكالية معسكرة إنما ىك بمثابة الركض كراء 
سراب مخادع كأف جؿ ىذه القكل يتبنى رؤل لمسياسة كالمجتمع ىي في التحميؿ األخير غير 

 (2005, حمزاكم)". ديمقراطية كغير تعددية بحكـ استنادىا عمى الديف كمرجعية كحيدة
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ميثاق حماس ومبادرات السالم ": ، بعنكاف(2007 )سميح حسنلمباحث كفي دراسة أخرل  . 7
 التي خمصت فييا إلى أف حماس  تتعرض لضغكط "(دراسة وتحميل ووثائق  )المطروحة 

سرائيؿ باجتياح شامؿ لمضفة  لبلعتراؼ بإسرائيؿ ك قبكؿ المبادرة العربية التي رد عمييا شاركف كا 
فإسرائيؿ مازالت تحتؿ األراضي . الغربية كارتكاب مجزرة في جنيف كحصار القائد أبك عمار

الفمسطينية كتحاصرىا كتمارس كؿ أنكاع القرصنة كالكاقع العربي يمفو الصمت في غالب األحياف 
 ىنية رئيس الكزراء الفمسطيني عٌبر عف الكضع إسماعيؿعتبرت الدراسة أف ا ك،كال يحرؾ ساكنان 

بالنسبة لمخيارات المتاحة لحركة حماس حيف أعمف أف نيج حماس ال يحيد عف نيج كمنياج 
إما أف تخرج عف فكر حركة اإلخكاف المسمميف  اإلخكاف المسمميف كأف عمى حماس أف تختار

العالمية كبالتالي تفقد كجكدىا كمبرراتو كترضخ لمضغكط األمريكية كاإلقميمية كأنو خيار غير 
ما أف يقع العبء األكبر عمى الحركة العالمية لئلخكاف في تزكيد حماس بما يمـز عمى . كارد كا 

 كأف فكرة أف تسقط حماس حككمتيا قبؿ أربعة ،الصعيد االقتصادم كالعسكرم ألجؿ المكاجية
كيمكف أف تمعب . (سنكات يمثؿ كارثة لمشعب الفمسطيني برمتو كلمنظاـ اإلقميمي كلمنظاـ الدكلي

حركة اإلخكاف المسمميف العالمية دكران فعاال ليس فقط في تمكيؿ حركة حماس بؿ أيضا في خمؽ 
 ىذا الجك أك المناخ الذم يتفؽ مع النظرة األمريكية نحك األنظمة ،جك تفاكضي مع أميركا

 أك في ،العممانية الدكتاتكرية في المنطقة معبرا عنو بما طرحت حماس مف ىدنة طكيمة المدل
 .الحصكؿ عمى مكتسبات أكثر ما عرضتو خارطة الطريؽ كالمبادرات األخرل كمبادرة جنيؼ

ف أجادت فسيككف النصر حميؼ إأيضان فحماس عمييا أف تتقف فف المكاجية كالبناء كالمقاكمة ك
الشعب الفمسطيني كيككف الفمسطينيكف قد خرجكا مف منزلؽ التنازالت التي كاد أف يفقدىـ كرقة 

ىؿ حماس ستعترؼ عمنا بالمبادرة العربية كتمغي ما جاء في ميثاقيا : " كيتساءؿ الكاتب.التكت
ال أعتقد ذلؾ فأماـ حماس خيار ثالث كىك حؿ السمطة : تحت ضغط الحصار؟ كيجيب

(. 2007سميح، )الفمسطينية كلتكف غزة ىانكم المسمميف كالعرب إذا صح التعبير 
 

فترة الرئيس األمريكي كمينتون وعالقتو بالعالم ، حكؿ (2001 )أحمد يوسففي دراسة لمكاتب  . 8
كرغـ ىذه التصريحات اإليجابية إلدارة الرئيس كمينتكف، : "  كممثميو عمى الساحة يقكؿاإلسالمي

فإف األفعاؿ اإليجابية كالبحث عف فيـ متبادؿ لئلسبلـ كالمسمميف ظمت مرىكنة برغبات كمبادرات 
فقد تأثرت كزارة الخارجية األمريكية باألصكات المناىضة لئلسبلـ . شخصية كليس بسياسة ثابتة

كالمسمميف في كسائؿ اإلعبلـ التي يسيطر عمييا أصدقاء إسرائيؿ، كشددت القيكد المفركضة 
كلعؿ مف األمثمة الصارخة عمى . عمى منح المسمميف تأشيرات دخكؿ إلى األراضي األمريكية

التكنسي كالمقيـ في المنفي اإلسبلمي نكشي زعيـ حزب النيضة غذلؾ، رفض منح الشيخ راشد اؿ
في بريطانيا تأشيرة دخكؿ لحضكر الندكة السنكية لمجنة دراسات الشرؽ األكسط بجامعة جنكب 
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زعماء المعتدليف في الحركة اؿ كقد جاء ىذا الرفض الغريب لكاحد مف ـ1994فمكريدا في عاـ 
 بدخكؿ ـ1993بدخكؿ حسف الترابي، كفي عاـ ـ 1992رغـ أنو سمح في عاـ . اإلسبلمية

 (.2001 يكسؼ،)" خكرشيد أحمد لممشاركة في نفس الندكة 

 
العالقة بين اإلدارة األمريكية والحركات "، حكؿ (2002)، فواز جرجسكفي دراسة لمكاتب كالمفكر .  9

ات نتيجة لؤلحداث السابقة مفقد شيدت فترة التسعيف": اتيواألحزاب اإلسالمية في فترة التسعين
 كالكاليات . ما بيف األنظمة الحاكمة في الببلد العربية كالحركات اإلسبلمية مف جيةان  شديدان تكتر

في الكاليات المتحدة بعض األصكات ارتفعت المتحدة كالحركات اإلسبلمية مف جية أخرل ك
ف تناقضات إ ؼ،عمكمان .  كزادت أيضان النزعة المحذرة مف اإلسبلـ،لمطالبة بالتحاكر مع اإلسبلـا

ات كاف ليا تفاعبلت كثيرة أدت لمزلزاؿ األكبر الذم حدث في نيكيكرؾ في مكمكاجيات التسعيف
كلكف مف الياـ جدا أال نغفؿ أبرز األحداث التي أطمقت العناف لؤلفكار المعادية ـ 11/9/2001

كقد تضاعؼ قمؽ الرأم العاـ األمريكي مف "ـ 1993ات كىي أحداث فبراير ملئلسبلـ في التسعيف
 ـ1993فبراير - اإلسبلـ السياسي مؤخران كذلؾ عقب تفجير مركز التجارة العالمي في شباط 

كلقد كاف "ضد الكاليات المتحدة " حرب إرىابية"كالذم أديف بنتيجتو عشرة إسبلمييف بتيمة خكض 
كاف النفجار : " كيقكؿ أيضا, ليذا الحادث آثاره الغائرة التي غذت الصراع ضد اإلسبلـ السياسي

ككما قاؿ مسئكؿ كبير في كزارة الخارجية . نيكيكرؾ تبعات أكسع في السياسة الخارجية األمريكية
، فاف تفجير مركز التجارة العالمي شكؿ عائقان أماـ جيكد إدارة كمينتكف لرسـ لـ يذكر إسمو

إف ىذا التفجير، يضيؼ المسئكؿ المذككر، قد تـ . سياسة ايجابية كمرنة تجاه الظاىرة اإلسبلمية
في لبناف كغيرىما مف المنظمات " حزب اهلل"في الضفة الغربية كغزة، ك" حماس"ربطو بتنامي 

 (.2002جرجس، )" اإلسبلمية المسمحة في السكداف كالجزائر

التي عمد فييا الكاتب إلى " حركة حماس رؤية تحميمية: " بعنكافخالد الحروب كفي دراسة لمكاتب .10
الصراع كأف . نشأتيا كالقياـ بتحميؿ شامؿ ك كافي لكافة جكانب الحركة مف حيث جذكر الحركة

صراع كجكد كمصير، كال يمكف أف يزكؿ إال بزكاؿ – في نظر حماس – مع الصييكنية ىك 
كترل حماس أف مبدأ التسكية في حد ذاتو  االستيطاف الصييكني مف كامؿ التراب الفمسطيني

 عف معظـ األراضي الفمسطينية، مما يحـر المبلييف مف أبناء الشعب إلسرائيؿينطكم عمى تنازؿ 
الفمسطيني مف حؽ العكدة كتقرير المصير كبناء دكلتيـ المستقمة عمى كامؿ التراب الفمسطيني، 

اإلسرائيمي، ال – كما ترل أف التسكيات السياسية التي جرل عرضيا عمى مدار الصراع العربي 
نما تدخؿ في  دائرة المحظكر في الفقو "تتعارض فقط مع القيـ كاألعراؼ كالمكاثيؽ الدكلية، كا 

 منظمة التحرير الفمسطينيةكمف ىذا المنظكر رفضت كثيقة االعتراؼ المتبادلة بيف " اإلسبلمي
سرائيؿ  . كا 
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 :ومن ابرز المحاور التي تناولتيا دراسة الحروب، ىي
 

  حركة حماس واستيعابيا لممتغيرات الدولية الراىنة:  
أظيرت الحركة قدران كبيران مف المركنة في إطار استيعابيا لتأثيرات المستجدات الدكلية التي -  

–  مف خبلؿ سمككيا  ظيرم الكاليات المتحدة كىذاؼعشر مف أيمكؿ الحادم أعقبت أحداث 
 كىذا عبر تغيير الكثير مف سمككيا السياسي كالكفاحي ، لمكاقعية السياسيةؽمسباؿغير 
  .اليكمي

مارست الحركة ىذه الكاقعية كأظيرت ىذا االستعداد لبلعتداؿ في الطرح السياسي كالنضالي -  
كمف ىنا إظيار ... بيدؼ المحافظة عمى كجكدىا في إطار ظركؼ دكلية قاسية جدان 

االعتداؿ في الطرح السياسي كاختيار األدكات القتالية المناسبة ىك مف نكع التكيؼ لحماية 
كبالرغـ مف ذلؾ إال أف اإلدارة األمريكية كضعت .. .الذات مف إلصاؽ صفة اإلرىاب بيا

.. .األجنحة العسكرية لحماس كالجياد في قائمة اإلرىاب
 

 حماس ومصادر التمويل الخارجي :  
كيككف مصدر  (مشعؿ، أبك مرزكؽ) حركة حماس قدران مف تمكيميا عبر قيادة الخارج للؽتت-  

تتمقى الحركة تمكيبلن مباشران مف دكؿ الخميج  .التمكيؿ في ىذا االتجاه غالبان مف إيراف
. كالككيت كالعربية السعكدية

عمى الرغـ مف إقداـ اإلدارة األمريكية عمى إغبلؽ بعض المصارؼ كالحسابات كالمؤسسات -  
. المالية التابعة لمحركات اإلسبلمية إال أف قنكات التمكيؿ اآلتية مف الخارج ما زالت مستمرة

تشكؿ مساىمات بعض المؤسسات اإلنتاجية الكطنية كبعض األفراد كاألنصار عامبلن ميمان -  
 .في تمكيؿ نشاطات كمؤسسات الحركة الخدماتية

 

 الحركة والتعامل مع السمطة الفمسطينية :  
في إطار تعامميا مع السمطة الفمسطينية، سكاء قبؿ االنتفاضة أـ أثناءىا، لـ تتجاكز الحركة 

. الحدكد كأظيرت الحركة قدران كبيران مف االلتزاـ بقكاعد المعبة الداخمية
 

 موقفيا من الوصول إلى السمطة. ..حماس : 
أعمنت حركة حماس عمى لساف مسئكلييا كمف خبلؿ نشراتيا اإلعبلمية كالسياسية أنيا ليست 
بصدد القفز إلى السمطة في إطار ىذه المرحمة كال تطرح نفسيا بديبلن جاىزان في الكقت الراىف 

.  عف السمطة الفمسطينية بزعامة الرئيس عرفات
 

 حماس والدولة الفمسطينية المقبمة : 
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كتعتقد الحركة أف مشاركتيا في كالدة الدكلة الفمسطينية طبقان لما ىك مقترح ستعطي شرعية 
لعممية الحؿ النيائي يضاؼ إلى ذلؾ اعتقادىا أف السمطة الفمسطينية ستفشؿ في إدارة الدكلة 

 .العتيدة كما فشمت في إدارة السمطة في المرحمة االنتقالية
 

كتؤكد الدراسة عمى رؤية بعض المفكريف كالباحثيف اإلسبلمييف أف حماس مدعكة إلعادة صياغة 
نفسيا عمى أسس جديدة أىميا اإلعبلف رسميان عف كقؼ أك تجميد العمميات العسكرية لفترة 

كناقشت الدراسة رأم الحركة  .طكيمة بيدؼ نفي صفة القياـ بعمميات إرىابية أك العبلقة باإلرىاب
 كالسمطة الكطنية الفمسطينية المنبثقة عنيا منظمة التحرير الفمسطينيةمف أف الفرؽ بينيا كبيف 

فحماس تقكؿ بأنيا مصرة  .ىك مسألة االعتراؼ بإسرائيؿ، كالتي ستقكدنا مباشرة إلى مسألة اليدنة
في الضفة الغربية كغزة " إسبلمية"عمى تحقيؽ الحؿ المرحمي المتمثؿ في إقامة دكلة فمسطينية 

أال يشكل الحديث عن : وتخمص الدراسة إلى التساؤل. كالقدس بدكف أف تعترؼ بكجكد إسرائيؿ
خذيف في االعتبار أف قرار االعتراؼ قد ظؿ في آ؟ المرحمية والتفاوض واليدنة اعترافًا بإسرائيل

فمماذا خبأه طول ىذه المدة إذا . ـ1993 حتى عاـ ـ1974جيب الرئيس ياسر عرفات منذ عاـ 
كتقكؿ الدراسة أف ال بد  .كانت حماس تعتبر المنظمة بأنيا ىرولت لالعتراف بوجود إسرائيل؟

سكاء أرادت حماس اإلقرار بيذا الكجكد أـ لـ ترد، كىك "  مكجكدة "مف اإلقرار أكالن أف إسرائيؿ 
كجكد ناتج عف قانكف ميزاف القكة الدكلي الذم طالما كاف لو الدكر الحاسـ في إقامة الدكؿ 

نيائيا كمد اإلمبراطكريات كتقميصيا كالقضاء عمييا كىك القانكف الذم انتشر بفعمو اإلسبلـ مف . كا 
الجزيرة، كالذم حاؿ كذلؾ دكف تمدد اإلسبلـ نحك أكركبا عبر إيراف كأسبانيا، كىك القانكف نفسو 

 (2002الحركب، ). الذم اضطر النبي عميو السبلـ لمتكقيع عمى صمح الحديبية بمكجبو
  

التي "  أمريكا بحاجة لمتواصل مع اإلخوان : "بعنكاف، (2007)، خميل العنانيأما دراسة الباحث . 11
نو قد باتت العبلقة بيف الكاليات المتحدة األمريكية كجماعة اإلخكاف المسمميف في أيرل فييا عمى 

. مصر مف المكضكعات اليامة التي حاكؿ الكثير مف الباحثيف قراءة كاقعيا كاستقراء مستقبميا
بإعداد دراسة حاكؿ مف خبلليا إلقاء الضكء عمى العديد مف أبعاد ىذه العبلقة  كقاـ خميؿ العناني

، كمف خبلؿ تحميمو لتاريخ ىذه العبلقة كنشأتيا يرل أف فرص االلتقاء بيف الطرفيف مف الناحية 
ا في إطار تقييـ كؿ طرؼ لمصالحو، كمدل قدرتو عمى تكظيؼ  الكاقعية قد تصبح أمران ميمحِّ

كينتيي في دراستو إلى نقطة ىامة، مفادىا أنو . عبلقتو مع اآلخر مف أجؿ إنجاز ىذه المصالح
في كؿ األحكاؿ يجب عمى الكاليات المتحدة أف تدرؾ أنيا بحاجة ماسة لمتكاصؿ مع جماعة 

أكؿ محاكر الدراسة كاف طبيعة الرؤية اإلخكانية . اإلخكاف بشكؿ جاد يمكف البناء عميو مستقببلن 
إف جماعة اإلخكاف المسمميف دكف غيرىا مف حركات اإلسبلـ  : "لمكاليات المتحدة، كيقكؿ العناني

السياسي تتميز بقدر عاؿ مف البرجماتية كالكاقعية السياسية، كىك ما يجعميا تتحرؾ بقدر مف 
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التكازف في ترتيب عبلقتيا باألطراؼ اإلقميمية كالعالمية المؤثرة، بيد أف األمر مختمؼ بالنسبة 
لمعبلقة مع الكاليات المتحدة، التي تنظر إلييا الجماعة بقدر عاؿ مف الريبة كالشؾ في إمكانية 

كيؤكد العناني بالنسبة لئلخكاف المسمميف ". قياـ عبلقة طبيعية عمى أسس مف التفاىـ المشترؾ
ف رؤيتيـ لمكاليات المتحدة، كطرؼ يمكف الكثكؽ بو كالدخكؿ في عبلقات مباشرة، أفي مصر، 
كيشير العناني إلى عدة متغيرات تحكـ الرؤية اإلخكانية لمعبلقة مع الكاليات  سمبية لمغاية،

 : المتحدة
 .  مدل الثقة التي يمكف أف تنشأ بيف الطرفيف، كالتي تجسدىا مكاقؼ كاشنطف مف الجماعة -1

مدل استعداد كاشنطف لمضغط عمى النظاـ المصرم بيدؼ تقميؿ مساحة االستبداد كفتح الحياة  - 2
 .السياسية أماـ جميع القكل كالحركات االحتجاجية

تمكح بيا لمنظاـ "  كفزاعة "أال تمجأ كاشنطف إلى استخداـ عبلقتيا مع اإلخكاف المسمميف - 3 
المحكر الثاني  ك.السياسي في مصر، حتى ال تفقد الجماعة جزء كبير مف رصيدىا المجتمعي

لمدراسة يتعمؽ بمصادر الرؤية اإلخكانية لمكاليات المتحدة، كيحدد العناني ىنا عدة أبعاد رئيسية 
 :تشكؿ الخمفية األساسية في رؤية اإلخكاف لمكاليات المتحدة، كتتمثؿ في

 

 ديني"، حيث تقيّْـ الجماعة رؤيتيا لمكاليات المتحدة عمى أساس عقدم البعد العقائدي "            
 .انطبلقان مف فيميا لئلسبلـ كمنيج كامؿ تنبثؽ منو رؤية شاممة لمككف كالحياة كاإلنساف كالعالـ

 

 إف ما كتبو حسف البنا بشأف النظرة لمحضارة الغربية، ال يزاؿ : ، كيقكؿ العنانيالبعد الحضاري
  .يمثؿ المرجعية األساسية التي تشكؿ عبلقة الجماعة بالغرب كأمريكا حتى اليكـ

 

 أكليا: ، كتؤكد الدراسة أنو يمكف تشريح ىذا البعد مف خبلؿ نقاط رئيسيةالبعد السياسي          
النظر لمكاليات المتحدة باعتبارىا قكة احتبلؿ، كثانيان ىك العبلقة مع إسرائيؿ، كىي العبلقة التي 

 أما        .تتحطـ عمى صخرتيا أية رغبة إخكانية في التقرب كالتحاكر مع الكاليات المتحدة
األمر األخير فيتعمؽ بدعـ الكاليات المتحدة لؤلنظمة االستبدادية في العالـ العربي، كازدكاجية 

الثالث             المحكر  ك.الخطاب األمريكي فيما يتعمؽ بمسألة الحريات كنشر الديمقراطية
لمدراسة يتناكؿ طبيعة العبلقة بيف اإلخكاف المسمميف في مصر كالكاليات المتحدة، كيرل العناني 

أف عبلقة اإلخكاف بأمريكا لـ تتطكر إال في الثمانينيات عمى خمفية حاجة الكاليات المتحدة 
كيؤكد العناني أف              .  لممجاىديف العرب في مكاجية االتحاد السكفييتي في أفغانستاف

اإلخكاف )             أحداث الحادم عشر مف سبتمبر كانت عبلمة فارقة في رؤية الطرفيف 
 إعادة         كبلىما لآلخر، كىك ما حدا بيما إلى النظر في ضركرة (كاإلدارة األمريكية

 : كقسـ العناني العبلقة بيف الطرفيف إلى مرحمتيف .صياغة ىذه العبلقة عمى أسس جديدة
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  ًسبتمبر11مرحمة ما قبل أحداث - أوال .  
 إنيا أفرزت العديد مف: ، كيقكؿ الباحث سبتمبر11مرحمة ما بعد أحداث - ثانيا   

        المتغيرات التي دفعت كبل الطرفيف إلى إعادة صياغة الحسابات، المرحمة الجزئية
            الثانية، كما يقكؿ خميؿ العناني، ما بعد فكز حماس بأغمبية المجمس التشريعي 

 كىك الفكز الذم قمب مكازيف المعادلة األمريكية في ـ2006 يناير 26الفمسطيني في 
المنطقة، كأعاد ىكاجسيا التقميدية حكؿ احتماالت كصكؿ اإلسبلمييف لمسمطة في العالـ 

العربي، فمنذ ىذه المحظة تبخر الحديث عف إمكانية إجراء أم حكار بيف الكاليات المتحدة 
كاألكثر مف ذلؾ أف كاشنطف لـ تعمؽ  .كاإلخكاف المسمميف في مصر، كذلؾ ألسباب عديدة

 كبعد ـ2006مطمقا عمى عمميات االعتقاؿ كالتضييؽ التي تتعرض ليا الجماعة منذ مارس 
دخكليا البرلماف، كىك ما أكد الشككؾ اإلخكانية كالعربية عمكما، حكؿ مدل جدية الكاليات 

المحكر األخير في الدراسة يدكر حكؿ  ك.المتحدة في دعـ الديمقراطية في الشرؽ األكسط
فرص الحكار بيف الجماعة كاألمريكاف، كيرل خميؿ العناني أنو في ظؿ المعكقات السابقة قد 
يبدك افتراض حدكث تكاصؿ مف أم نكع بيف الكاليات المتحدة كاإلخكاف المسمميف في مصر 
أمرا صعبا إف لـ يكف مستحيبلن، بيد أنو مف الناحية الكاقعية فإف فرص االلتقاء بيف الطرفيف 
قد تصبح أمرا ممحا في إطار تقييـ كؿ طرؼ لمصالحو، كمدل قدرتو عمى تكظيؼ عبلقتو 

 (.2007, العناني)               .مع اآلخر مف أجؿ إنجاز ىذه المصالح

 

بحث عممي قدـ لنيؿ درجة كىي عبارة عف ، (2007) ، معين كوع كفي دراسة لمباحث الفمسطيني .12
، حيث ألقى "لندف– االتصاؿ العاـ كالعبلقات العامة مف جامعة كيستمنستر "الماجستير في 

قنوات االتصال الرئيسة لحركة حماس وتكتيكات العالقات العامة واالتصال الباحث الضكء عمى 
إلى معرفة إذا ما كانت العبلقات العامة  كقد ىدؼ البحث. التي تستخدميا الحركة وفاعميتيا

ذا ما كانت حماس ـ2006لحماس السبب الرئيس في فكزىا باالنتخابات التشريعية عاـ   كا 
ذا ما كاف لدل  تستخدـ شركات عبلقات عامة مف الخارج لمساعدتيا في تحقيؽ أىدافيا، كا 

كقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج كمف . حماس إستراتيجية كاعية تستخدميا لتحقيؽ أىدافيا أكال
إف حركة حماس استخدمت جميع قنكات االتصاؿ المتاحة لتحقيؽ أىدافيا، كىذه القنكات : بينيا

كتشير النتائج إلى أف أكثر قناة اتصاؿ . تتضمف جميع كسائؿ اإلعبلـ القديمة كالحديثة كتقنياتيا
 ىي المساجد، كأكثرىا تأثيران عمى المستكل العربي كاإلسبلمي ان تأثيرنا استخدمتيا حماس محمي

كما تكصؿ الباحث أف قناة الجزيرة الفضائية كمكقعيا . كالعالمي ىي محطات التمفزة الفضائية
االلكتركني، أديا كظيفة عبلقات عامة جيدة لحركة حماس، مف خبلؿ إعطاء المتحدثيف باسميا 
مساحة حرة في نشراتيا اإلخبارية لمتحدث حكؿ القضايا الفمسطينية كمستجدات األحداث، ككذلؾ 
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. ساعدت حركة حماس عمى خمؽ صكرة جيدة لمحركة عالمينا، كبخاصة عمى المستكل العربي
لقد تكقعت بعض النتائج مف خبلؿ متابعتي المعمقة ألخبار : "كىنا يقكؿ الباحث معيف ككع

ا أتكقع أف حماس تستخدـ شركات  حماس كنشاطاتيا كأدائيا في العبلقات العامة، ككنت دائمن
م ذىمت عندما أثبتت النتائج عكس ذلؾ، فعبلقات عامة خاصة في عبلقاتيا العامة، إال أف

كمف النتائج التي تكصؿ ". فحماس تعتمد عمى طاقاتيا الذاتية كالمقربيف منيا في ىذا المجاؿ
إلييا الباحث أف الديف، كالخطابات الدينية، أكثر تكتيكات حماس في عبلقاتيا العامة كاتصاليا 
نجاحان كتأثيران عمى المستكل المحمي كاإلسبلمي، كلكف ىذه التقنية ليست فعالة عمى المستكل 

 (. 2007ككع، )العالمي كالغربي 
 

ستراتيجية عبلقات  كما ضمت استنتاجات البحث أف لدل حركة حماس خطة إعبلمية منظمة، كا 
كما تكصؿ البحث إلى أف العبلقات . عامة كاعية تيدؼ إلى خدمة اليدؼ األساسي لمحركة

العامة لحركة حماس، لـ تكف السبب الرئيس في فكزىا في االنتخابات التشريعية، بؿ ىناؾ عدة 
أسباب أخرل، كما أف التصكيت لمحركة كاف ردة فعؿ عمى أداء الحككمة السابقة، أكثر منو 

لكف عمى أم حاؿ، فإف العبلقات العامة لمحركة كتكتيكات االتصاؿ التي . تصكيتنا لمحركة
كتكصؿ الباحث إلى أف حركة . استخدمتيا شكمت دكرنا جيدنا كأساسينا في فكزىا في االنتخابات

حماس ال تستخدـ شركات عبلقات عامة أك مختصيف إعبلمييف مف خارج الحركة لتحقيؽ 
أىدافيا، لكنيا تستخدـ شركاتيا المختصة، مستفيدة في الكقت نفسو مف بعض المستشاريف 

كالمختصيف اإلعبلمييف، كبعض المؤسسات اإلعبلمية، الصديقة ليا، أك التي تشاركيا الرؤيا 
ا إلى تطكير قدرات ككادرىا اإلعبلمية . اإلسبلمية نفسيا ككذلؾ تسعى حركة حماس دائمن

. بإمدادىـ بالدكرات المختصة، كالمعدات الحديثة، كبعض التقنيات العالية
 

كجاء في نتائج البحث أيضان أف حماس تعتمد عمى جيكد بعض المجمكعات، كاألفراد، كبعض 
الشركات اإلعبلمية الصديقة، في عبلقاتيا العامة الخارجية، أكثر مف اعتمادىا عمى دكؿ 

ىذا ال يعني بأنيا ال تستفيد مف جيكد بعض الدكؿ كاليمف، كقطر، كركسيا، كسكريا في . بعينيا
ككذلؾ مف الكاضح أف حركة حماس ال تعاني مف أم مشاكؿ مادية عمى . عبلقاتيا العامة

 .اإلطبلؽ في تمكيؿ حمبلتيا اإلعبلمية
 

كما تكصؿ البحث أيضان أف تركيز العبلقات العامة كاالتصاؿ لحركة حماس تغير بعض الشيء 
 مف داخؿ الحركة لخارجيا، كمف االىتمامات المحمية إلى ـ2006بعد فكزىا في االنتخابات 

االىتماـ بعبلقاتيا العامة الدكلية، كنتيجة طبيعية لمحصار المفركض عمييا في محاكلة لكسره 
مف الكاضح في الكقت نفسو أف حركة حماس تيتـ . كالتخمص مف القيكد المفركضة عمييا
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بأفرادىا أكثر مف اىتماميا بمف ىـ خارج الحركة، كالدليؿ عمى ذلؾ أف معظـ التكظيفات التي 
. تمت في عيد حككمتيا كانت بالنسبة األكبر إلى أعضائيا كمناصرييا

 

كحسب نتائج البحث فإف حماس غيرت مف خطابيا اإلعبلمي في بعض المراحؿ، بما يتعارض 
. جؿ خدمة عبلقاتيا العامة، كباألخص في مرحمة ما بعد االنتخاباتأمع ميثاقيا التأسيسي، مف 

كجاء أيضان أف التقييـ النيائي لعبلقات حماس العامة كاتصاليا يشير أف العبلقات العامة لمحركة 
ان، إال أنيا بحاجة من يمكف كصفيا بالناجحة، كاليادفة، كالفعالة، كالمؤثرة، داخميان أكثر منيا خارج

(. 2007ككع ، )  .إلى بعض التطكير كالتحسينات في الكقت نفسو
 

 صراعات اإليديولوجيا :أمن إسرائيل": بعنكاف، (2004)، حسن براريكفي دراسة لمكاتب . 13
، انو ىنالؾ عبلقة بيف األمف كصعكد اإلسبلـ السياسي في المنطقة العربية كتحديدا "والسياسة

أضؼ إلى ذلؾ صعكد اإلسبلـ السياسي في المنطقة كالذم ينظر : "المحيطة بإسرائيؿ، فيقكؿ
إليو مف جانب إسرائيؿ باعتباره مصدر تيديد لؤلمف اإلسرائيمي، إذ لـ تخؼ األصكلية اإلسبلمية 

معارضتيا كرفضيا لشرعية كجكد إسرائيؿ في المنطقةػ كالتي تمثؿ بالنسبة ليؤالء دكلة غير 
شرعية تـ تأسيسيا مف قبؿ الغرب االستعمارم عمى أراض إسبلمية كعمى حساب الفمسطينييف 

ثـ جاءت . يجب تصحيحو- كفؽ تحميؿ األصكلية اإلسبلمية- ىذا الظمـ التاريخي . المسمميف
الثكرة اإلسبلمية كتكلي حككمة إسبلمية السمطة في إيراف لتمثؿ تطكران سمبيا إضافيا مف كجية 

النظر اإلسرائيمية، األمر الذم أثار مخاكؼ شديدة مف صعكد األصكلية اإلسبلمية ككصكليا إلى 
كرغـ أف إسرائيؿ . السمطة في دكؿ عربية أخرل، خاصة في حالة امتبلكيا أسمحة دمار شامؿ

مازالت تتمتع بتفكؽ نكعي عمى جميع خصكميا في المنطقة خاصة فيما يتعمؽ بالمستكل 
عمى إلحاؽ -  عمى األقؿ مف الناحية النظرية- التكنكلكجي، إال أف قدرة بعض الدكؿ األخرل 

فبينما تستطيع إسرائيؿ . خسائر ضخمة بإسرائيؿ تضع اإلستراتيجييف اإلسرائيمييف في حيرة شديدة
ببل شؾ تحقيؽ تفكؽ عسكرم في أم مكاجية عسكرية مع خصكميا عمى مدل المستقبؿ 

المنظكر، إال أنو مف المتكقع أف تتكبد خسائر بشرية ضخمة فضبل عف التكمفة االقتصادية 
كىكذا، فإف دكلة مثؿ إسرائيؿ تتميز بالحساسية الشديدة لمخسائر . الباىظة لتمؾ المكاجيات

. البشرية، كمف ثـ فإف تحقيؽ النصر سكؼ يككف معتمدا عمى طبيعة المكقؼ كطبيعة الحرب
 فإف المعيار اإلسرائيمي لمفكز Ephraim Inbar                 ككما يذىب افيرايـ انبار

كفي ضكء ىذه التطكرات، لـ تر القيادات . بالنصر في نياية الحرب أصبح مف الصعب تحقيقو
اإلسرائيمية في السبلـ الضماف األخير ألمف الدكلة، ككاف ىذا التصكر أكثر كضكحا في المكقؼ 

فعمى الرغـ مف الجيكد التي . اإلسرائيمي في المفاكضات متعددة األطراؼ مع شركائيا العرب
بذلتيا أطراؼ دكلية عديدة لمتكصؿ إلى اتفاؽ حكؿ األمف اإلقميمي إال أنيا لـ تحقؽ نتائج 
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مممكسة بسبب الخبلفات الشديدة بيف إسرائيؿ كالعرب حكؿ قضايا عديدة، كاف أبرزىا عمى سبيؿ 
 Arms Control and Regional )المثاؿ الخبلؼ حكؿ ضبط التسمح كاألمف اإلقميمي

Security ACRS) .اإلسرائيمي إلى  - كقد أدل انييار عممية السبلـ عمى المسار الفمسطيني
دعـ االتجاه المؤيد لفكرة أف إسرائيؿ مازالت تكاجو تيديدات كتحديات أمنية، كأنو رغـ االختفاء 

المحتمؿ لمتيديدات التي تمثميا الجيكش النظامية إال أف إسرائيؿ مازالت تكاجو التيديدات 
كقد كشؼ عدد . كالمخاطر الناتجة عف الصراعات منخفضة الحدة كانتشار أسمحة الدمار الشامؿ

مف استطبلعات الرأم التي قاـ بيا عدد مف المؤسسات اإلسرائيمية، عف أف تصاعد االنتفاضة 
كعمى سبيؿ المثاؿ، . الحالية قد غذل مف المخاكؼ األمنية اإلسرائيمية، خاصة األمف الشخصي

 Tami Steinmetz )كشؼ استطبلع الرأم الذم أجراه مركز تامي ستينميتز لبحكث السبلـ

Center for Peace Research (TSCPR))  بجامعة تؿ أبيب عف أف ثمثي الييكد
 ملتقكـ 2001كجاءت أحداث سبتمبر . اإلسرائيمييف يعتقدكف أف أمنيـ الشخصي معرض لمخطر

كقد استغؿ اليميف . (اإلسبلـ)القناعة لدل اإلسرائيمييف بأف ىناؾ حاجة ماسة لمكافحة اإلرىاب 
اإلسرائيمي تمؾ األحداث كالبيئة الدكلية الجديدة بعد أحداث سبتمبر لميجكـ عمى الفمسطينييف 

كرغـ غياب أدلة قكية إلمكانية سحب مفيـك اإلرىاب عمى األنشطة . كتقديميـ باعتبارىـ إرىابييف
كالعمميات الفمسطينية، خاصة في ظؿ استمرار االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية، إال 
أنيا تركت آثاران ميمة عمى طريقة تفكير اإلسرائيمييف الذيف شكككا في مدل إيماف الفمسطينييف 

 .كالتزاميـ بالسبلـ
 

كباإلضافة إلى القضايا السابقة، تظؿ قضية الدكلة الفمسطينية المستقمة كعبلقتيا باألمف 
كقد ناقش الخبراء . اإلسرائيمي إحدل القضايا الرئيسية مكضكع الخبلؼ داخؿ المجتمع اإلسرائيمي

كاإلستراتيجيكف في إسرائيؿ المخاطر المحتممة لتأسيس دكلة فمسطينية مستقمة عمى األمف 
كتتمثؿ أكؿ المخاكؼ . اإلسرائيمي، خاصة في ظؿ حالة عدـ الثقة بيف اإلسرائيمييف كالفمسطينييف

اإلسرائيمية مف الدكلة الفمسطينية المحتممة في احتماؿ أف تأخذ تمؾ الدكلة تكجيا تحرريان كحدكيان 
irredentist حيث يرل العديد مف المتخصصيف كاألكاديمييف اإلسرائيمييف أنو بمجرد أف ،

يؤسس الفمسطينيكف دكلتيـ سيتبنكف تكجيات كطمكحات تحررية كحدكية، كالسعي في ىذا 
 مف سكاف إسرائيؿ، (%19) يشكمكف فاإلطار إلى استقطاب كمخاطبة العرب اإلسرائيمييف الذم

كبمعنى آخر، يذىب ىؤالء إلى أف الفمسطينييف سكؼ . باإلضافة إلى الفمسطينييف في األردف
يسعكف في ىذه الحالة إلى تدمير إسرائيؿ مف الداخؿ، جنبا إلى جنب مع تكظيؼ الحضكر 

كعمى الرغـ مف القمؽ اإلسرائيمي . الديمكغرافي الفمسطيني في األردف بيدؼ السيطرة عمى األردف
كقد أدل . بشأف اإلرىاب الفمسطيني، إال أنو ال يكجد اتفاؽ حكؿ كيفية مكاجية ىذا اإلرىاب
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كربما كاف المنيج األكثر . غياب التكافؽ إلى لجكء الجيش اإلسرائيمي لبلعتماد عمى العنؼ
كلذلؾ كمما استمر . فاعمية ىك القضاء عمى حكافز اندماج الفمسطينييف في عمميات العنؼ

الرفض اإلسرائيمي لحؽ الفمسطينييف في إقامة دكلتيـ تراجعت فرص تحقيؽ الطمكحات 
الفمسطينية، كيصبح العنؼ ىك المخرج الكحيد لتعكيض حاالت الفشؿ كاإلحباط لدل 

ستراتيجيا إكقد اتخذت إسرائيؿ تحت تأثير تصاعد العمميات الفدائية الفمسطينية قراران . الفمسطينييف
كقد كشؼ أحد استطبلعات الرأم . أحادم الجانب ببناء جدار عازؿ، بيدؼ منع تمؾ العمميات

أف معظـ اإلسرائيمييف يعتقدكف أف الجدار ( TSCPR)التي أجراىا مركز تامي لبحكث السبلـ 
طرح بعض اإلسرائيمييف تكقيع . العازؿ ىك اإلجراء الصحيح لمرد عمى اإلرىاب الفمسطيني

كرغـ أف . أمريكية لتحقيؽ أقصى درجة ممكنة مف األمف اإلسرائيمي-  معاىدة دفاع إسرائيمية
قضية تطكير العبلقات اإلستراتيجية اإلسرائيمية األمريكية قد احتمت كضعا مركزيا في السياسة 
الخارجية كالدفاعية اإلسرائيمية منذ تأسيس دكلة إسرائيؿ، كعبلقة التبعية اإلسرائيمية لمكاليات 

المتحدة األمريكية، خاصة في مجاؿ الدفاع، إال أنو ال يكجد تكافؽ عاـ داخؿ إسرائيؿ حكؿ مدل 
كيمكف القكؿ في ىذا السياؽ، إف طبيعة كمستكل التنسيؽ . ضركرة تكقيع مثؿ ىذه المعاىدة

ستراتيجي، كمف ثـ إكالتعاكف الراىف بيف الطرفيف تضمف إلسرائيؿ القدرة عمى الرد عمى أم تيديد 
يثكر التساؤؿ حكؿ جدكل تكقيع إسرائيؿ معاىدة أمنية قد ترتب التزامات كقيكدا عمى حرية 
حركتيا العسكرية كاإلستراتيجية؟ كباإلضافة إلى ذلؾ، فإف تكقيع معاىدة دفاع مع الكاليات 

المتحدة ال تمثؿ قضية ممحة في السياسات اإلسرائيمية، كمف ثـ ليس مف الكاضح كيؼ سيتعامؿ 
اإلستراتيجيكف اإلسرائيميكف مع تمؾ القضية عندما يحيف كقتيا؟ كىكذا، فطالما ال تكجد عممية 

سرائيؿ  كما قامت ...سبلـ حقيقية ليس مف المتكقع أف تثار تمؾ القضية بيف الكاليات المتحدة كا 
الدراسة بتحميؿ التحكؿ كاالستمرارية في المفيـك اإلسرائيمي لؤلمف في مرحمة ما بعد الحرب 

كانتيت الدراسة إلى أف التطكرات الدكلية كاإلقميمية، كبدء عممية التسكية السممية في . الباردة
 لـ تكف كافية التجاه ـ2001الشرؽ األكسط، ثـ انفجار االنتفاضة الثانية ككقكع أحداث سبتمبر 

فقد أضحى . اإلسرائيمييف إلى إعادة النظر في افتراضاتيـ الرئيسية فيما يتعمؽ باألمف القكمي
اليميف اإلسرائيمي عقب أحداث سبتمبر أكثر قدرة عمى التركيج بأف الفمسطينييف ليسكا معنييف 
بالسبلـ كأف الخيار الكحيد أماـ اإلسرائيمييف ىك إلحاؽ اليزيمة العسكرية بما يسمكنو اإلرىاب 

كقد استطاع اإلسرائيميكف بميارة استغبلؿ تصاعد اإلرىاب الدكلي لكضع العنؼ . الفمسطيني
اإلسرائيمي ضد الفمسطينييف في إطار الحرب العالمية ضد اإلرىاب، كذلؾ بيدؼ الحفاظ عمى 
استمرار السيطرة اإلسرائيمية عمى األراضي المحتمة كتشكيو صكرة القيادة السياسية الفمسطينية 

(. 2004 برارم،)
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  :األجنبيةالدراسات : ثانياً 

مف الكاضح لنا عمى أف الكتابات الغربية األكاديمية تتميز في عمميا حكؿ التيار اإلسبلمي 
الفمسطيني بالتنكع كالتراكح بيف المكضكعية كالدقة كاالنسياؽ كراء المقكالت المسبقة عف ىذا 

فيناؾ بعض . التيار، كبذلؾ ال يمكف كضعيا جميعان في سمة كاحدة أك كصفيا بكصؼ جامع
الدراسات التي تتصؼ بالمكضكعية كتبدك خبلصة ألبحاث ميدانية كمعمقة كليست ذات بكصمة 

سياسية أك منحازة لمكقؼ سياسي أك فكرم جاىز، كىناؾ في المقابؿ قراءات، سكاء لمتيار برمتو، 
 في جدكؿ أعمالو أك لمككنات في تشكيمو الفكرم أك السياسي، تأخذ طابعان ةأك لقضايا أساسي

تياميان كغير مكضكعي متكرط في المقكالت التي نشرتيا الدعاية الصييكنية عف اإلسبلمييف ا
كتبقي القراءة الناقدة ليذه األدبيات ىي األسمكب الكحيد لتعديؿ كتصحيح . الفمسطينييف في العالـ

  (.2002الحركب، ). ما ىك مغمكط، كتأكيد ما ىك مكضكعي

 

 كبينما ـ2001نو بعد الحادم عشر مف أيمكؿ إ":  (م2001)تقول باربرا فيكتور في دراسة ليا  .1
كاف االنفعاؿ في أكجو ككانت األمة برمتيا في حالة صدمة كتتأمؿ نفسيان، حتى المكاطف 

األمريكي العادم العمماني انتيى إلى القبكؿ بفكرة أف أمريكا كانت تجد نفسيا منخرطة في حرب 
ذا كانت سنة . مقدسة لـ تكف تريدىا   شكمت بالنسبة لممسيحييف اإلنجيمييف بداية ـ1979كا 

الحرب الصميبية األخيرة، فقد جاء الحادم عشر مف أيمكؿ ليؤكد أف آفة اإلسبلـ لـ تكف قد 
يعكد العداء بيف المسيحييف كالمسمميف إلى الحركب : " كتقكؿ". قيرت بعد مف قبؿ قكل الخير

الصميبية، كلكف في القرف العشريف ، بدأ البحاثة كالقادة اإلنجيميكف بذكر عدد كبير مف الدكافع 
(. 2004، فيكتكر). التاريخية كالمممكسة لتبرير اعتقادىـ الراسخ بأف اإلسبلـ كاف يجسد الشر

 

، أستاذ العمـك السياسية بالجامعة األمريكية كرئيس تحرير (م1995)وقد كتب أموسي بيرلتر،  .2
إف انتياء الحرب الباردة ال ينبئ بقياـ نظاـ عالمي جديد،  : "مجمة دراسات إستراتيجية ، يقكؿ

بقدر ما ينبئ باشتعاؿ النزعات األصكلية كالقكمية المتعصبة، إف األيديكلكجية الفاشية 
ات ظيرت مرة أخرل في أماكف مف العالـ مكاأليديكلكجية النازية التي كانت قائمة في الثبلثيف

اإلسبلمي في صكرة األصكلية اإلسبلمية، التي تشكمت في حركات شعبية ديكتاتكرية كمعادية 
كال شؾ أف . لمغرب، كالتي تستيدؼ تعميـ الصميبييف الحالييف بعض الدركس في العنؼ المتطرؼ

مناطؽ العالـ التي تعاني حاليان مف أعماؿ العنؼ ىي المناطؽ التي يظير فييا المتطرفكف 
أم أف  "ف يسمح بأف يحؿ نمط مف الديكتاتكرية محؿ اآلخر أإف الغرب ال يمكف . اإلسبلميكف

 (.1995بيرلتر، ). تحؿ األصكلية اإلسبلمية محؿ الشيكعية
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التي قدميا معيد ىديسكف حيث قاؿ الباحث  (2007)، في دراسة لمكاتب لوران مورافيش .3
 الرحـ الذم أخرج اإلرىاب العربي كاإلسبلمي إلى الكجكد ىيإف حماس  : "كالكاتب مكرافيش 

كما أنيا تمثؿ محكر اإلرىاب الدكلي الذم البد مف إزالتو كىك يرل ضركرة كضع إستراتيجية 
ذلؾ مف خبلؿ عزليا تماما عف العراؽ كسكريا كحزب , لمقضاء عمى ما يسميو الخطر اإلرىابي

كيرل أف عمى الكاليات المتحدة , ف ذلؾ أف يضعفيا كيمزؽ كحدتياأف مف شإاهلل كالسعكدية ؼ
 (.2007مكرافيش، )      ." األمريكية أف تقدـ كؿ الدعـ الممكف لئلصبلحييف الفمسطينييف

 

"        أمريكااإلسالم في ":  بعنكاف(Geneive Abdo)في دراسة لمكاتب جينيفي أبدك  .4
"Islam in America : Separate but Unequal"   نو أالتي اظير بيا الكاتب عمى

إف القضايا الممحة تتحدل . قد فشمت الكاليات المتحدة في حمبلتيا لكسب قمكب كعقكؿ المسمميف
كماذا سيككف رد فعؿ الكاليات المتحدة في الداخؿ عندما تبدأ . الكاليات المتحدة في الداخؿ
لى أم مدل ستتعاطؼ فطالبات المدارس في طمبو  الرتداء الحجاب في المدارس العامة؟ كا 

المحاكـ األمريكية عندما يبدأ الكثير مف المسمميف في تحدل نصكص القانكف مثمما حدث في 
كمف سيضمف تفيمان كبيران لماىية اإلسبلـ . قانكف المكاطنة الذم يحد مف الحريات المدنية

الحقيقية أك باستقطاب أكثر تجاه اإلسبلـ مف قبؿ المجتمع األمريكي عندما يقرر المسممكف نشر 
آرائيـ، كأنيا يجب أف تعمف في كسائؿ اإلعبلـ بصكرة أكثر فعالية، أك بمعنى آخر ىؿ ستسمؾ 

مف االستقطاب الذم سمكتو فرنسا كىكلندا حيث قاـ السكاف نفسو الكاليات المتحدة الطريؽ 
نيا ستكاجو التحديات بنجاح أالمسممكف الغاضبكف بتيديد الكياف االجتماعي كالسياسي، أـ 

كبينت . كتجعؿ كجكد فرصة ليذه القكة الدينية كالحضارية داخؿ اليكية األمريكية األعراض
نو قد نتج عف سياسات الحككمة األمريكية زيادة في مشاعر الكراىية مف قبؿ أالدراسة عمى 

العالـ اإلسبلمي ضد الكاليات المتحدة كزيادة شعكر األمريكييف المسمميف باالغتراب داخؿ 
إف االتجاه نحك إيجاد ىكية إسبلمية أمريكية جديدة مف المحتمؿ أف تثير . الكاليات المتحدة كميا

. تحديان ليس فقط لمسياسات األمريكية الخارجية، كلكف لقائمة األعماؿ المحمية في حككمة بكش
كخبلؿ العشر سنكات القادمة فإنو مف المحتمؿ أف ينحت المسممكف ىكية مميزة تقكـ بشكؿ قاطع 

 طريؽ ثالث يسمح ليـ باعتناؽ ديانتيـ مع بإتباعكلمقياـ بيذا، فسكؼ يقكمكف . عمى إدراؾ اآلخر
 (.2005أبدك، )التكامؿ إذا كاف ضركريان بالمجتمع األمريكي 

التي , (2007) لمكاتب جيمس فيمبس، (معيد التراث)وفي دراسة أخرى نشرتيا مؤسسة ىيرتينج .  5
إذ يعتبر أف حركة حماس ىي : ركز فييا عمى األكضاع بعد االنتخابات التشريعية في فمسطيف

أكثر الحركات اإلرىابية البربرية كالكحشية في التاريخ الحديث فيي مسئكلة عف قتؿ مئات 
كتسعى إلزالة إسرائيؿ الحميؼ الديمقراطي في المنطقة معتبران أف النصر الساحؽ , اإلسرائيمييف
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لحركة حماس في االنتخابات التشريعية مف المحتمؿ أف يزيد الفكضى في األراضي الفمسطينية 
كيصعد التكتر بيف اإلسرائيمييف كالفمسطينييف كبالتالي تقتؿ عممية السبلـ كيعتبر نصر حماس في 
االنتخابات نكسة لمسياسة األمريكية التي فرضت الديمقراطية لتطكر الشرؽ األكسط كتقضي عمى 

ف تعدؿ ميثاقيا الذم أك, كدعا إدارة بكش أف تجبر حماس عمى التخمي عف اإلرىاب, اإلرىاب
مع عدـ االعتراؼ كالتعامؿ مع الحككمة الجديدة إذا رفضت الشركط , يدعكا إلى إزالة إسرائيؿ

 (.2007, فيمبس). األمريكية بؿ كيجب محاربتيا كنظاـ إرىابي غير شرعي

كبالتالي حاكلت دراستنا تناكؿ الحركة مف خبلؿ منيج  تحميؿ الجماعة، كتحميؿ المضمكف مف 
 خبلؿ الخطاب السياسي لحركة حماس دكف الخكض في أم ىيكمية غامضة كغير كاضحة

لحركة حماس، كنعتقد أف ىذا المدخؿ يكفر فيـ كاستيعاب المكاقؼ كالتحكالت التي مرت بيا 
.  كتشيدىا حركة حماس

، تناكلت التيار  -أجانب – لكف ذلؾ ال يعني غياب دراسات أجنبية لكتاب كباحثيف غربييف 
.  اإلسبلمي في فمسطيف عامة، كحركة حماس خاصة

 
: نورد من ىذه الدراسات ما يمي 

 

 برند سككش, تحد في كجو بناء الدكلة الفمسطينية : الحركة اإلسبلمية- 1
(Jerusalem : PASSIA: 1999, pp. 167)  
 

 أندريا ناسي, فمسطيف المسممة: إيديكلكجية حماس- 2
(Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 1998, pp.19).   
 

إدكاردز  – السياسة اإلسبلمية في فمسطيف، بيفرلي ميمتكف - 3
 (London and New York: I.B. Tauris, 1999, pp. 256)   

 

 :تعميق عمى الدراسات السابقة
تجاه نظرة اإلدارات األمريكية المتعاقبة  رؤية ك التي تناكلتالدراساتىناؾ العديد مف لقد كاف 

اآلراء  كقد اعتمدت ىذه الدراسات عمى العديد مف. (حماس)حركة المقاكمة اإلسبلمية 
 كقد ظير. اإلدارة كالقرار األمريكي عمى مؤثريفاؿكتاب اؿ ك الفكرمراكزالتي أصدرتيا  كالتحميبلت

األمريكية بالحركات كاألحزاب السياسية اإلدارة أف عبلقة عمى مف خبلؿ الدراسات السابقة 
 : مؤثرات ىامة جدان كىيةفي حاالت شد كجذب تبعا لثبلثغالبان اإلسبلمية كانت 
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 :الظروف السياسية لممنطقة وعالقة اإلدارة األمريكية بالحكومات العربية .1

عبد الناصر كاف القرار السياسي عمى سبيؿ المثاؿ خبلؿ فترة الرئيس المصرم الراحؿ جماؿ ؼ
 عف التأثير األمريكي لذا حاكلت اإلدارة األمريكية أف تستميؿ الحركات كاألحزاب ان المصرم بعيد

 نظرا لكجكد عبلقات قكية بينيا كبيف ،األخرل لصالحيا لمتأثير في السياسة الداخمية لمصر
الطرؼ النقيض لمكاليات المتحدة آنذاؾ كىك االتحاد السكفيتي كمف ىذه الحركات اإلخكاف 

. فكالمسمـ
 
 
 
 

 :العالقة اإلستراتيجية لإلدارة األمريكية مع إسرائيل ومصالحيما المشتركة .2

 عبركىي جعؿ إسرائيؿ آمنة كمستقرة مف خبلؿ البحث دائما عف قكل معتدلة تتحالؼ معيا 
اتفاقيات سياسية مع الدكؿ المحيطة بإسرائيؿ كمف خبلؿ مشاريع متجددة كمتنكعة تخدـ المصالح 

مف إسرائيؿ أاإلسرائيمية، كما مشركع الشرؽ األكسط الكبير إال مثاال عمى ذلؾ، كييدؼ ضماف 
كىذا الف سياسات إدارة الكاليات المتحدة األمريكية الخارجية تتأثر بعدة مؤثرات أىميا المكبي 

 .الصييكني، كالمصالح االقتصادية
 
 :المصالح األمريكية في المنطقة .3

ىـ مصالحيا تكمف في جعؿ إسرائيؿ مستقرة كىذا الذم يدعكىا لعمؿ اتفاقيات مع أم طرؼ أك
ضماف امف إسرائيؿ كىذا الف السياسات الخارجية لمكاليات المتحدة تتشكؿ في عدة أماكف ؿ

.  بمصمحة إسرائيؿان كأىميا المكبي الصييكني الميتـ أساس
كالمصالح االقتصادية مف أىـ النقاط التي تتبعيا السياسة األمريكية مع أم دكلة أك حميؼ أك أم 

. منظمة أك حزب تكجد بينيا كبينو عبلقة
 

 ىؿ صعكد اإلسبلـ السياسي في شتى دكؿ المنطقة كزيادة الدعـ الشعبي كما ظؿ السؤاؿ
لئلسبلمييف ىك الذم جعؿ الكاليات المتحدة تحاكؿ أف تبدأ حكاران مع جماعة اإلخكاف في مصر 

حمقة ىامة الذم يشكؿ  أك مع األردف ؟ككنيا دكلة عربية رائدة كمف دكؿ المكاجية مع إسرائيؿ
 بمغازلة الكاليات المتحدة األمريكية بعد الضغكط اليائمة بدؤكاليذا المكضكع؟ أـ أف اإلسبلمييف 

  التي رزحت تحتيا جماعة اإلخكاف المسمميف في العالـ بعد أحداث الحادم عشر مف سبتمبر؟
 

 التأكد مف ىذا المكضكع ليس سيبل كضحت لنا بأفأالدراسات المختصة نفسو فإف كفي السياؽ 
حد القادة السابقيف في قيادة اإلخكاف في أ اإلخكاف كباعتراؼ السيد أبك العبل ماضي كىك ألف

 يخفكف ،مصر كانشؽ عنيا ليؤسس حزب الكسط الذم لـ يتـ المكافقة عميو مف الدكلة حتى اآلف
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إف قيادة اإلخكاف المسمميف مف أىـ " يقكؿ أبك العبل .  مف الحقائؽ مف أجؿ لحمة صفكفيـان كثير
قكاعدىا عدـ إعبلف الخبلفات الداخمية كالحرص عمى التكتـ عمييا حتى لك اضطرت قيادات 

 (.2006، تماـ)". كبيرة في الجماعة إلى الكذب عمى الرأم العاـ 

 

حركة المقاكمة اإلسبلمية نحك اإلدارة األمريكية تكجياتأما فيما يتعمؽ بالدراسات ذات الصمة ب
بمدل  لمعرفتيا التامة ىامكف لئلدارة األمريكية أف تتعاكف أك تقيـ عبلقة معمف الـنو فإ ،(حماس)

  كذلؾ يتماشى مع كضع العبلقة. تتمتع بو حماس داخؿ فمسطيف كخارجياالذملتأثير النفكذ كا
  . اإلخكاف المسمميف في كؿ مف مصر كاألردفمنمكذجبالنسبة ؿ

بيؿ " الرئيس األمريكي األسبؽ كعمى رأسيا  اإلدارة األمريكية مكقؼ كفي ىذا السياؽ نكرد
ـ حيف تدخؿ الرئيس كمنتكف شخصيا كأجبر 1997الداعـ لممكقؼ الممكي األردني عاـ " كمينتكف

 إلنقاذ رئيس المكتب رئيس الكزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىك عمى تزكيد األردف بالترياؽ البلـز
 عمى يد عمبلء مف المكساد  إثر محاكلة اغتيالوالسياسي لحركة حماس خالد مشعؿ مف المكت

 .قبعد تسميـ
ضاغطة عمى اإلدارة األمريكية باالتجاه اؿجماعات اؿ إال أنو مف الكاجب التأكيد عمى دكر

 كؿ ذلؾ في سبيؿ حماية المصالح ،العكسي لتيميش حماس كدكرىا كتدميرىا إف لـز األمر
.  الدراسات السابقة ذلؾ أيضا مفتدؿ عميكيساألمريكية كاإلسرائيمية 

 : وىم من المعرفةاتمستويثالثة  ة لمباحثتالدراسات السابقة وفرتأسيسًا عمى ما سبق فإن 

ت بعض الدراسات عمى حيث اعتمدمف خبلؿ مناىج الدراسات، :  (نظري) المستوى األول- 
.  كالمقاببلت كأسمكب المبلحظة بالمشاركة،أدكات البحث العممي

مف خبلؿ تعدد الدراسات كباحثييا كتكجياتيـ فقد تكفر لمباحث :  (معموماتي) الثانيالمستوى - 
حجـ جيد مف المعمكمات كالتصكرات التي تناكلت المقاكمة اإلسبلمية عامة كحركة حماس 

 .خاصةفي فمسطيف 
ككف عدد مف الدراسات ارتكزت عمى التطكر التاريخي لعبلقة  : (تاريخي)ثالث المستوى ال- 

اإلدارة األمريكية بالحركات اإلسبلمية بالمنطقة العربية عمكما كحماس في فمسطيف 
. خصكصان 

ميـ جدا  ككف الدراسة ارتكزت عمى التطكر التاريخي لعبلقة اإلدارة  الجانب التاريخي كقد كاف 
األمريكية بالحركات اإلسبلمية في المنطقة العربية عمكما كفمسطيف خصكصان كلكف يؤخذ عمى 

الجانب الشمكلي الفضفاض في تناكؿ المقاكمة  مف خبلؿ تناكليا لحركة حماسبعض الدراسات 
 .الفمسطينية، كمف ثـ تكقفيا عند فترة معينة أك اعتماد متغير بذاتو، كاتفاؽ أكسمك مثبل ن 
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 الفصل الثالث   
 

 والتاريخي اإلطار النظري 
 لعالقة اإلدارة األمريكية بالحركات 
اإلسالمية وحركة حماس نموذجًا 
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الثالث الفصل 
 والتاريخي لعالقة االدارة االمريكية بالحركات اإلسالمية اإلطار النظري

 وحركة حماس نموذجًا 
 

: المقـدمة
مككنات اإلدارة يقدـ ستعرض ىذا الفصؿ اإلطار النظرم المتعمؽ بمكضكع البحث، حيث م

األمريكية ثـ التطكر التاريخي لعبلقة اإلدارة األمريكية مع الحركات اإلسبلمية في البمداف العربية 
كبعض الدكؿ اإلسبلمية ثـ دراسة التحكؿ في عبلقة اإلدارة األمريكية مع الحركات اإلسبلمية في 

 التركيز عمى الدراسات المتخصصة التي مع محاكلةالبمداف العربية كبعض الدكؿ اإلسبلمية 
ناقشت عبلقة اإلدارة األمريكية مع الحركات اإلسبلمية في البمداف العربية كبعض الدكؿ 

.  عمى عبلقة اإلدارة األمريكية مع حركة حماسكذلؾ ،اإلسبلمية في منطقتنا
:- كلذا فقد تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى خمسة مباحث عمى النحك التالي

 

.  االمريكيصناعة القرار السياسيمؤسسات اإلدارة األمريكية ك  :المبحث األول  
التطكر التاريخي لعبلقة اإلدارة األمريكية مع الحركات اإلسبلمية في البمداف  :المبحث الثاني  

. العربية كبعض الدكؿ اإلسبلمية
. (حماس)نشأة كتطكر حركة المقاكمة اإلسبلمية  : المبحث الثالث
- عبلقة اإلدارة األمريكية مع الحركات اإلسبلمية في البمداف اإلسبلمية  : المبحث الرابع

النمكذج التركي  
 التحكؿ في عبلقة اإلدارة األمريكية مع الحركات اإلسبلمية في البمداف : المبحث الخامس 

العربية كبعض الدكؿ اإلسبلمية كأثر المتغيرات الخارجية عمى مستقبؿ 
. حركة حماس
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المبحث األول 
  األمريكيصناعة القرار السياسيومؤسسات اإلدارة األمريكية 

 
 في ىذا المبحث لمحة عف مككنات اإلدارة األمريكية كذلؾ العبلقة بيف المككنات تقدـ الباحثة

العامة لئلدارة األمريكية ككيفية صناعة القرار السياسي في العبلقات الخارجية األمريكية التي 
.  تقـك بيا تجاه المنطقة العربية كالعالـ اإلسبلمي كتحديدا مع الحركات اإلسبلمية

 

كميا عند  ف السياسة الخارجية األمريكية ىي، في الكاقع، انعكاس لنشاط ثبلث قكل تمتقيإ
  ( CIA )المركزية ككالة المخابرات: كىذه القكل ىي. المكتب البيضاكم في البيت األبيض

، كالشركات االحتكارية المتعددة الجنسيات، غير أف (البنتاغكف)كالمؤسسة العسكرية األمريكية 
األضكاء لـ تتركز في السنكات القميمة الماضية إال عمى ككالة المخابرات المركزية األمريكية 

عميو األضكاء الكاشفة التي تبيف مختمؼ جكانب  أما البنتاغكف فمـ تسمط. كالشركات االحتكارية
 ,المؤسسة العسكرية األمريكية إال بعد الحرب التي شػنتيػا الكاليات المتحػدة األمريكية ضػد العراؽ

(  2005 ، ىيرسبرنغ).مع عدـ إغفاؿ دكر الصحافة كمؤسسات الفكر األمريكي
 

كدائمان يطرح الخبراء كالمحممكف ىذا السؤاؿ؟ مف يحكـ أمريكا؟ كدائمان الرد ليس كاحدان إذ يرل 
ف مالبعض أف الرئيس األمريكي ىك صاحب القرار األكؿ كاألخير في كؿ شيء، كلكف اآلخر

يركف بأف الككنجرس ىك مف يصنع كؿ خطكط السياسة األمريكية، كالبعض يرل بأف جماعات 
ف الصحافة كمعاىد إف يقكؿ قائؿ أالضغط ىي ما تكحي بشكؿ تمؾ السياسات، كمف المحتمؿ ب

.  الدراسات المتخصصة ىي ما تكحي برسـ سياسة الحككمة
 

 عف ة عمى أساس فرز السمطات الثبلثـ1787كلقد قامت فمسفة كضع الدستكر األمريكي عاـ 
فأعطى الدستكر . (التنفيذية كالقضائية)بعض كبالذات فصؿ السمطة التشريعية عف السمطتيف 
في حيف أعطى لمرئيس صبلحيات إدارة . لمككنجرس صبلحيات سف القكانيف، كفرض الضرائب

(. 2005 ،ىيرسبرنغ). شؤكف الحكـ كرسـ كتنفيذ سياسة أمريكا الخارجية
 

أف ينفرد بالسياسة  إف ىذا الشكؿ مف العبلقة بيف الرئيس كالككنجرس، جعؿ مف الصعكبة لمرئيس
الخارجية، حيث أنيا ستحتاج إلى تمكيؿ كباب لمصرؼ، كىي الصبلحية التي بيد الككنجرس، 

لقد عززت .  ظيكر دكر كؿ طرؼ بالقرارتجعؿ مف البلـزمما جعؿ الجيتيف متشاركتيف مشاركة 
خشية األمريكييف مف تفرد الرئيس، أك السمطة التنفيذية، كالتي ىي عمميا بيده، مف خبلؿ منحو 

لقد تمثمت خشية األمريكييف، بتحريـ أف . صبلحيات لتشكيؿ الكزارة، كالتي ال رئيس كزراء فييا



 48 

 تنفرد عف المجتمعات الغربية في ذلؾيككف ىناؾ كزير مف بيف أعضاء الككنجرس، كىي 
أما الرئيس الذم ينتخب منفردان، كىي شبيية بالحالة الفرنسية، قد يككف حزبو . (األكركبية)

. كىذه ضمانة خفية، لعدـ تفرد الرئيس في قراراتو. صاحب األغمبية في الككنجرس، كقد ال يككف
مع السمطة التنفيذية، أم الرئيس  إف ىذا الشكؿ المعقد يحتـ عمى أعضاء الككنجرس التعاكف

 (.2005 ،ىيرسبرنغ). كالحككمة
 

  اإلدارة األمريكية :
أكليما الرئيس المنتخب كمرؤكسكه : كىي السمطة التنفيذية الفيدرالية كيمكف تقسيميا إلى قسميف

السياسيكف أك مكتبو التنفيذم كىـ تحت الييمنة المباشرة لمرئيس كيشكمكف معو القمة السياسية 
 كثانييما البيركقراطيات التي تخضع لبلستئجار بمكجب لكائح الخدمة المدنية عمى ،لمفرع التنفيذم

 عدد كبمغ. (1981،  كمارشاؿ،ماكس). (المحسكبية)أساس الجدارة غالبان ال عمى أساس الكالء 
 طبقا ـ2004مايك / في شير أيار(2,720,626) حكاليالمكظفيف المدنييف بالحككمة الفدرالية 

 كيكجد حكالي لما جاء في أحدث ممخص أصدره مكتب إدارة العامميف أك ديكاف عاـ المكظفيف
كلدم كزارة الدفاع األميركية . ألؼ مكظؼ فدرالي يعممكف في منطقة العاصمة كاشنطف (331)

ـ 2004مايك /مكظؼ في أيار (669,745)أكبر عدد مف المكظفيف المدنييف حيث قدر عددىـ بػ
ألؼ عف عددىـ  (350)كىك ما يساكم ربع إجمالي عدد المكظفيف المدنييف، لكنو أقؿ بحكالي 

. ـ قبؿ انتياء الحرب الباردة1988عاـ 
ـ تمييا كزارة 2004مايك /مكظؼ في أيار (122,880)أما كزارة المالية األميركية فقد كاف لدييا 

مكظؼ، ثـ كزارة الداخمية المسؤكلة عف إدارة األراضي العامة  (108,755)الزراعة ككاف لدييا 
.  مكظؼ (77,531)كالمتنزىات القكمية ككاف لدييا 

(www.usinfo.state.gov) 

 

كسمطاتو كمسئكلياتو محددة في المادة الثانية منو . كالرئيس ىك الذم يشتغؿ الدستكر بأمره أساسان 
أعطى الدستكر  ك.حيث تنص بصراحة عمى أف السمطة التنفيذية مخكلة لرئيس الكاليات المتحدة

شغاؿ المنصب لدكرتيف متتاليتيف  الرئيس الذم ينتخب كؿ أربع سنكات، كيجكز لو الترشيح كا 
 كتعييف السفراء ،الحؽ في تمثيؿ الببلد خارجيا كقيادة القكات المسمحة كعقد االتفاقيات الخارجية
 رغـ  قراركأعضاء محكمة العدؿ العميا كشف الحركب، شريطة مكافقة الككنجرس عمى أم

كيميو نائب الرئيس كىك أيضا رئيس  .نو ربطيا بمكافقة الككنجرسأالصبلحيات الكاسعة إال 
مجمس الشيكخ كتتفاكت أىمية ىذا المنصب بحسب شخصية الرئيس كعبلقتو مع نائبو الذم قد 

صناعة القرار ) . تبعا لذلؾ دكر محكرم في قرارات  اإلدارة"أم النائب"يككف أك ال يككف لو 
( 2006, السياسي األمريكي



 49 

  المكتب التنفيذي لمرئيس ويتكون من :
:  مكتب البيت األبيض -1

كىك يحتؿ مركز الصدارة في المكتب التنفيذم لمرئيس كيضـ مكتب البيت األبيض سكرتارية 
كيقكـ ىذا المكتب بعدد . الرئيس كمساعديو اإلدارييف كالمساعديف كالمستشاريف الخصكصييف لو

كمف أىـ العناصر في مكتب البيت األبيض منصب مساعد الرئيس الخاص . مف الكظائؼ
                 .لشئكف األمف القكمي كمساعديو لشئكف الشرؽ األدنى كجنكب آسيا كشماؿ أفريقيا

( 1983سعكدم، )
 

 : مجمس األمن القومي -2

كىك الييئة التي تتكلى تنسيؽ التعاكف بيف اإلدارات كالييئات الحككمية المختمفة فيما يتعمؽ 
باألمف القكمي كمشاكمو كتقديـ النصح عمى شكؿ نصائح كخطط كسياسات ليتخذ قراراتو بشأنيا 

كيتككف المجمس مف رئيس الجميكرية كنائب الرئيس ككزيرم الخارجية كالدفاع كمدير مكتب 
 أما رئيس األركاف المشتركة كمديرا لمخابرات المركزية فيما مستشاراف ،التعبئة المدنية كالدفاعية

 إضافة إلى عدد كبير مف المستشاريف يختارىـ الرئيس مثؿ مساعد الرئيس لشئكف ،لممجمس
األمف القكمي كمستشاره لمسياسة الخارجية االقتصادية كنائب كزير الخارجية كرئيس ىيئة مكظفي 

 كقد تـ استخداـ المجمس كتنظيمو بطريقة مختمفة ، كسكرتير ىيئة البيت األبيض،البيت األبيض
( 1983, سعكدم).تبعا لمرؤساء األمريكييف المختمفيف

 

:  وزارة الخارجية -3
دارة عبلقات الكاليات  كىي الجياز التنفيذم الذم يتكلى تنفيذ السياسة الخارجية األمريكية كا 

المتحدة الخارجية عمى المستكل الدبمكماسي كيكجد عمى رأس الكزارة كزير الخارجية كككيؿ الكزارة 
كعدد كبير مف الخبراء كبصفة عامة ىناؾ تنافس تقميدم بيف كزارة الخارجية كالبيت األبيض فيما 

(. 1983، سعكدم) .يتعمؽ بالشرؽ األكسط كتحديدا المشكمة العربية اإلسرائيمية
 

يعتبر كزير الخارجية الشخص األكثر أىمية بعد رئيس الكاليات المتحدة، كىك الذم يمثؿ الدكلة 
لدل الككنجرس كىك الذم يدير سياسات الدكلة الخارجية، كىك الذم يدافع عف برامج الدكلة في 

 كتزكد كزارة الخارجية الدكلة ،كؿ المجاالت، كىك الذم يقترح كينظـ برامج المساعدات الخارجية
 كرغـ أىمية دكر كزير الخارجية، ،األمريكية بأكثر مف نصؼ المعمكمات البلزمة إلدارة عبلقاتيا

 (ىنرم كيسنجر)             إال أف ىذا الدكر كاف يتذبذب بيف الدكر القكم كالمحكرم كما كاف
في  (شكلتز)          أك دكر ىامشي ال يكاد يذكر كما كاف في أياـ...في عيد الرئيس نيكسكف

عيد ريغاف حيث عيف أكثر مف أربعيف شخصا مف أصدقائو في مناصب ميمة، كلـ يكف ليـ 
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في عيد بكش  (ككلف باكؿ)أك حتى .. .أدنى معرفة بالشؤكف الخارجية كدكف عمـ كزير الخارجية
كأحيانان، كاف الرئيس يتجاىؿ كزارة الخارجية بشكؿ كامؿ، كيعتمد عمى مستشاريف مف . الحالي

عندما كقفت أجيزة  (تركماف)خارجيا ضمف عقكد تربط معو مباشرة، كما حدث في عيد الرئيس 
كلكف في عيد نيكسكف عادت اإلدارة إلى ! الخارجية كالدفاع ضده في دعمو إلقامة كطف لمييكد

عمى المستشاريف الخارجييف في الى االعتماد ثـ رجعت . االعتماد عمى مكظفي كزارة الخارجية
( 2006, صناعة القرار السياسي األمريكي) .عيد ريغاف

 
وزارة الدفاع  - 4

إذا كاف كزير الخارجية ىك المستشار األساسي لمرئيس األمريكي مف الناحية الرسمية في تحديد 
كتنفيذ السياسة الخارجية فإف كزير الدفاع ىك مساعد الرئيس األساسي في كؿ المسائؿ المتعمقة 

: كىذا جانب مف نطاؽ مسئكلية كزارة الدفاع (1983، سعكدم). بالدفاع كاألمف القكمي
 

عداد القكات المسمحة، كاإلشراؼ عمى القكاعد العسكرية  كجمع كتحميؿ المعمكمات الخاصة  بناء كا 
ككالة )بجيكش الدكؿ المعادية، كحتى الصديقة مف خبلؿ جياز استخباراتي مركزم ىك 

ميمتو التعرؼ عمى احتمالية كقكع اضطرابات كتغييرات سياسية فيما .. .(استخبارات الدفاع
. يخص نظـ الحكـ بالعالـ، كاقتراح الحمكؿ لتكظيفيا في خدمة أىداؼ أمريكا

  
 مميار دكالر، أم حكالي (300)بمغت ميزانية كزارة الدفاع، ـ 1987في عاـ فعمى سبيؿ المثاؿ 

 كيبلحظ أف دكر الكزارة، أحيانا يصؿ إلى درجة التدخؿ العسكرم كما ،ثمث الميزانية األمريكية
، إال اف ذلؾ ال يعني بأف ىذه الميزانية ثابتة كال حصؿ في بنما كغرينادا كليبيا كأفغانستاف كالعراؽ

تتغير أك تتبدؿ مف كقت إلى آخر، فقط ما يحدث اليـك في سياسة كزارة الدفاع نحك العراؽ يبيف 
لنا التغيرات الحاصمة في ىذا الصدد إذ قدرت شبكة فكلتير أف ميزانية كزارة الدفاع األمريكية لعاـ 

صناعة القرار ) .مميكف دكالر بكثير (420)ـ فاقت الرقـ المعمف مف قبؿ الكزارة كىك 2005
  (ـ2006األمريكي، السياسي 

 

 الدستور األمريكي :
استطاع الدستكر األمريكي أف ينظـ نمك كحركة مجتمع ممزؽ، طحنتو الحرب األىمية كاألحقاد، 

.  كيجعؿ مف أمريكا خبلؿ مائتي عاـ دكلة قكية اقتصاديا كعسكريان كسياسيان 
 

لقد رتب الدستكر األمريكي األدكار، كأعطى خصكصية الكالية حقيا كضمف حرية األدياف 
 كأرسى نظاـ الرقابة ، كنظـ دكر كؿ مف سمطات الرئيس كالككنجرس كالقضاء، اإلبداعكانطبلؽ
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 بؿ ، التنفيذية كالتشريعية كالقضائية بالسمطةة كفيو ال يستأثر أم مف السمطات الثبلث،كالتكازف
  (ـ2006األمريكي، صناعة القرار السياسي ) .ىناؾ عبلقة تبادلية متكازنة

 
إال أف السمطة التنفيذية كحجة األمف القكمي التي ساندتيا ما زالتا مسيطرتيف عمي السياسة 

 السمطة منذ بداية القرف العشريف بكؿ عنؼ عمى جعؿ الرئاسة ك كقد عمؿ تنفيذم،األمريكية
كقد أدل ذلؾ إلى نزع سمطات مف السمطة التشريعية التي تخمت عف ، لسمطةؿمنصب جكىرم 

ىذه السمطات بمحض إرادتيا مما يعنى تغكؿ السمطة التنفيذية كلـ تفمح كثيرا حتى اآلف جيكد 
الككنغرس السترداد بعض ىذه السمطات إال أف نظاـ الككابح ال يجعؿ ميمة السمطة التنفيذية في 

. (1981، كمارشاؿ، ماكس).  سيبلن ان الييمنة أمر
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المبحث الثاني 
 التطور التاريخي لعالقة اإلدارة األمريكية مع الحركات اإلسالمية

  في البمدان العربية وبعض الدول اإلسالمية
 

 في ىذا المبحث خمفية تاريخية عف عبلقة اإلدارة األمريكية مع الحركات اإلسبلمية تتناكؿ الباحثة
ذلؾ عمى احتمالية كالتحكؿ في ىذه العبلقة كأثر . في البمداف العربية كبعض الدكؿ اإلسبلمية

. حركة حماسالعبلقات مع مستقبؿ 
 

 مصر واألردن كنموذجين لحركات إسالمية عربية انموذج
 

: مقدمة
 مف الفكر الغربي بكؿ ان  كبيران لقد احتؿ اإلسبلـ كالحركات اإلسبلمية منذ كقت طكيؿ حيز

 كقد كاف لمدراسات حكؿ اإلسبلـ كالحركات  اإلسبلمية مركز الصدارة في الكاليات ،مستكياتو
ف المد اإلسبلمي القكم في السنكات إ كعمى ما يبدك ؼ، األمريكية كالكثير مف الدكؿ الغربيةةالمتحد

خر آاألخيرة في دكؿ المنطقة كفي الدكؿ المجاكرة كتحديدان منذ اإلطاحة بشاه إيراف في 
ات كقياـ الحكـ اإلسبلمي فييا قد لفت نظر العالـ مرة أخرل نحك اإلسبلـ كدؽ نكاقيس مالسبعيف

لقد حصؿ التغير بأسرع مف المتكقع كما إف الكاليات المتحدة . الخطر جميعا في العالـ الغربي
 كقد حصؿ التغير في إيراف بينما لـ تكف الكاليات المتحدة ،تحديدا فقدت حميفا قكيا بفقدىا لمشاه

 كبالتالي كثفت الدراسات كالتحميبلت ،األمريكية عمى اطبلع بقكة المد اإلسبلمي في تمؾ المنطقة
كبالرغـ مف التحالؼ الظاىرم المؤقت الذم حصؿ ما بيف بعض . لحركات اإلسبلميةحكؿ ا

 اإلسبلمييف كالكاليات المتحدة األمريكية في فترة الحرب الباردة بيدؼ القضاء عمى الشيكعية ك
ف الحاؿ تغير تماما بالنسبة لئلسبلـ بعد أحداث الحادم إ ؼ، كما كاف الحاؿ في أفغانستاف(الكفر)

كالتي قمبت المكازيف انقبلبا تاما كامبل كمباشران إذ أصبح عمميا اإلسبلـ ـ 2001عشر مف سبتمبر 
 كصار اإلسبلـ المتيـ الرئيس الذم اسقط عميو رداء ، حقؿ خصب لمدراسة كالتمحيصكفكالمسمـ
(  2004, فيكتكر).اإلرىاب
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 :ن في مصرواإلخوان المسمم
 

نبذة تاريخية عن نشأة حركة اإلخوان في مصر - 
تأسست في مصر في  كجماعة اإلخكاف المسمميف ىي أقدـ حركة إسبلمية في العالـ العربي

 كبدأت أكلى خطكاتيا عمى يد ،بعد سقكط الدكلة العثمانيةـ 1928مدينة اإلسماعيمية في العاـ 
كتعتبر ىذه الحركة الرحـ الذم حمؿ بذكر . كبعض رفاقو (1949- 1906)اإلماـ حسف البنا 

كال عجب في ذلؾ عمى اعتبار أف . الحركات اإلسبلمية التي انتشرت في مختمؼ الببلد كاألقطار
 .نشر أفكار الحركة كعالميتيا جزء ال يتجزأ مف مكجبات االنتماء كاإلخبلص لمبادئ الحركة

(www. wikipedia.org,2007)  
 

: اإلمام حسن البنا مؤسس الجماعة
بمحافظة البحيرة في مصر في أكتكبر - كلد بالمحمكدية  (حسف البنا)ىك اإلماـ الشييد "

 كالده الشيخ احمد عبد الرحمف البنا مف العمماء العامميف، بدأ اىتمامو بالعمؿ اإلسبلمي ـ1906
في سف مبكرة، كاشتغؿ باألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كالدعكة إلى اهلل، شارؾ في ثكرة 

 كاف ترتيبو ـ1927كىك في الثانية عشر مف عمره، تخرج البنا مف دار العمـك عاـ ـ 1919
كبعد نجاحو بشيكر عيف مدرسا بمدينة اإلسماعيمية، كبدأ نشر الدعكة اإلسبلمية في ، األكؿ

تعاىد مع ستة نفر . تجمعات الناس في المقاىي، ك قد امتاز بحسف عرضو كقدرتو عمى اإلقناع 
 ك كانت البداية في ـ1928مف إخكانو عمى تككيف أكؿ نكاة لجماعة اإلخكاف المسمميف في آذار 

 نقؿ إلى القاىرة، ككاف لذلؾ اثر كبير عمى الدعكة، حيث  ـ1932اإلسماعيمية ، كفي عاـ 
ف تككف دعكتو غير إقميمية أحرص اإلماـ البنا .أخذت طكرا جديدا، كأسس المركز العاـ بالقاىرة 

 12في حدكد مصر، كلذلؾ فإنيا امتدت إلى الكثير مف أقطار العالـ العربي كاإلسبلمي كفي 
 اغتيؿ اإلماـ حسف البنا بالرصاص في مدينة القاىرة عمى أيدم عناصر مف قصر 1949شباط 
(. 2006جرادات، ) ".الممؾ

 
: كيقكؿ اإلماـ حسف البنا في رسالة يكضح بيا األفكار التي بني عمييا نيج اإلخكاف المسمميف

 ،نريد أكال بناء الرجؿ المسمـ في تفكيره كعقيدتو كفي عممو كتصرفو فيذا ىك تككيننا الفردم"
كنريد بعد ذلؾ البيت المسمـ في فكره كعقيدتو، كفي خمقو كعاطفتو، كفي عممو كتصرفو كنحف 

ك . ليذا نعني بالمرأة عنايتنا بالرجؿ، كنعني بالطفكلة عنايتنا بالشباب، كىذا ىك تككيننا األسرم
ف تصؿ دعكتنا إلى كؿ أنريد بعد ذلؾ الشعب المسمـ في ذلؾ كمو أيضان، كنحف ليذا نعمؿ عمى 

ف تنتشر فكرتنا كتتغمغؿ في القرل كالنجكع كالمراكز أك ف يسمع صكتنا في كؿ مكاف،أبيت ، ك
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 كنريد بعد ذلؾ الحككمة المسممة ،كالحكاضر كاألمصار ،ال نألك في ذلؾ جيدا كال نترؾ كسيمة
التي تقكد ىذا الشعب إلى المسجد، كتحمؿ بو الناس عمى ىدل اإلسبلـ مف بعد، كما حممتيـ 

كنحف ليذا ال . عمى ذلؾ بأصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أبي بكر كعمر مف قبؿ
ك سنعمؿ عمى إحياء  نعترؼ بأم نظاـ حككمي ال يرتكز عمى أساس اإلسبلـ ك ال يستمد منو،

كنريد بعد . النظاـ اإلسبلمي بكؿ مظاىره، كتككيف الحككمة اإلسبلمية عمى أساس ىذا النظاـ
ف نضـ إلينا كؿ جزء مف كطنا اإلسبلمي الذم فرقتو السياسة الغربية كأضاعت كحدتو أذلؾ 

 كنحف ليذا ال نعترؼ بيذه التقسيمات السياسية كال نسمـ بيذه االتفاقات ،المطامع األكربية
الدكلية، التي تجعؿ مف الكطف اإلسبلمي دكيبلت ضعيفة ممزقة يسيؿ ابتبلعيا عمى الغاصبيف، 

ال الو إال اهلل ىك كطننا الكبير الذم نسعى لتحريره ك إنقاذه : ككؿ شبر ارض ، فيو مسمـ يقكؿ
ف العقيدة اإلسبلمية تكجب عمى كؿ مسمـ قكم أف إؼ. ق بعضيا إلى بعضئكخبلصو كضـ أجزا

ف يككف أفبل يجكز في عرؼ اإلسبلـ . يعتبر نفسو حاميا لكؿ مف تشربت نفسو تعاليـ القرآف 
كالعقيدة ىي كؿ شيء في اإلسبلـ ، . العامؿ العنصرم أقكل في الرابطة مف العامؿ اإليماني

كىؿ اإليماف إال الحب ك البغض؟ ك نريد بعد ذلؾ أف تعكد راية اهلل خافقة عالية عمى تمؾ البقاع 
التي سعدت باإلسبلـ حينا مف الدىر ك دكل فييا صكت المؤمف بالتكبير ك التيميؿ ، ثـ أراد ليا 

فاألندلس ك صقمية ك البمقاف . ف ينحسر عنيا ضياؤه فتعكد إلى الكفر بعد اإلسبلـ أنكد الطالع 
. ف تعكد إلى أحضاف اإلسبلـ أيطاليا كجزر بحر الركـ، كميا مستعمرات إسبلمية يجبإكجنكب 
. ف يعكد البحر األبيض المتكسط كالبحر األحمر بحيرتيف إسبلميتيف كما كانتا مف قبؿأكيجب 

ف يعيد اإلمبراطكرية الركمانية، كما تككنت ىذه أكلئف كاف السينيكر مكسكليني يرل مف حقو 
ف نعيد مجد أف مف حقنا إؼ, اإلمبراطكرية المزعكمة قديما إال عمى أساس المطامع كاألىكاء

 .اإلمبراطكرية اإلسبلمية التي قامت عمى العدالة كاإلنصاؼ كنشر النكر كاليداية بيف الناس
(.                   1941 البنا،)

  
جماعة اإلخكاف المسمميف تفاعميا السياسي فعميا منذ ثبلثينيات القرف العشريف كصارت كبدأت 

 عمؿ مؤسس الحركة عمى تأسيس ـ1947 كمنذ العاـ ـ1939مف الجماعات الرسمية في العاـ 
 كقاـ الممؾ فاركؽ في ـ1948 كقد شارؾ اإلخكاف في حرب ،فركع لمحركة في األردف كفمسطيف

(. 2006جرادات، ). حينو بحؿ الجماعة
 

إال أف دخكؿ اإلخكاف المسمميف معترؾ السياسة لـ يكف بالشيء البعيد فقد تكاترت األمكر ما بيف 
العمؿ االجتماعي اإلصبلحي كالعمؿ السياسي بحسب الظركؼ السياسية كقد كاف العمؿ 

اإلصبلحي كاالجتماعي سمة كاضحة مف سمات اإلخكاف المسمميف في كؿ مكاف تقريبا كتحديدان 



 55 

لقد دخؿ اإلخكاف في مصر معترؾ السياسة منذ النظاـ الممكي .  في مصر كاألردف كفمسطيف
 إال أف التطكرات السياسية البلحقة كمقتؿ ،كلكف مع رؤية إصبلحية لو بدكف طرح نفسو كبديؿ لو
 الرئيس عبد الناصر بعد اتيامو في عيداإلماـ البنا كمف ثـ الضربات التي كجيت لمجماعة 

 أدل إلى قرار الحركة العكدة إلى التقاليد ـ1954لئلخكاف بمحاكلة اغتيالو في المنشية عاـ 
ظير فكر سيد قطب المتشدد  بعدما تمت عممية تصفية تامة لمتنظيـ الخاصلكف ك، اإلصبلحية
ك مف بعده جاءت . كغير شرعي، الذم اعتبر النظاـ السياسي نظاـ جاىميةكات مفي الستيف

 الذم اعتبر النظاـ ك المجتمع تعبيرا عف  "التكفير كاليجرة" تيارات أكثر تشددا منو مثؿ تيار 
 كما ظيرت فيما بعد تيارات جيادية تدعك إلى تغيير النظاـ السياسي الذم اعتبرتو ،الجاىمية
ف حركة اإلخكاف المسمميف في مصر نأت بنفسيا عف ذلؾ التكجو الراديكالي معتبرة أ إال ،جاىمي

(. 2006، حبيب). نفسيا قكة سياسية إصبلحية كليست راديكالية
  

 كاف ىناؾ اآلالؼ مف اإلخكاف في معتقؿ ـ1970كلكف كبعد كفاة الرئيس عبد الناصر في عاـ 
 كقد شيدت ىذه ، السياسي حيث قاـ خمفو الرئيس أنكر السادات بإطبلؽ سراحيـ جميعان "طره"

حد أفراد أ عمى يد خالد االسبلمبكلي ـ1981حتى مقتمو في العاـ الكثير مف التداعيات الحقبة 
. الحركات اإلسبلمية الراديكالية المتشددة

 

 عيده بإطبلؽ سراح جميع اإلخكاف أالرئيس أنكر السادات بد : " يقول الكاتب سعد ىجرس
 ثـ زادت حرارة ىذه ،المسمميف المعتقميف كعاد الحكار بيف الطرفيف مف خبلؿ قنكات متعددة

كاستخداميا  (اإلخكاف المسمميف) السادات إلى التيارات الدينية بما فييا أالعبلقات تدريجيا حيث لج
، ىجرس)". بؿ كالتحالؼ معيا لمكاجية المعارضة الميبرالية كاليسارية المتزايدة ضد حكمو

2006 .)
 

بيف الحككمة في عيد الرئيس كمما يستحؽ الذكر أنو في ظؿ ما أطمؽ عميو شير العسؿ 
بعد السادات كما بيف اإلخكاف المسمميف استعادت مصر عبلقتيا الدبمكماسية مع الكاليات المتحدة 

.  كاشتركتا معان في مؤتمر جنيؼ لمسبلــ 1967عاـ ىا عاانقط
 

              . سنكات مف االنقطاع8 استأنفت الكاليات المتحدة معكنتيا لمصر بعد ـ1975كفي العاـ 
(www.forum.amrkhaled.net)قاـ الرئيس أنكر السادات ـ1977في نكفمبر مف عاـ ، ك 

برحمتو الشييرة لمقدس كقاـ الرئيس جيمي كارتر بحضكر مفاكضات السبلـ ما بيف مصر 
سرائيؿ في كامب ديفيد في سبتمبر  . ـ1979 ثـ معاىدة السبلـ بيف الجانبيف في مارس ـ1978كا 

(.  2006كارتر، )

http://www.forum.amrkhaled.net/
http://www.forum.amrkhaled.net/
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تـ اعتقاؿ عدد كبير مف اإلخكاف  حيث كمف الطبيعي أف ذلؾ أدل إلى معارضة لسياسة السادات
، تماـ).                  ـ1981 سبتمبر 5باإلضافة إلى قكل معارضة أخرل فيما سمي قرارات 

كفي عرض عسكرم احتفاال بذكرل انتصارات نفسو إال أنو كفي أكتكبر مف العاـ  (.2006
(. 2006كارتر، ). أكتكبر قاـ أحد اإلسبلمييف المتشدديف باغتياؿ الرئيس السادات

 

كبحسب الحيثيات السابقة فإف العبلقة المصرية األمريكية اإلسبلمية في الفترة ما بعد معاىدة 
 كذلؾ بعد الصدمة التي سببيا المجكء لبلغتياؿ ،السبلـ المصرية اإلسرائيمية دخمت مرحمة جديدة

 كيصؼ الدكتكر كماؿ ، كقد دشف ذلؾ عيد جديد،السياسي لمسادات بسبب تكجياتو الجديدة
الفترة التي تمت اغتياؿ " تحكالت الحركة اإلسبلمية كاإلستراتيجية األمريكية"حبيب في كتابو 

 :السادات كتكلى الرئيس حسني مبارؾ فيقكؿ
 
ات سنكات لميدكء بيف النظاـ السياسي الجديد كبيف الحركة اإلسبلمية التي كانت ممثمت الثمانيف"

تسعى لتأمؿ كتقييـ ما حدث ككانت ىناؾ أسباب عديدة كممكنة لتجنب المكاجية التي جاءت في 
ات كالتي كانت مكاجية كحشية لـ تعرفيا مصر طكاؿ تاريخيا، ربما منذ عصر معقد التسعيف

 لدل الحركة اإلسبلمية الجيادية قادتيا إلمكاف تحقيؽ الحسـ العسكرم مع ان الفراعنة لكف أكىاـ
النظاـ المصرم عبر القكة العسكرية كالذم دفعيا لذلؾ في تقديرنا ىك انفتاح الجبية األفغانية في 

 كما أف ، حيث شيدت ىذه الجبية امتبلؾ الحركات الجيادية لخبرات مذىمة،ىذا التكقيت
.  منطمقان لمتغيير أرضان  إسبلمية محررة يمكف أف تككفأرضان الحركات الجيادية اعتبرت أفغانستاف 

 ،ات مكاجية مفتكحة ذات طابع مصيرم بيف الدكلة كالحركات الجياديةمكعرؼ عقد التسعيف
فالحركات الجيادية نفذت عمميات ذات طابع مركع كالدكلة بدأت تستجمع أدكات القمع كتستعمؿ 

 كحصارىا كتغيير مناىج ة كعرفنا سياسة تجفيؼ المنابع كاليجـك عمى الدعك،أدكات المكاجية
(. 2006، تماـ)               .التعميـ الديني كشف حمبلت إعبلمية مركعة

 
كمف ىنا كانت مبادرة كقؼ العنؼ التي دشنتيا الجماعة اإلسبلمية كالتي كانت الفيصؿ األىـ في 

 ثـ قرار كقؼ جميع العمميات العسكرية بما يشبو اإلجماع بيف ،المكاجية مع النظاـ المصرم
ـ بعد 1995 كما أف تنظيـ الجياد المصرم كاف قد قرر أف يكقؼ عممياتو العسكرية عاـ .قادتيا

 الكقت عاطؼ ذلؾالنتائج الكارثية التي قادت إلييا محاكلة قتؿ رئيس الكزراء المصرم في 
 حدث ما يمكف أف ـ1991كمنذ فكز اإلسبلمييف في الجزائر عاـ " نوإكىنا يقكؿ حبيب . صدقي

يطمؽ عميو تحكؿ في اإلدراؾ السياسي لشخص مبارؾ كألركاف حكمو فيما يتصؿ بقكاعد المعبة 
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القديمة كالتي كانت تقبؿ اإلخكاف كتيار إسبلمي معتدؿ في مكاجية التيارات الجيادية التي كانت 
(.    2006حبيب، )" تستخدـ القكة المسمحة في مكاجية النظاـ السياسي المصرم

  
كبشكؿ عاـ فإف الجماعة في مصر تكجيت لدخكؿ االنتخابات البرلمانية كخاضت بالفعؿ 

 كمستقميف لتفكز فكزان كبيران بثماني كثمانيف مقعدان بالبرلماف ـ2005 كالعاـ ـ2000انتخابات العاـ 
" ات في الحقؿ النقابي كالبرلماني معممان بأف الجماعة قد خاضت االنتخابات منذ بداية الثمانيف

 التشريعية كحققكا نتائج طبية، كما نجحكا ـ1987، ـ1984حيث خاضكا انتخابات عامي 
ات، كعادكا مع مديمقراطيان في السيطرة عمى أكثر مف نقابة مينية في مصر طكاؿ عقد الثمانيف

".  كنجح ليـ عنصراف في نقابة الصحفييف ،بداية األلفية الثالثة كتكاجدكا بقكة في نقابة المحاميف
إال انو مازاؿ كضع اإلخكاف المسمميف في مصر غامضان كمثيران لمحيرة كالجدؿ، فالجماعة ليست 

 في االنتخابات التشريعية عاـ ( مقعدان 88) ػشرعية كال تتمتع بكضع قانكني كرغـ ذلؾ فازت ب
 قدراتيا العالية عمى التنظيـ ـ2005 في ة كقد ظير مف طريقة إدارتيا لبلنتخابات األخيرـ2005

(. 2006الشكبكي، ). ككفاءتيا المميزة
 

كالجماعة اإلسبلمية في مصر ىي أكبر األحزاب المعارضة كىي المرشح الرئيسي لمفكز بالحكـ 
في حالة ما تـ رفع الحظر عنيا كدخمت االنتخابات سكاء الرئاسية أك البرلمانية بشكؿ شرعي إذ 

            لمجماعة قاعدة عريضة جدان بسبب خدماتيا االجتماعية كمؤسساتيا المدنية الفاعمة
كلكف في ظؿ كؿ ىذه التحكالت كالتجاذبات ما بيف السمطة كاإلخكاف المسمميف . (مكقع اخكاني)

في مصر كفي ظؿ العبلقات المصرية األمريكية التي أقؿ ما يمكف أف تكصؼ بالمتميزة  يطرح 
ما ىو موقف اإلخوان في مصر من السياسة األمريكية؟ و ىل ىناك حوار التساؤؿ الياـ نفسو، 

 وما ىي توجيات اإلدارة األمريكية بالنسبة لمجماعة أخذا ؟بين الجماعة وأي جيات أمريكية
وتدرس إمكانية التعامل  في االعتبار أن الواليات المتحدة ال تضع الجماعة عمى الئحة اإلرىاب

مع اإلسالميين الوسطيين العتبارات كثيرة ولكن بدون أن ننسى أن الجماعة محظورة قانونا 
أما بالنسبة لمشؽ مف التساؤؿ الخاص بمكقؼ  . (www.inciraq.com,2007 ).في مصر

 ماإلخكاف مف اإلدارة األمريكية كمف الحكار فقد ألقى الكثير مف الضكء عميو القطب اإلخكاف
عصاـ العرياف العضك السابؽ مف جماعة اإلخكاف بالبرلماف المصرم في حكار  البارز الدكتكر

كقد قاـ بمحاكرتو الكاتب حساـ تماـ كقد .  لمصمحة جريدة الشرؽ األكسطـ6/3/2004أجرم يـك 
حكؿ مكقؼ الجماعة مف السياسة ؿ قاؿ السيد عصاـ العرياف في معرض رده عمى التساؤ

األمريكية أف اإلخكاف ضد سياسات اإلدارة األمريكية فيما يتعمؽ بفمسطيف كالعراؽ كمجمؿ 
كأنيـ ضد اإلدارة األمريكية الحالية ألنيا تبنت مكقؼً شاركف , األكضاع العربية كاإلسبلمية

رئيس كزراء إسرائيؿ السابؽ ك مف القادة اإلسرائيمييف المتيميف بعدد غير محدكد مف الجرائـ )



 58 

, مف القضية الفمسطينية كتعتمد أجندة الضطياد العرب كالمسمميف في أمريكا (ضد الفمسطينييف
 بأم حكار مع الشعب األمريكي كنخبو كمراكز التفكير فيو ألنو ييدؼ فكأنيـ أم اإلخكاف يرحبك

في النياية لخمؽ جسكر مشتركة لمتفاىـ حكؿ أكضاع تيـ أمريكا كالعالـ العربي كاإلسبلمي كتؤثر 
كأنيـ مع التحاكر كالتفاىـ كالتعاكف مع الثقافات المختمفة بما فييا .. .في مجمؿ أكضاع العالـ

.  جؿ خير اإلنسانيةأالثقافة األمريكية مف 
 

كحيف سئؿ حكؿ رفض ممثمي الحركة لقاء مساعد كزير الخارجية األمريكي في القاىرة الذم 
حضرتو قكل سياسية أخرل أجاب أف مكقؼ اإلخكاف الثابت كالذم أعمنو المرشد ىك أف 

كأكد عمى أف حركات المقاكمة ممكف أف تتعامؿ مع .الحككمات ىي التي تتفاكض مع الحككمات
كما نفي عصاـ . أمريكا بؿ أنو يعتقد أف التفكير األمريكي  يحتـر المقاكميف أكثر مف التابعيف
 كأكد لقاء كحيد لو ،العرياف األنباء التي سربت في تمؾ الفترة عف لقاءات مع مسئكليف أمريكاف

ف اإلخكاف يقبمكف حضكر أعمما ب. مع أحد سكرتارية السفارة األمريكية بالقاىرة رفض أف يتكرر
 أف األجندة نفسو  المقاء  كقد أكد العرياف في،لقاءات كندكات تنظميا مؤسسات بحث أمريكية

األمريكية ال تعرؼ إال مصالح أمريكا الخاصة كأف اإلخكاف يريدكف مف أمريكا شيئان كاحدان كىك 
رادة الشعكب األخرل كأال تسعى لفرض ثقافتيا كىيمنتيا كأال تمتص خيرات ىذه  أف تحتـر ثقافة كا 

. الشعكب لمصمحة رفاىية المكاطف األمريكي
 

: اإلخوان ومبادرة اإلصالح
جماعة اإلخكاف في مصر التي تعمف رفضيا لممكاقؼ األمريكية أطمقت مبادرة لئلصبلح في إف 

 كىك التكقيت الذم تزامف مع "مبادرة اإلصبلح السياسي" تحت عنكاف 2004 مارس 3مصر يـك 
 عممان بأف ىذه المبادرة "بمبادرة الشرؽ األكسط الكبير"المبادرة األمريكية لئلصبلح التي عرفت 

 كبرنامج انتخابي ألحد أعضاء اإلخكاف في ـ2000اإلخكانية نفسيا قد أعمنت منذ العاـ 
.  االنتخابات البرلمانية كلـ ينتبو إلييا أحد

 
األكؿ داخمي كفيو مطالبة بإصبلحات داخمية : كقد أكدت المبادرة اإلخكانية عمى ىدفيف ىاميف

كىك يتماشى مع ما جاءت بو مبادرة الشرؽ األكسط الجديد األمريكية كالثاني كاف رفض كتصدم 
لمتدخؿ األمريكي في الشئكف المصرية الداخمية كذلؾ ينسجـ مع مكقؼ الحككمة الرافض 

كلقد أثار التساؤالت حكؿ ىذا المكضكع الكاتب حساـ تماـ في كتابو تحكالت . لمتدخبلت األجنبية
كقد ألمح في تساؤالتو إلي أف اإلخكاف . ف مف خبلؿ لقاءات مع قادة مف الجماعةماإلخكاف المسمـ

في مصر استغمكا المكقؼ األمريكي الداعي إلى اإلصبلح الداخمي في مصر كرفض الحككمة 
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المعمف ليذا الطرح في حينو كالذم ىك مطمب إخكاني أصبل لمحصكؿ عمى مكتسبات لمجماعة 
كقد ارتأل الباحث التركيز عمى ىذه المبادرة لما فييا مف دالالت ىامة . في الداخؿ ك الخارج

كلقد عالج الكاتب حساـ تماـ مكضكع ىذه المبادرة في كتابو . عمى تكجيات اإلخكاف في مصر
 أعمف ـ2004 مارس 3ف بشكؿ ممتاز فيك يقكؿ أنو في يـك األربعاء متحكالت اإلخكاف المسمـ

اإلخكاف المسممكف ما أطمقكا عميو مبادرة اإلصبلح السياسي ك التي انشغؿ الجميع بتفاصيميا 
كمضمكنيا كأغفمكا أىـ ما فييا كىك التكقيت الذم تزامف مع المبادرة األمريكية لئلصبلح التي 

كقد صدرت كثيقة المبادرة االخكانية مشابية ألبعد حد . عرفت بمبادرة الشرؽ األكسط الكبير
 كقد عٌمؽ القيادم عصاـ ـ2000لمبرنامج االنتخابي لمرشحي اإلخكاف في انتخابات برلماف 

العرياف عمى ذلؾ بأف سبب المبادرة كتكقيتيا يعكد إلى العجز العربي أماـ اليجمة األمريكية، كأف 
الشارع العربي خائؼ مف أف يتـ فرض تغييرات عمى الشعكب العربية سكاء باالحتبلؿ أك 

 كأنيا أم المبادرة مكجية في المقاـ األكؿ ضد التدخؿ الخارجي ،بالضغكط السياسية كاالقتصادية
لفرض إصبلحات عمى الداخؿ؟ ك في المقاـ الثاني لمحككمات لكي تتبنى خطة جدية لئلصبلح 
كمكجية كذلؾ لمقكل السياسية األخرل لتمتؼ حكؿ المتفؽ عميو مف بنكدىا، كلمنخب السياسية 

 فييا  ثـ لمشعكب لتتبناىا في خطة عمؿ، كفي داخؿ الشعكب ،كالفكرية لكي تدرسيا كتقكؿ رأييا
فيي مكجية كذلؾ لئلخكاف أنفسيـ لينطمقكا بيا بيف الناس ألف الذيف يبشركف بالحؿ األمريكي 

 كقد اعتبر السيد عصاـ العرياف أف اإلخكاف ىـ ،المستكرد ييدمكف آخر الحصكف داخؿ األمة
 (.2006، تماـ). طميعة المقاكمة كعمييـ دعكة الناس لبللتفاؼ حكؿ مشركع لممقاكمة

 

كعمى الرغـ مف نفي عصاـ العرياف أم تكجيات لمغازلة األمريكاف أك الحككمة مف خبلؿ ىذه 
المبادرة إال أف الحقيقة الحاصمة ىي أف مراكز األبحاث األمريكية كانت قد أصدرت تقارير كمنيا 

 أم قبؿ شير مف إعبلف ـ2004في فبراير  (مؤسسة بحثية أمريكية تابعة لمككنغرس)تقرير راند 
مبادرة اإلصبلح اإلخكانية المذككرة ك فييا تكجو لنبذ اإلسبلمييف المتعصبيف كالتعامؿ مع 

 ( www.alokab.com,2007. )"المعتدليف

كقد أكد المرشد العاـ لجماعة اإلخكاف المسمميف في مصر السيد ميدم عاكؼ بتاريخ 
 لمصمحة جريدة أخبار الخميج الصادرة باإلنجميزية في معرض تعميقو عمى مبادرة ـ6/3/2004

الشرؽ األكسط الجديد أف اإلخكاف يدرسكف كؿ شيء بما فيو مبادرة الشرؽ األكسط األمريكية كأف 
 كاعتبر السيد ميدم عاكؼ أف ،الديمقراطية كالمعرفة كالمرأة" محاكر ةالمبادرة أتت بثبلث

 كبالنسبة لممعرفة كالعمـ ،ديمقراطية أمريكا ديمقراطية مصالح ليست ديمقراطية احتراـ شعكب
 تأتي مف الداخؿ ىاكالتكنكلكجيا كالثقافة أكد عاكؼ عمى أف  المسمميف أىميا ك أكلى بيا مع أف

 السيد ميدم عاكؼ أف المرأة ال ينقصيا في لبينما ير. كفي تكافؽ مع القيـ كالديف اإلسبلمي
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 كأف التحرر عمى نمكذج المرأة الغربية أك امرأة ىكليكد التي تجردت مف ،الديف اإلسبلمي شيء
كىنا قاؿ ميدم عاكؼ .. إنسانيتيا كتجردت مف دينيا كأصبحت جسدان يميك بو الناس مرفكض

لى اإلجراـ فاإلخكاف إ" :أيضان  نو طالما كانت أمريكا منحازة ىذا االنحياز المطمؽ إلي الظمـ كا 
مع أف ، " كأنيـ لـ كلف يتحاكركا مع القكل السياسية المختمفة داخؿ أمريكا، كؿ شيءفيرفضك

جيات حككمية أمريكية ألمحت إلى رغبة حقيقية في التحاكر مع اإلخكاف مؤكدا أنو مف غير 
الممكف محاكرة حككمات إال مف خبلؿ الحككمة المصرية مع إمكانية المحاكرة مع أم مركز 

 أك ندكة مف الندكات فييا أمريكاف كيرجع الكاتب حساـ تماـ أخذ ،بحكث أك عالـ مف العمماء
.  الجماعة ىذا المكقؼ تبعان ألنيا جماعة غير شرعية في مصر

 

 إال جزء ال يتجزأ مف القرار السياسي كإال أف الجميع يعمـ أف مراكز البحكث األمريكية ما ق
 أف السيد عاكؼ لـ يعمـ  ىذا المكقؼ عمى الحركات اإلسبلمية ة الباحثت كقد الحظ،األمريكي

 فحيف سألو الكاتب حساـ تماـ عف مكقؼ ،في كؿ العالـ عمى اعتبار أف لكؿ بمد خصكصيتو
إخكاف العراؽ كرأيو في دخكليـ مجمس الحكـ الذم ترعاه أمريكا كىؿ أنيـ درسكا المكقؼ كرأكا أف 

أىؿ مكة " : أف المصمحة في التعاكف مع أمريكا فقرركا الدخكؿ في المجمس أجاب السيد عاكؼ
 كأف الببلء المكجكد فيو العراقيكف ىـ أدرل بو كىـ أقدر الناس عمى التعامؿ معو ،بيااأدرل بشع

مما يعني أف ىناؾ مركنة مف الجماعة في , كأف المكقؼ مف أمريكا تحدده كؿ بمد حسب ظركفيا
مصر بالنسبة لمكاقؼ الحركات اإلسبلمية األخرل المنبثقة عف اإلخكاف مف التعامؿ مع أمريكا 

كىذا طبعان ينطبؽ عمى الجميع بما فييا اإلخكاف األردنييف حزب العدالة اإلسبلمي التركي كحركة 
ك لكف لـ يعني ذلؾ في أم كقت مف األكقات فؾ ارتباط ما بيف تمؾ . حماس في فمسطيف

 (.2006حبيب، )                  ".الحركات بؿ العكس في كثير مف الحاالت
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 : التحول في خطاب اإلخوان نحو الحوار مع الواليات المتحدة األمريكية
 

استمر قادة اإلخكاف المسمميف في مصر بتأكيد نفس التكجو مف الحكار كالعبلقات مع الكاليات 
المتحدة األمريكية حككمة كشعبان كلكف الدكتكر عبد المنعـ أبك الفتكح عضك مكتب اإلرشاد 

 أم ـ17/4/2005بجماعة اإلخكاف المسمميف في مصر قاؿ في مقابمة مع عبد الرحيـ عمي يـك 
بأنو ال يكجد أم عبلقة مباشرة كال غير مباشرة بيف اإلخكاف : "بعد عاـ مف المقاءيف السابقيف

 كلكف ىناؾ مقاببلت مع أكاديمييف كصحفييف كباحثيف بيف ،كاألمريكاف كإدارة كحككمات متعاقبة
 كأف الحكار مع أم جية ليس عيبان ما داـ تضبطو قكاعد معينة ىدفيا في النياية ،الحيف كاآلخر

تكجييية ليككف في مصمحة الكطف، كأف الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ تحاكر مع الكفار 
كالمشركيف مع قناعة اإلخكاف بأف الحكار مع األمريكاف ليس لو فائدة كال مصمحة لمصر فيو 

 كأف ذلؾ ىك السبب الرئيس في رفض اإلخكاف لمحكار مع أمريكا مع نفي كجكد أم سبب ،اآلف
ف يككف بكاسطة الخارجية المصرية أآخر منكىا باف األعذار سالفة الذكر مف أف الحكار يجب 

لقد أكد أبك الفتكح أف ما يضبط الحكار . فيي مسائؿ شكمية يقصد بيا درء الشبيات ليس أكثر
 عمى الثقافة كالحضارة تعدم كتطاكؿمع األمريكاف أك غيرىـ ىك أف ال يككف في ىذا الحكار 

كالمفاىيـ كالقيـ المصرية كأف يتـ الحكار في إطار كطني ألنو سيناقش مصالح كمستقبؿ الكطف 
 كأف يتـ في إطار جية كطنية ال يستثنى منيا ،بكاممو فبل تنفرد بو قكل سياسية دكف غيرىا

 مضيفا أف ىذه الضكابط جميعيا غير متكفرة مما يستدعي مف اإلخكاف رفض الحكار ،النظاـ ذاتو
(.  2005عمي، ك ،أبك الفتكح). مع اإلدارة األمريكية

 

 أنو بالتمعف في رد الدكتكر أبك الفتكح نممس مؤشرات تغير كانفتاح نحك الحكار مع ك ترل الباحثة
الكاليات المتحدة األمريكية حيث أنو بالمقارنة مع مكقؼ المرشد العاـ لمجماعة السيد محمد ميدم 

 كالسيد الدكتكر عصاـ العرياف العضك السابؽ عف جماعة اإلخكاف ـ2004 مارس 3عاكؼ في 
نرل أف الدكتكر أبك الفتكح يجعؿ مكضكع . ـ2004  مارس6المسمميف بالبرلماف المصرم يـك 

 كىذا يعتبر زحزحو لممكقؼ السابؽ برفض الحكار مع ،المصمحة الكطنية مدعاة لمحكار مف عدمو
الحككمات كالجيات السياسية كقصره فقط عمى مراكز البحث كالتفكير كالخبراء كالعمماء 

  في مؤسسات صنع القرار كمراكز البحث كالتفكيرأخذان في االعتبار التكافؽ بيفكالباحثيف، 
 كحيث أنو مف المستبعد أف قادة الجماعة كمسئكلييا في مصر ال يعرفكف ذلؾ قد يفيـ أمريكا

البعض مكاقؼ الجماعة ىذه عمى أنيا مؤشر لبرجماتيتيا كدكرانيا في فمؾ مصالحيا الخاصة أكالن 
 مع مكقؼ اإلدارة ـ17/4/2005كقد تزامف ىذا التصريح لمدكتكر أبك الفتكح يـك . كأخيران 

. األمريكية ممثمة بكزيرة خارجيتيا ككنداليزا رايس مف حيث قبكليا الحكار مع اإلسبلمييف
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ماذا عف المكقؼ األمريكي مف الجماعة , نصؿ اآلف لمتساؤؿ الياـ الذم سنحاكؿ اإلجابة عميو
في مصر؟ كىؿ ىناؾ فعبل حكار أك عبلقة ما بينيما؟  

 

ثالث شير إلى ت أف ة الباحثتكدقبؿ الدخكؿ في شرح المكقؼ األمريكي مف اإلخكاف في مصر
 ساعدت في بمكرة الكضع الجديد في التعامؿ مع الجماعة ككيفية استخداـ الجماعة محاور ىامة

. لو
 

 عمى مركزم التجارة العالمييف في نيكيكرؾ كاليجـك عمى ـ2001 سبتمبر 11ىجمات : أوالً 
 الحدث األبرز كاألىـ كالذم لفت نظر األمريكاف إلى أىمية التعامؿ مع تالبنتاجكف كاف

ف أعمنت الجيات األمريكية ذات أاإلسبلمييف كمفتاح لمسيطرة عمى اإلرىاب كبالذات بعد 
 أف منفذم اليجمات جاؤكا مف أكثر بمديف ليما عبلقات مع األمريكييف كىما االختصاص

(. 2002، مسعد). السعكدية كمصر
 

تكافؽ المصالح بشكؿ أك بآخر ما بيف اإلخكاف كاألمريكاف في الدعكة إلى اإلصبلح في : ٍن ثانيا
 نظاـ الرئيس حسني مبارؾ بعد الحادم عشر مف سبتمبر لضغكط تعرضالكطف العربي حيث 

 كقد كاجو النظاـ المصرم ،مف الكاليات المتحدة األمريكية لدعـ الديمقراطية في الشرؽ األكسط
ضغكط متزايدة لتنفيذ اإلصبلح عممان بأف مصر ىي ثاني أكبر دكلة تتمقى المساعدات األمريكية 

 كبالتالي كباعتبار أف اإلخكاف المسمميف ىـ أقكل أحزاب المعارضة فمـ يعد بإمكاف ،بعد إسرائيؿ
 كلـ يغفؿ اإلخكاف ذلؾ كسنرل كيؼ ازداد التكجو األمريكي لمتعامؿ ،الكاليات المتحدة تفادييـ

مع . ـ2005 في البرلماف في العاـ (ان  مقعد88)معيـ فيما بعد كبالذات منذ فكز اإلخكاف بحكالي 
كلقد تـ , عدـ نسياف حالة االحتقاف الكبيرة في الشارع المصرم ضد نظاـ الحكـ كضد الفساد

كقد نشرت . ـ2006التأكيد عمي ذلؾ مؤخرا ك عمنا إباف زيارة ككنداليزا رايس لمصر في يكنيك 
ككالة أنباء القاىرة أف كزيرة الخارجية األمريكية استيمت زيارتيا إلى الشرؽ األكسط بممارسة 

كالديمقراطية في مصر كالشرؽ األكسط،  ضغكط عمى القاىرة بصدد قضية اإلصبلح السياسي
االضطبلع بدكر رائد في اإلصبلح  كحثت الكاليات المتحدة مصر في ىذا اإلطار عمى

في  ككانت كاشنطف قد انتقدت القاىرة عدَّة مراتو ىذا العاـ بشأف سجمّْيا. الديمقراطي في المنطقة
السياسية  مجاؿ حقكؽ اإلنساف، كحممة القمع التي تشنُّيا الحككمة المصرية عمى المعارضة

ككالة ركيترز  ) .مصر كالقكل الكطنية الرامية إلى تفعيؿ اإلصبلح السياسي كالتغيير الشامؿ في
. (2006لؤلنباء كككالة أنباء القاىرة يكنيك 

 

اإلصبلح الديمقراطي مع  نَّيا ناقشت مسألةأكقالت كزيرة الخارجية األمريكية ككنداليزا رايس 
رت مكقؼ كاشنطف القائؿ  ـ في3/10/2006نظيرىا المصرم أبك الغيط يكـ الثبلثاء  القاىرة، ككرَّ
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الطريؽ إلى - حمفاء كاشنطف في الشرؽ األكسط كإحدل أكثؽ- بأنَّيا تتكقع أٍف تقكد القاىرة
الديمقراطية في المنطقة كأف الكاليات المتحدة ستكاصؿ التحدث عف أىمية الديمقراطية كأىمية أف 

الكاليات  دكلةه عظيمةه مثؿ مصر التحرؾ إلى الديمقراطية في ىذه المنطقة، كأشارت إلى أفَّ  تقكد
                ." كتىعتبر مصر صديقنا" تنتظر الكثير مف أصدقائيا"المتحدة 

(www.ikhwanonline.com,2007) .
 

ظيكر اإلخكاف كقكة ال يستياف بيا بعد المظاىرة األخيرة التي قامت بيا الجماعة في : ثالثا
 كالتي بالرغـ مف عدـ حصكؿ الجماعة ـ4/5/2005القاىرة كمحافظات أخرل في مصر يـك 

 تصريح مف السمطة لمقياـ بيا نفذتيا كرفعت فييا شعارات محددة ضد قانكف الطكارئ كضد لعؿ
كىي . الفساد كطالبت باإلصبلح كعدـ التدخؿ الخارجي كرفعت شعار أف األقباط أبناء األمة

بذلؾ مرة أخرل ظيرت بمظير البلعب الرئيسي الذم ال مجاؿ إلغفاؿ كجكدة ال داخميا كال 
(. 2005عرفة، ). خارجيان 

 

كقد كضعت الجماعة نفسيا بمنأل عف األحزاب المعارضة األخرل مثؿ حزب كفاية المصرم 
المعارض الذم قاـ بمظاىرة سابقة رفع فييا شعارات قكية ضد الحككمة كمف ضمنيا رفض 

كبالتالي رأل . التجديد لحسني مبارؾ كرفض تكريث ابنو جماؿ لمحكـ كالمطالبة بالتغيير الشامؿ
كبحسب جريدة الشرؽ . المراقبكف السياسيكف أف الحركة تسير بخطة محكمة نحك ىدؼ محدد

 فإف ىناؾ غزؿ كاضح ما بيف الحككمة كحركة اإلخكاف حيث اتسـ ـ5/5/2005األكسط ليـك 
كبحسب الجريدة فإنو ."التعامؿ مف الحككمة بالتساىؿ إلى حد ما رغـ اعتقاؿ عدد مف المتظاىريف

مف الغريب أف مظاىرات اإلخكاف لـ تشيد تضييقا أمنيان مف قبؿ قكات األمف عمى المتظاىريف 
 مارس الماضي أماـ مجمس 27      كما حدث في المظاىرات التي دعت إلييا الجماعة في

الشعب مما أعطى داللة لقبكؿ تظاىرات اإلخكاف التي رفعت شعارات تطالب باإلصبلح غير 
 (.2005الشرؽ األكسط، )". خارجياؿتدخؿ اؿأنيا رفضت 

 

يقكؿ السيد الدكتكر عبد المنعـ أبك الفتكح عضك مكتب اإلرشاد بجماعة اإلخكاف في مقابمة مع ك
إف اإلدارة األمريكية كمنذ  : "ـ17/4/2005كف اليف أجراىا عبد الرحيـ عمي يـك أشبكة إسبلـ 

 كقد قاؿ السيد ريتشارد ،عاـ تقريبان أكدت عدـ ممانعتيا مف كصكؿ اإلسبلمييف لمسمطة
 مخطط الشئكف الدكلية بكزارة الخارجية األمريكية ىذا الكبلـ في (Richard Hass)ىاس

األمر الثاني كاألىـ مف كبلـ ىاس أف أمريكا تعاممت منذ أكثر مف . محاضرة منذ عدة شيكر
ثبلث سنكات مع فصيؿ إسبلمي في تركيا كىذا كبلـ عممي بعيدان عف النظريات كالتصريحات 
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الصحفية ككاف ىذا دليبلن ال يقبؿ الشؾ عمى أنيـ يستطيعكف أف يتعاممكا بطريقة أك بأخرل مع 
 (.2005عمي، ك ،أبك الفتكح)" فصيؿ إسبلمي ديمقراطي

 

ىؿ صعكد اإلسبلـ السياسي في شتى دكؿ المنطقة كزيادة : إذان يأتي التساؤؿ المنطقي التالي
الدعـ الشعبي لئلسبلمييف ىك الذم جعؿ الكاليات المتحدة تحاكؿ أف تبدأ حكاران مع جماعة 

 أـ أف اإلسبلمييف ؟اإلخكاف في مصر ككنيا دكلة عربية رائدة كمف دكؿ المكاجية مع إسرائيؿ
 جماعة اإلخكاف تعرضت ليا بمغازلة الكاليات المتحدة األمريكية بعد الضغكط اليائمة التي بدؤكا

المسمميف في مصر كالعالـ بعد أحداث الحادم عشر مف سبتمبر؟ كلئلجابة عمى ىذا التساؤؿ 
 تتبع ما تعمنو أكساط صنع القرار في الكاليات المتحدة األمريكية كمقارنة ةاكؿ الباحثتحس

ت تغير ئاألحداث مف قبؿ الطرفيف أخذا في االعتبار أف الكاليات المتحدة األمريكية ما فت
تعامبلتيا كمكاقفيا مع مختمؼ األطراؼ تبعان لمصالحيا كمنيا مكقؼ اإلدارة األمريكية مف 

المجاىديف اإلسبلمييف في أفغانستاف إباف الحرب الباردة كالمكقؼ مف طالباف بعد الحادم عشر 
 ككذلؾ المكقؼ األمريكي مف ليبيا كالتي أعيد التعامؿ الدبمكماسي معيا كامبلن عمي ،مف سبتمبر

جريدة )             .الرغـ مف التقرير الدكلي الذم أكد استمرار إدراجيا عمى قائمة اإلرىاب
 (.2006 المجالي، ،الرياض اليكمية

 

كىك احد القادة , أما بالنسبة لئلخكاف فيـ أيضا يتبعكف مصالحيـ فقد قاؿ السيد أبك العبل ماضي
السابقيف في قيادة اإلخكاف في مصر قد انشؽ عنيا ليؤسس حزب الكسط الذم لـ يتـ المكافقة 

ف اإلخكاف المسمميف قد يخفكف كثير مف الحقائؽ مف أجؿ الحفاظ إ, عميو مف الدكلة حتى اآلف
إف قيادة اإلخكاف المسمميف مف أىـ قكاعدىا عدـ إعبلف " يقكؿ أبك العبل ك. عمى لحمة صفكفيـ

الخبلفات الداخمية كالحرص عمى التكتـ عمييا حتى لك اضطرت قيادات كبيرة في الجماعة إلى 
كذلؾ يعني أف الجماعة كببساطة قد ال تعمف أمكرىا . (2006تماـ، )". الكذب عمى الرأم العاـ 

الداخمية كقد تعمف أشياء ليست بالضركرة ىي المكقؼ النيائي لمحركة إذا ما كاف عميو خبلفات 
كبكممات أخرل فإف المرء قد يفاجأ في المستقبؿ بأنباء قد تككف مذىمة عف حكارات أك . داخمية 

 .اتفاقات قد تككف تمت بيف اإلخكاف كاإلدارة األمريكية كلـ يعمف عنيا بعد
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: موقف الواليات المتحدة من إسالميي مصر 
 

أما عف مكقؼ الكاليات المتحدة األمريكية مف إسبلميي مصر فإنو كفي لقاء أجراه الصحفي 
          Jon Alterman مع السيد جكف الترماف ـ2005محمد المنشاكم في سبتمبر أيمكؿ 

             : كىك مف أكثر الخبراء األمريكييف دراية بتفاصيؿ الحياة المصرية قاؿ السيد ألترماف
 ،مف الصعب تخيؿ ديمقراطية في الشرؽ األكسط مع استمرار تيميش القكل السياسية اإلسبلمية"

 تقرير كاشنطف )  ". في العممية السياسية في مصركفكمف الطبيعي أف يشارؾ اإلخكاف المسمـ

Taqrir Washington ،2005 .)
 

كمف المعركؼ أف مراكز الفكر األمريكي ليا كزنيا كثقميا كأف كذلؾ مفكريف أمثاؿ دانييؿ بيبس 
Daniel Pipesأك صامكيؿ ىنتنجتكف Samuel Huntington  كمئات غيرىـ ليـ بصمة 

. كاضحة عمى القرار األمريكي كقد استمر ىذا الكضع حتى بعد أحداث الحادم عشر مف سبتمبر
يقكؿ عمر حمزاكم خبير دراسات الشرؽ األكسط بمؤسسة كارينجي لمسبلـ العالمي بكاشنطف ك

: الغرب كالحركات اإلسبلمية"  عنكانيا ـ5/6/2005كف اليف في مقالة بتاريخ ألشبكة إسبلـ 
 :، ىماإف المكقؼ األمريكي مف الحكار مع اإلسبلمييف منقسـ إلى قسميف: " إيقاعات أنغاـ مركبة

".  كالمؤيديف كعمى رأسيـ كزيرة الخارجية ككنداليزا رايس، الرافضيف كعمى رأسيـ ديؾ تشيني
 

:  حمزاوي/ بالنسبة لمموقف األوروبي من الحوار مع اإلسالميين فيقول دأما
أما حككمات االتحاد األكركبي كىي تسعى منذ فترة طكيمة لبلنفتاح عمى مختمؼ القكل السياسية "

كالمجتمعية العربية في سياؽ الشراكة األكرمتكسطية، فقد حسمت أمرىا بعد نقاشات مكثفة كدعت 
رسميان في نياية الشير الماضي لمحكار مع الحركات اإلسبلمية المعتدلة انطبلقان مف أىميتيا في 
مجتمعاتيا كاقتناعيا بحقيقة التزاميا بقكاعد المعبة الديمقراطية أف سمح ليا بالمشاركة في الحياة 

إال أف الميـ ىنا ىك أف الدكؿ األكركبية كضعت العديد مف الخطكط الحمراء عمى . السياسية
تكجييا ىذا أىميا اشتراط مكافقة الحككمات العربية عمى حكار األكركبييف مع الحركات 

تعني ىذه الشركط عمميان أف لمحككمات . اإلسبلمية كضركرة أف يتـ ذلؾ في سياقات شرعية معمنة
العربية حؽ االعتراض كالرفض إف رغبت كىك ما يفرغ التكجو األكركبي الجديد مف الجزء األكبر 

تو المتكىمة عمى الرغـ مف ذلؾ تبقى األىمية الدبمكماسية إلعبلف االتحاد األكركبي أمف جر
رسميان عف ككف اإلسبلمييف المعتدليف شركاء محتمميف لو، كىك ما يكفر غطاءان دكليان غير 

 (.2005 حمزاكم،) "مسبكؽ لمطالبات اإلسبلمييف بالمشاركة في الحياة السياسية في دكليـ 
ىذا األمر بالنسبة لممكقؼ األكركبي مف اإلسبلمييف كالذم كاف كما زاؿ حتى تاريخ إعداد ىذا 

البحث أقرب إلى الكسطية كاالعتداؿ في التعامؿ مع األحزاب كالجماعات اإلسبلمية خبلفان 
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لممكقؼ األمريكي الذم يتسـ بالتشدد كيتراكح ما بيف الرفض كالقبكؿ بحسب المصالح األمريكية 
في المنطقة العربية مف جية كالمصالح اإلسرائيمية مف جية أخرل، كقد أعمف الدكتكر أحمد 

يكسؼ مستشار رئيس الكزراء إسماعيؿ ىنية في حككمة الكحدة الفمسطينية مؤخرا لككالة األنباء 
 أف ىناؾ جيات أكركبية تسعى لتككيف مجاؿ سياسي لحماس في الغرب كىذا "امع"المحمية 

  .(3/10/2007, اككالة أنباء مع ) مؤشر عمى المكقؼ األكركبي
 

 كلكف بالنسبة لممكقؼ األمريكي مف اإلسبلمييف بشكؿ عاـ فقد تراكح ما بيف رغبة األمريكييف 
بالتعرؼ عمى طبيعة الحركات اإلسبلمية كالرغبة األمريكية في تحسيف صكرتيا كبالذات بعد 

مكجة الكراىية التي سادت فيما بعد الحرب عمى العراؽ كأفغانستاف إضافة إلى ممارسة الضغكط 
كينطبؽ ىذا األمر إذا ما أخذت خصكصية . عمى النظـ العربية القائمة لتقديـ تنازالت جديدة

عمى  نؤكد مة اخرلكبالنسبة لئلخكاف في مصر . المصمحة األمريكية مع كؿ حالة عمى حدة
تصريحات السيدة ككنداليزا رايس كزيرة الخارجية األمريكية التي قالت أنيا ال تخشى مف كصكؿ 

ما يشير بكضكح إلى تغير في سياسة الرئيس بكش التي اعتمدت منذ ـتيارات إسبلمية لمسمطة 
البداية عمى معاداة اإلسبلـ كاإلسبلمييف كبالذات بعد أحداث سبتمبر كقد قاؿ ريتشارد ىاس مدير 

ف الكاليات المتحدة ال تخشى كصكؿ تيارات إ: "إدارة التخطيط السياسي بكزارة الخارجية األمريكية
إسبلمية إلى السمطة لتحؿ محؿ األنظمة القمعية العربية التي تتسبب بتكميميا لؤلفكاه في اندالع 

، "أعماؿ اإلرىاب شريطة أف يصؿ عف طريؽ ديمقراطي كأف تتبنى الديمقراطية ككسيمة لمحكـ
حيث يعتقد الكاتب الصحفي طارؽ ديمكاني أف حماس كاإلخكاف مرشحاف لدخكؿ القالب األمريكي 

يعتقد الكاتب كالمحمؿ المختص في في ىذا السياؽ ك. عمى اعتبار أنيما أقؿ تشددان كأكثر اعتداالن 
الشئكف كالحركات اإلسبلمية إبراىيـ غرايبة أف أحد أسباب تحكؿ أمريكا لخيار الحكار مع 
الحركات اإلسبلمية ىك أف معظميا سيتحكؿ مف اإلسبلـ السياسي إلى اإلسبلـ أك اإلسبلـ 

. (2005 ديمكاني،). االجتماعي
مما يعني أف الكاليات المتحدة األمريكية تعكؿ عمى أف التعامؿ مع اإلسبلمييف المعتدليف قد 

يؤدم إلى تيدئة المنطقة بينما يتـ تحكؿ األسبلمييف المتشدديف إلى كضع أقؿ تشددا قد يمكف 
. مف السيطرة عمييـ

 
 
 

 : نسالميياإلالتحول في الموقف األمريكي من 
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 ـ5/4/2007في يـك الخميس كمما يؤكد التكجو األمريكي نحك الحكار مع اإلسبلمييف ما كرد 
 لقاء رئيس الكتمة البرلمانية لئلخكاف محمد سعيد الكتاتني مف خبلؿ الكفد البرلماني المصرم عف

إال أف الجماعة رأت . الذم ضـ عشر نكاب مف تيارات مختمفة مع السفير األمريكي في مصر
أنو لقاء عادم كال يعتبر تنسيقان أك جمسات سرية أك جمسات حكار خاصة أك مباشرة بيف اإلخكاف 
كأمريكا كبحسب مصادر في الجماعة إلسبلـ أكف اليف نت كلكف الكتاتني حضر لقاء آخر مع 
الكفد البرلماني المصرم مساء اليـك نفسو في السفارة األمريكية بناء عمى دعكة كجيت لعدد مف 
نما ذىب بصفتو  نكاب البرلماف كأكدت أيضان أف الكتاتني لـ يكف يمثؿ اإلخكاف في ىذا المقاء كا 

نائبان كلـ يكف مفكضان لمحديث عف الجماعة أك بصدد فتح حكار مع كاشنطف ألف الجماعة تتحفظ 
 (.2007 ،عرفة). عمى مثؿ ىذا الحكار

 

في عددىا " المصرم اليكـ"كمف كجية النظر األمريكية نشرت صحيفة نفسو إال أنو كفي السياؽ 
 أف أحد الشخصيات العامة التي حضرت الحفؿ تساءؿ عف كجكد ـ7/4/2007ليـك السبت 

– رئيس الكفد األمريكي – في القاىرة ، بأف ىكير – الكتاتني فأجابو نائب السفير األمريكي 
كردان عمى سؤاؿ حكؿ تأخر الكاليات المتحدة في الحكار مع اإلخكاف، قاؿ " طمب حضكره باالسـ"

أف " المصرم اليكـ" ككما أكدت مصادر لػ ،ىا نحن قد بدأنا الحوار معيم"نائب السفير األمريكي 
سعد الكتاتني مف بيف الحضكر كدخمكا بو قاعة، . أعضاء مف السفارة األمريكية اصطحبكا د

كقدمكه إلى نائب السفير األمريكي كأعضاء الككنغرس مف الجميكرييف كالديمقراطييف، الذيف 
تحدثكا معو حكؿ رؤيتو لمتعديبلت الدستكرية األخيرة كاألكضاع الراىنة في مصر، كأف المقاء 

.  خرج بعدىا الكتاتني مستأذنان باالنصراؼ( دقيقة30)استغرؽ ما يقرب مف 
(www.alarabiya.net,2006 .)
 

كبغض النظر عف التفاصيؿ لتمؾ المقاءات فإف ذلؾ مؤشر كاضح عمى سعي الطرفيف اإلخكاني 
المصرم كاألمريكي لمشركع في عبلقات جديدة عممان بأف تمؾ المقاءات التي تكررت منذ ذلؾ 

التاريخ قد أثارت غضب الحككمة المصرية التي اتيمت اإلدارة األمريكية بالكيؿ بمكياليف حيث 
 مصر كىي جماعة محظكرة قانكنان بينما ترفض التعامؿ مع حركة متتعامؿ كتمتقي بإسبلمي

فقد اتيـ حسيف إبراىيـ نائب رئيس .حماس اإلسبلمية التي كصمت إلى الحكـ بطريؽ ديمقراطي 
كذلؾ عقب االنتقادات " الكيؿ بمكياليف"بػ الكتمة البرلمانية لئلخكاف المسمميف السمطات المصرية

بسبب اجتماع كفد مف الككنجرس مع نكاب بالبرلماف  التي كجيتيا القاىرة لئلدارة األمريكية
مع رفض " يتناقض"اعتبرت القاىرة ىذا االجتماع  المصرم بينيـ نائب عف الجماعة، حيث

:  كقاؿ لشبكة إسبلـ أكف اليف اليـك االثنيف.حماس اإلسبلمية الكاليات المتحدة التعامؿ مع حرؾ
حضر  (الغرفة األكلى لمبرلماف)كتمة اإلخكاف في مجمس الشعب  إف الدكتكر سعد الكتاتني رئيس"
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ضمف كفد رسمي لمجمس الشعب بدعكة مف رئيس المجمس فتحي  المقاء مع كفد الككنجرس
تكحي بأف " انتقادات الرئاسة المصرية لمقاء  كأشار إلى أف." أمريكية سركر، كليس بضغكط

اتيامات  كردان عمى. الكتاتني ضمف الكفد كاشنطف مارست ضغكطا عمى سركر ليطمب حضكر
التعامؿ مع حماس،  القاىرة لكاشنطف بأنيا تكيؿ بمكياليف حيث تتكاصؿ مع اإلخكاف بينما ترفض

تصرفاتيا كتتعامؿ بازدكاجية  الحككمة المصرية أيضا تكيؿ بمكياليف كتتناقض في: "قاؿ النائب ك
جماعة اإلخكاف كترفض االعتراؼ  ، في إشارة منو إلى أف السمطات المصرية تحظر"مع األمر

التكجو اإلسبلمي كالتي تعتبر امتدادا  بيا  معيا كتتعامؿ في الكقت نفسو مع حركة حماس، ذات
. (www.egyptwindow.net,2007)                  .لحركة اإلخكاف

 
 : ن في األردنينموذج اإلخوان المسمم

 

إذ  ،كحيكية فيما يتعمؽ بالصراع العربي اإلسرائيميالمممكة األردنية الياشمية دكلة ىامة تعتبر 
، كىي في الكقت نفسو مف بمداف المكاجية التي ليا حدكد مباشرة مع األراضي المحتمةأنيا 

.  األمريكية سياسة معتدلة تجاه الكاليات المتحدةتتبع ىا كما أف،مرتبطة بمعاىدة سبلـ مع إسرائيؿ
كتتكاجد حركة اإلخكاف المسمميف بقكة عمى الساحة األردنية كليا مكاقؼ متباينة مف القضية 

نمكذج اإلخكاف إلقاء الضكء عمى الفمسطينية كمف إسرائيؿ كالكاليات المتحدة األمريكية مما أكجب 
 مع كبلن مف الحككمة األردنية مف جية كاإلدارة ـمعرفة طبيعة عبلقتوالمسمميف باألردف مف أجؿ 
الكضع األردني كالكضع  عمما بأف ىناؾ الكثير مف الركابط ما بيف األمريكية مف جية أخرل

 كما يعيش عدد ،إذ يعيش عدد كبير مف البلجئيف الفمسطينييف في المخيمات األردنية، الفمسطيني
 ).كبير أيضان مف الفمسطينييف الذيف يحممكف الجكازات األردنية في األردف نفسيا

www.algazeera.net,2007 .)
 

كاف القادة " ": فمسطيف سبلـ ال تفرقو عنصرية"ككما يقكؿ الرئيس كارتر في كتابو األخير 
األردنيكف مقتنعيف بأف إسرائيؿ تتحرؾ اتجاه محاكلة استعمار كضـ أجزاء ضخمة مف األراضي 

لكنيا تيدد ... ال تيدؼ لتغيير الطبيعة األساسية إلسرائيؿ فقط.. .المحتمة، كأف مثؿ ىذه األفعاؿ
– ف ىذا سكؼ ينيي إمعاىدة السبلـ مع مصر كعبلقاتيا الطيبة مع كؿ الجيراف اآلخريف ، ك

سرائيؿ- عمميان  إف آجبلن أك – كسكؼ يقكد .. .أم محاكالت لمكصكؿ التفاؽ سبلـ بيف العرب كا 
 تككف فييا القكات اإلسبلمية ممتزمة دينيان بأف إلى حرب مقدسة مميتة وأكثر اتساعاً – عاجبلن 

تعيد حقكؽ إخكانيـ العرب الذيف يعيشكف في الضفة الغربية مف نير األردف أك الذيف يدعكف أف 
فإف الكثير مف األردنييف يشعركف بأف ... كحتى بدكف ىذا الصراع . ليـ الحؽ في العيش ىناؾ

ربما يؤدم إلى تدمير دكلتيـ، كيصغكف بغضب كاىتماـ .. .الفشؿ في حؿ القضية الفمسطينية
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، إف ىذا "فمسطيف"ىي " األردف"الذم يدعكف أف ... لبعض المتكمميف اإلسرائيمييف المتطرفيف
(. 2006كارتر، )                ."حقيقي كحيكم بالنسبة لمقادة األردنييف.. .التيديد

 

كعميو فبل بد مف التمعف في مكاقؼ اإلخكاف في األردف السياسية كالدينية كعبلقتيـ بالكاليات 
المتحدة األمريكية عممان بأف اإلخكاف كعمى ما يبدك يتمتعكف بمكقؼ معتدؿ مف الحككمة األردنية 

مع العمـ بأنو قد حصؿ بعض ,  .بدكرىما عمى عبلقة طيبة باإلدارة األمريكيةيف كالممؾ كالذ
التكتر عمى العبلقات مؤخرا بسبب تنامي تكجو في التيار اإلسبلمي األردني مؤيدا لحركة حماس 

. الفمسطينية المصنفة عمى الئحة اإلرىاب في كبل مف إسرائيؿ كالكاليات المتحدة األمريكية
(www.algazeera.net,2007 )
 

             (  فصكؿ غير مكتكبة–حماس )كقد نشر مؤخرا الكاتب عزاـ التميمي كتابا بعنكاف 

Hamas Unwritten Chapters ذكر فيو أف حركة اإلخكاف في اإلردف خففت دعميا لمعمميات
، كلكف تظؿ ىذه العبلقة (Tamimi, 2007). ـ1990التي تنفذىا حماس منذ بدايات العاـ 
. مثار تساؤالت ككجيات نظر مختمفة

 
 :نشأة الحركة 

نشأت حركة اإلخكاف المسمميف في األردف في أربعينيات القرف العشريف بتأثير مف الجماعة في 
ككجكدىا السابؽ في فمسطيف المجاكرة حيث كانت الحركة الكطنية الفمسطينية عمى صمة , مصر

مبكرة باإلخكاف المسمميف في مصر، كلكف الجماعة في األردف نشأت نشأة مختمفة فكريان كتنظيميان 
كعف امتدادىا في فمسطيف كسكرية كالعراؽ، فقد كانت أقرب إلى , عف الجماعة األـ في مصر

العمؿ االجتماعي كالدعكل، يقـك عميو مجمكعة مف التجار الذيف أصبح بعضيـ فيما بعد مف 
أىـ رجاؿ األعماؿ في األردف، كمجمكعة مف المثقفيف الذيف تكلكا فيما بعد مناصب رفيعة في 

التي كانت كما  (الكمية العممية اإلسبلمية)ات مدرسة مكأنشأ اإلخكاف في منتصؼ األربعيف. الدكلة
ككثير مف , كقد درس فييا الممؾ حسيف كالممؾ عبد اهلل الثاني, زالت مف أىـ المدارس في األردف

 كجمعية خيرية كازداد نفكذىا ما بيف ـ1946كقد بدأت الحركة في العاـ . أبناء النخبة األردنية
 عمى حساب األحزاب األخرل القكمية كالشيكعية إال أنيا كاجيت الكثير مف ـ1992 كـ1957

. التحكالت بعد ذلؾ كبالذات مع ظيكر تيار فييا مؤيد لحركة حماس في األراضي الفمسطينية
(. 2004, غرايبة)
 

جماعة اإلخكاف المسمميف في "كيصؼ إخكاف األردف أنفسيـ عمى مكقعيـ االلكتركني فيقكلكف 
األردف جزء مف جماعة اإلخكاف المسمميف التي أسسيا اإلماـ الشييد حسف البنا، رحمو اهلل 
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 ػق1364ـ كقد تأسس فرع الجماعة  في األردف سنة 1928 - ىػ 1347تعالى، في مصر سنة 
ـ كجماعة اإلخكاف المسمميف ىيئة إسبلمية جامعة تعمؿ إلقامة ديف اهلل تعالى في 1945 -

األرض كتحقيؽ األغراض التي جاء مف أجميا اإلسبلـ الحنيؼ كما بٌيف ذلؾ اإلماـ المؤسس 
 (.www.ar.wikipedia.org,2007 )".الشييد حسف البنا، رحمو اهلل 

 فيي مف رحـ اإلخكاف المسمميف في مصر كلكف كحيث أف لكؿ ،مف حيث األصؿ كالمنشأك
. حركة خصكصيتيا بحسب الظرؼ اإلقميمي كاالجتماعي فئلخكاف األردف خصكصيتيـ أيضان 

كمف المعركؼ أف حركة اإلخكاف في األردف تتمتع باحتراـ متبادؿ مع السمطة كاألحزاب األخرل 
كقد يعكد ىذا األمر تحديدان لمغطاء الممكي الذم تمتعت بو الحركة منذ نشأتيا ككما يقكؿ الممؾ 

كلعؿ الممؾ عبد اهلل الثاني يؤكد بشكؿ أك " حركة اإلخكاف جزء مف تاريخ األردف"عبد اهلل دائمان 
بآخر عمى أصكؿ األسرة الياشمية كالتي تنتيي كما ىك متعارؼ عميو إلى الرسكؿ محمد صمى 

. اهلل عميو كسمـ مما يعني تكقع عبلقة متميزة مع اإلسبلمييف في األردف
(www.algazeera.net,2007 )
 

كقد تميزت عبلقة اإلخكاف في األردف باالنسجاـ الكامؿ مع الحككمة كالممؾ منذ البدايات حتى 
أنو كفي الفترة التي ثارت فييا المشاكؿ ما بيف منظمة التحرير الفمسطينية كالحككمة كانتيت 

 التي أخرج بعدىا أفراد المنظمة مف األردف لـ يقؼ اإلخكاف ـ1970 بمعركة أيمكؿ األسكد
رماف في كصؼ عبلقة  األردنيكف مع المنظمة كلكف ككما يقكؿ الكاتب األردني محمد أبك

شيد التحالؼ بيف الطرفيف تطكران مممكسان ككبيران في عقد السبعينيات، " اإلخكاف كالحككمة األردنية
إذ كقؼ اإلخكاف عمى الحياد في المكاجية بيف النظاـ كالحركة الثكرية الفمسطينية في أحداث 

في .  كرفضكا في الكقت نفسو محاكالت ىذه الحركات اإلجياز عمى النظاــ1970أيمكؿ /سبتمبر
المقابؿ ساعد النظاـ عمى إحبلؿ جماعة اإلخكاف محؿ حركة فتح كالفصائؿ الثكرية في المجتمع 

الفمسطيني في األردف، كىي السياسة التي أدت الحقان إلى تقكية نفكذ كشعبية اإلخكاف في 
 ."السياسية األردني، ليصبحكا الممثؿ الرئيسي لو في الحياة -المجتمع الفمسطيني

(www.hailvb.com,2007  )
 

مسئكلية تحرير فمسطيف مف النير إلى البحر " يقكؿ اإلخكاف األردنيكف عمى مكقعيـ االلكتركني 
 (الجياد)الطرح اإلسبلمي لحؿ القضية الفمسطينية ىك  كمسئكلية جميع المسمميف كالشرفاء العرب

الصراع مع الييكد كمف كراءىـ كبخاصة أمريكا ىك صراع ككيجب عمى الحكاـ تييئة األمة لذلؾ 
مساندة المجاىديف في فمسطيف كدعميـ ماديان كمعنكيان  كدم ال صراع حدكدمكجكد حضارم عؽ

 .(www.ikhwanjor.com,2007 )".لبلستمرار في انتفاضتيـ الجيادية المباركة
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إذان مكاقؼ اإلخكاف في األردف تباينت كشيدت الحركة العديد مف التغيرات كىك أمر يستحؽ 
. التكقؼ عنده لمفحص كالتمحيص

 
 :نبذة عن المسيرة السياسية لمحركة

لقد مر اإلخكاف في األردف بمراحؿ معينة أدت إلى تحكالت في مسار كتكجيات ىذه الحركة  
 كقد شاركت في ذلؾ العاـ باالنتخابات ـ1956أكال بدأت الجماعة التكجو لمعمؿ السياسي عاـ 

النيابية كحصمت عمى أربع مقاعد في البرلماف مف بيف أربعيف مقعدان، كبدأت مرحمة تحالؼ مع 
النظاـ السياسي قائمة عمى مكاجية التيارات الشيكعية كالقكمية، كالتي بدأت تقكد الشارع العربي 

 كمف المبلحظ أف الجماعة في األردف تمتعت بالقبكؿ ،كتسيطر عمى الحكـ في دكؿ عربية عدة
السياسي كالبرلماني كالقانكني في نفس الكقت الذم حظرت فيو في مصر كلكحؽ أفرادىا، كلكف 

 ليؤسس لمرحمة جديدة في مسار الحركة ـ1988جاء قرار فؾ االرتباط بالضفة الغربية عاـ 
 لتظير التحكؿ الكبير في بنية الجماعة التنظيمية ـ1990كجرت انتخابات تنظيمية لمجماعة عاـ 

. كالقيادية
 

لقد استبعدت المجمكعة القيادية التي ىيمنت  " :يقكؿ الكاتب كالمحمؿ السياسي إبراىيـ غرايبة
 لتحؿ مكانيا مجمكعة أخرل مختمفة في أفكارىا كتكجياتيا، ـ1970عمى الجماعة منذ عاـ 

إلى مجمكعة تشدد سياسي ، " الشريؾ الفمسطيني"كتحكلت المجمكعة التي جاءت بيا أغراض 
كلكف مجمكعة .كتحكلت الجماعة إلى عمؿ سياسي عمني قائـ عمى العمؿ الحزبي كالنيابي 

ف خرجت مف القيادة، كظمت تسيطر إالقيادة السابقة كانت تممؾ مف أدكات التأثير في الجماعة، ك
عمى جمعية المركز اإلسبلمي، كىي مؤسسة كقفية كبرل تزيد مكجكداتيا عمى المائة كخمسيف 
مميكف دكالر، كتممؾ المستشفى اإلسبلمي كشبكة مف الكميات ، كالمدارس، كالمستكصفات ، 

 (.2004غرايبة، )". كالمؤسسات ، كالعقارات
 

اتسمت أكاخر الثمانينيات كمع االنفتاح السياسي الكبير الذم حدث في األردف بتحكؿ الحركة مف 
كلكف في فترة . جديد نحك المشاركة السياسية، كبقيت تتجاذبيا اتجاىات سياسية كفكرية

ات استمرت المشاركة السياسية لئلخكاف كتقدمت الحركة لبلنتخابات باسـ حزب جية مالتسعيف
 بالتشدد بأمكر ـ1993كتميز البرنامج االنتخابي لمعاـ . ( نائبان 17)العمؿ اإلسبلمي كنجح فييا 

عندما ) مع بركز أزمة حركة حماس مع الحككمة األردنية ـ1999في العاـ . الشريعة اإلسبلمية
كتزامف ذلؾ مع ظيكر تكجو  (ـ1999تـ استصدار مذكرة اعتقاؿ بحؽ السيد خالد مشعؿ عاـ 

مع أف تأثير . جديد في الحركة مؤيد لحركة حماس التي تصاعد تأثيرىا في فمسطيف كاألردف
 تقريبان مع بركز تيار في حركة اإلخكاف ـ1990حركة حماس عمى إخكاف األردف بدأ منذ العاـ 
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في األردف ال يخفي حماسو الشديد لمعمميات االستشيادية التي تقكـ بيا الحركة ضد اإلسرائيمييف 
مما تسبب في إحراج الحركة نفسيا كالحككمة األردنية ككاف لو تداعيات ما زالت آثارىا حتى 

 كفييا ظير ـ2002أما بالنسبة لممرحمة األخيرة الممتدة كحتى اآلف فقد بدأت في العاـ . اآلف
. (2004 ،يبةاغر) .تكجو أكثر راديكالية في الحركة كأكثر تكجيان ليصبح مشيدان إخكانيان حمساكيان 

 
 تحكالن كبيران ـ2002كأظيرت االنتخابات التنظيمية التي جرت عاـ : "يقول الكاتب إبراىيم غرايبة

، كسيؤثر ىذا التحكؿ ـ1970كميمان في الحركة اإلسبلمية لعمو األكثر راديكالية كأىمية منذ عاـ 
في تركيبة الحركة اإلسبلمية كمكاقفيا كاتجاىاتيا القادمة ، كقد ظيرت نتائج ىذه التحكالت في 

  كالتي شاركت فييا الحركة اإلسبلمية كحصمت فييا عمىـ2003االنتخابات النيابية األخيرة عاـ 
 تمامان كما جرل لقيادة ـ1990كانسحبت المجمكعة القيادية التي ظيرت عاـ . ن) مقعدا17)

ك التي انسحبت بيدكء مف القيادة ، بؿ كمف الجماعة كميان ليتشكؿ مشيد , ـ1970الجماعة عاـ 
. (2004 ،يبةاغر) " .جديد قائـ عمى نخبة مف أنصار حركة حماس

 

لى األبد"إلى " اإلسبلـ ىك الحؿ" شعار ـ2003لقد طكر برنامج  كقد ". اإلسبلـ ىك الحؿ نعـ كا 
تـ انتخاب السيد زكي بف ارشيد كىك مف الصقكر في الحركة اإلسبلمية في األردف كأميف عاـ 

 أجكاء مف التكتر كيعمؽ الكاتب كالمحمؿ السياسي فؤاد ئذ كشيدت األردف منذ،جديد لمحزب
في ضكء ذلؾ يستنتج مراقبكف كمحممكف أف األزمة الحالية : " محجكب عمى ىذا الكضع فيقكؿ

التي تشيدىا العبلقة بيف الحكـ كاإلخكاف في األردف تختمؼ عف سابقاتيا، كأىـ ما فييا ، كما 
يرل البعض، أف العرش الياشمي، الذم كاف عمى الدكاـ ىمزة الكصؿ كالفصؿ بيف الجماعة 

حيث أف الحككمة األردنية . كالحككمة ، يزمع رفع عباءتو عف الحركة اإلسبلمية بأجندتيا الجديدة
خصكصان في مكجباتو " األردف أكال"مف جيتيا ترل كذلؾ أف الحركة اإلسبلمية قامت بخرؽ شعار

عمى حساب " حماس"السياسية العربية كاإلقميمية، سكاء في حماسة إخكاف األردف لتبني مكاقؼ 
 في تأييد كدعـ مكاقؼ كسياسات دكؿ ال تتقاطع مع مكاقؼ كسياسة الدكلة أـسياسة حككمتيـ، 

األردنية كىك ما تعتبره الحككمة تجسيدان عمميان لدل الشرخ القائـ بينيا كبيف اإلسبلمييف في ظؿ 
يمكف أف تجازؼ بالعبلقة التقميدية مع العرش ، لمصمحة العبلقة مع نظرائيـ " قيادة متشددة"

الفمسطينييف ، مع كؿ ما يثيره ذلؾ مف تداعيات ترتبط بالتركيبة الديمغرافية كثنائية الكالء كاليكية 
. (2007محجكب، )". السياسية اليشة غير المتبمكرة

 
: العالقة بين إخوان األردن والواليات المتحدة األمريكية 
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يبدك كاضحا أف : " في دراسة لمكاتب األردني محمد أبك رماف في ىذا المكضكع فيك يقكؿ 
كفقا لما سبؽ كبناء عمى تحميؿ السياسة األمريكية تجاه األردف، كمتابعة - المصمحة األمريكية 

أردف تحت الحكـ : تتمثؿ في– ما يصدر عف مراكز الدراسات كبنكؾ التفكير في كاشنطف 
الياشمي، ديمقراطي، مكاؿ لمكاليات المتحدة، مركز إقميمي لخدمة األىداؼ األمنية األمريكية 
كالصييكنية، يسير في طريؽ التحكؿ االقتصادم نحك اقتصاد السكؽ كاالندماج في األسكاؽ 

قامة العبلقات التطبيعية مع إسرائيؿ قامة المناطؽ الحرة، كا  يضاؼ إلى ذلؾ أف . العالمية، كا 
المطمكب ىك إعطاء الفمسطينييف في األردف مزيدا مف الحقكؽ السياسية مف خبلؿ إشراكيـ في 
أجيزة الدكلة كمؤسساتيا بشكؿ أفضؿ، مف خبلؿ ما يسمى بحقكؽ المكاطنة كحقكؽ اإلنساف 

ذات )  كالقطاع الخاص (حتى اآلف ذات صبغة أردنية)كالخصخصة كالمكازنة بيف القطاع العاـ 
كالمشكمة التي تقؼ أماـ الرؤية السابقة كفقا لؤلدبيات األمريكية تتمثؿ بكجكد . (صبغة فمسطينية

اإلخكاف المسمميف، كىي حركة سياسية ذات كزف كبير في الساحة األردنية كتحظى بالقبكؿ 
الكبير داخؿ الكسط الفمسطيني األردني، كتعتبرىا المصادر الفكرية األمريكية كاإلسرائيمية بمثابة 

بيد أف قدرة نظاـ الحكـ . حركة راديكالية فمسطينية، كداعـ أساسي لممقاكمة اإلسبلمية بفمسطيف
عمى احتكاء األخكاف في المرحمة السابقة كالحد مف نفكذىـ السياسي كبناء جسكر لمعادلة سياسية 

ذات حدكد عرفية يجعؿ مف ىذه المشكمة ليست جكىرية إلى درجة العائؽ بقدر ما تشكؿ مف 
(. 2005أبك رماف، ) ."إزعاج لعممية التخطيط كالتنفيذ

 

منذ كامب ديفيد األكلى : " يقكؿالتكجة األمريكي نفسة ؼ  عمىب عدناف السيد حسيفكيؤكد الكات
. ، كالمحاكالت األمريكية كاإلسرائيمية لـ تتكقؼ عف الدعكة إلقامة نظاـ شرؽ أكسطي(ـ1978)

بدأت مع مصر ثـ شممت األردف كفمسطيف بعد أكسمك ككادم عربة، ثـ أقيـ تحالؼ أمني 
عربية مف خارج النظاـ اإلقميمي العربي لتتراجع – تركي، ثـ نشأت عبلقات إسرائيمية – إسرائيمي 

  أما عف مكقؼ اإلخكاف المعمف مف كؿ تمؾ األمكر فقد ".ـ2000مع انتفاضة األقصى سنة 
 .تعارض مع المكقؼ األمريكي مما أدل إلى تداعيات عمى عبلقات اإلخكاف في الداخؿ كالخارج

(. 2001, حسيفالسيد )
 

كما أنو مف المعركؼ أف اإلدارة األمريكية كبناءن عمى تكصيات مراكز البحكث كالفكر األمريكي 
سعت إلى معرفة اإلسبلمييف أكثر كاحتكائيـ كذلؾ منذ فترة حكـ الرئيس كمينتكف كبذلؾ تبلقت 
الدعكة لشرؽ أكسط جديد بالدعكة لمتقرب لئلسبلمييف المعتدليف ك احتكائيـ  بما فييـ إخكاف 

األردف، كمف الكاضح إف مكقؼ الرئيس األمريكي كمينتكف أكد عمى ذلؾ بتدخمو لصالح رئيس 
 حيف قاـ ـ25/9/1997المكتب السياسي لحركة حماس في األردف إباف محاكلة اغتيالو في 

المكساد اإلسرائيمي بإدخاؿ مجمكعة مف عمبلئو لؤلردف بجكازات سفر كندية مزكرة كقامكا في 
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خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس باألردف ك / ذلؾ التاريخ بمحاكلة اغتياؿ السيد
نجحكا بحقنو بمادة سامة كحيف رفض رئيس الكزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىك في حينو طمب 
الممؾ حسيف بإعطائو المصؿ المضاد لممادة التي استخدمت في تسميـ خالد مشعؿ قاـ الرئيس 

رغاـ نتنياىك لتقديـ المصؿ المضاد لمسـ كقامت السمطات  األمريكي بيؿ كمينتكف بالتدخؿ كا 
األردنية فيما بعد بإطبلؽ سراح عمبلء المكساد الذيف اعتقمتيـ مقابؿ إطبلؽ سراح الشيخ أحمد 

ياسيف كالذم كاف محككمان بالسجف مدل الحياة في السجكف اإلسرائيمية 
.(www.ar.wikipedia.org,2007)  
 

ات ممف الميـ معرفتو أف القضايا الخاصة بمكقؼ اإلخكاف مف أمريكا مكجكدة منذ بداية التسعيف
 حيث أف أبرز ما تمثؿ في أزمة الخميج الثانية خبلؿ ىذه الفترة تمثؿ ذلؾ في ،إباف حرب الخميج

عدة مكاقؼ لمحركة اإلسبلمية كخصكصا جماعة اإلخكاف ذلؾ عندما اعتذر نكاب الحركة 
 بسبب المكقؼ األمريكي في ـ1991اإلسبلمية عف االجتماع بكفد أمريكي نيابي زار األردف عاـ 

حرب الخميج كنتيجة لذلؾ فقد تغيب نكاب العمؿ اإلسبلمي عف جمسة البرلماف التي ألقى فييا 
 ككاف ذلؾ المكقؼ كما برره ،الرئيس األمريكي كمينتكف خطابا عندما زار األردف كالمنطقة

اإلخكاف احتجاجا عمى مكاقؼ اإلدارة األمريكية المنحازة ضد قضايا العرب كالمسمميف في كؿ مف 
كعمى الدكر األمريكي في فرض , فمسطيف كاألردف كالعراؽ كليبيا كالسكداف كالبكسنة كاليرسؾ

 .معاىدات استسبلمية كسياسات التطبيع عمى األمة العربية خدمة إلسرائيؿ
(www.alasr.ws,2007)  
 

سرائيؿ كلكف  كما رفض األخكاف في األردف مبدأ االتفاقات كالمعاىدات ما بيف الدكؿ العربية كا 
 حيث قامت الحككمة ـ1999الخبلفات مع اإلدارة األمريكية لـ تطفكا عمى السطح إال في العاـ 

 كادعى اإلسبلميكف ـ1999ؿ في أغسطس ع مشداألردنية بإصدار مذكرة إلقاء قبض عمى خاؿ
سرائيمية لعرقمة حركة حماس  كقد تزامنت تمؾ ،حينيا بأف األردف قد تعرض لضغكط أمريكية كا 

. الحككمة األردنيةالتي المرحمة مع زيارة لمادليف أكلبرايت كزيرة الخارجية األمريكية في حينو 
(www.islamonline.net,2007) .
 

 فإنو مف الكاضح أف أسمكب التعامؿ األمريكي كالذم اتسـ لمراحؿ طكيمة باالعتداؿ تبعان ،كعميو
العتداؿ التنظيـ كعبلقاتو الطيبة مع الحككمة كالممؾ قد بدأ بالتغيير بعد التقارب ما بيف الجماعة 

فقد . في األردف كحركة حماس كال يمكف نفي التدخبلت كالضغكطات اإلسرائيمية في ىذا السياؽ 
 األردف مف االحتكاء إلى الضغط كالشدة في مانتقمت الكاليات المتحدة في تعامميا مع إسبلمي

 (.www.alasr.ws,2007 ). إباف أزمة حماس مع الحككمةـ1999العاـ 



 75 

كلكف تثار التكينات حكؿ رغبة الكاليات المتحدة األمريكية في إقصاء الجماعة اإلسبلمية في 
 كالتخكؼ األمريكي مف التحكالت الراديكالية ،األردف عف الحكـ بسبب تداخبلتيا مع حركة حماس

 مع أطراؼ شعبية "ديفيد ىيؿ"في الحركة إذ أثارت لقاءات أجراىا السفير األمريكي في األردف 
مؤخران جدالن كاسعاي دفع الحركة اإلسبلمية العتبارىا تعديان عمى السيادة كتجاكزان لؤلعراؼ 

حيث نشرت صحيفة الديار اليكمية في فبرايز الماضي خبران مفاده أف السفير . الدبمكماسية
 التقى مع شيكخ عشائر أردنية كحرضيـ عمى الحركة (Daived Hill) األمريكي ديفيد ىيؿ

اإلسبلمية، كىك ما دفع بمراقب اإلخكاف في األردف سالـ الفبلحات لمطالبة الحككمة بالتحقيؽ 
. (2007محجكب، )". فيما نشر

أما بالنسبة لمكقؼ اإلخكاف المسمميف في األردف كعبلقتيـ مع الكاليات المتحدة األمريكية فمف 
الكاضح أف التكجو لدييـ ال يبتعد عف مكقؼ اإلخكاف المسمميف في مصر مف حيث عدـ رفض 
الحكار كمبدأ كتفضيؿ الحكار مع الشعب األمريكي كالمؤسسات المدنية األمريكية، ففي حكار 

عبد المجيد الذينبات /  لمكقع إسبلـ أكف اليف مع السيدـ25/4/2005أجراه عبد الرحيـ عمي يـك 
عبد المجيد في معرض رده عمى / المراقب العاـ لجماعة اإلخكاف المسمميف في األردف قاؿ السيد

بداية : "سؤاؿ حكؿ قبكؿ اإلدارة األمريكية بالحكار مع اإلسبلمييف المعتدليف في المنطقة قاؿ 
نأمؿ أف تككف اإلدارة األمريكية قد طرحت الحكار مع اإلسبلمييف المعتدليف الذيف تعد جماعة 
اإلخكاف المسمميف عنكانان ليـ مف باب أف ىذا الحكار يفتح الطريؽ أماـ التفاىـ مع الشعكب 
العربية كاإلسبلمية، كىك ما استبعده حاليان، ألف اإلدارة األمريكية كانت تصنؼ ىذه الحركات 

حيث تعمـ الكاليات المتحدة اآلف أف ىذه الحركات باتت . ضمف الحركات اإلرىابية في المنطقة
تشكؿ تياران شعبيان كاسعان ذا تأثير في مقاكمة المشركع األمريكي الصييكني في المنطقة ، كبسبب 
إغراؽ أمريكا نفسيا في كحؿ التدخؿ العسكرم في أفغانستاف كالعراؽ كتفاقـ خسائرىا فيي تفتش 
عف طريقة تحفظ ليا ماء الكجو ، كتحسف صكرتيا أماـ الشعكب العربية كاإلسبلمية، لذا بدأت 

ارات تعبر عف قبكليا لمحكار مع المعتدليف اإلسبلمييف أك قبكؿ مشاركتيـ في عفي طرح ش
( www.islamonline.net,2007".)الحكـ

كىك أم السيد ذينبات ال يعتقد أف الرغبة األمريكية في الحكار جاءت لقناعتيا باإلسبلمييف فيـ 
 كأف التغيير في السياسة األمريكية ليس تغييران ،كما قاؿ ييعتبركف أمريكيان كحركات إرىابية

استراتيجيان في سياستيا الخارجية، فيي ما زالت تعتبر أف اإلسبلـ ىك العدك األكؿ ليا، كىك 
كقد انتقد السيد . الخطر الذم ييدد حضارتيا كقكتيا في العالـ بعد سقكط الخطر الشيكعي

ىا لمنطؽ القكة ئذينبات في نفس المقاء السابؽ تكجيات الكاليات المتحدة األمريكية مف حيث لجك
ستراتيجيتيا في  مبلء سياستيا عمى اآلخريف كأف أمريكا تريد إصبلحات تخدـ منيجيا كا  كا 
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المنطقة، كىي تردد شعارات لدغدغة أحبلـ الجماىير العربية كاإلسبلمية المتعطشة لمحرية 
كالديمقراطية، كلتحسيف كجييا أماـ ىذه الشعكب، كأف ذلؾ ىك جكىر الخبلؼ بيف إسبلميي 

. األردف كالكاليات المتحدة التي تريد شعارات فقط، أما الممارسات فيي عكس ذلؾ تمامان 

 ع          أما بالنسبة لئلصبلحات الداخمية يرفض إخكاف األردف االستعانة بالخارج لتصحيح الكض
 في  في الداخؿ مما يعني التطابؽ مع المكقؼ المعمف لئلخكاف في مصر كالذم تـ اإلعبلف عنو

.                     "ـ2004برامجيـ االنتخابية كفي مبادرتيـ لئلصبلح التي أعمنت عاـ 
(www.islamonline.net,2007) .
 

إذان لماذا ىذا الغمكض في العبلقة ما بيف اإلخكاف في األردف ك الكاليات المتحدة األمريكية؟ قد 
لمزيد مف الفيـ ليذا . يككف لذلؾ عبلقة مباشرة بعبلقة الحككمة األردنية مع اإلدارة األمريكية

المكضكع تـ إلقاء بعض الضكء عمى تاريخ ك طبيعة عبلقة اإلخكاف في األردف مع الحككمة 
. كالممؾ

 

: تاريخ العالقات بين النظام األردني واإلخوان المسممين 
لقد مر مسار العبلقة بيف اإلخكاف كالحكـ في ثبلث مراحؿ رئيسية ارتبطت بطبيعة الظركؼ 

: السياسية الداخمية كاإلقميمية
 

،  إلى نياية الحرب الباردةم1946 امتدت منذ فترة تأسيس الجماعة عام :المرحمة األولى
في تمؾ الفترة لـ تكف . كامتازت بالتحالؼ الحذر بيف الطرفيف ضد التيارات اليسارية كالقكمية

شعبية اإلخكاف تضاىي القكل األخرل، لكف المكاجية بيف إخكاف مصر كعبد الناصر دفعت 
إخكاف األردف إلى الرىاف عمى العبلقة مع الحكـ خكفان مف مصير شبيو إذا تمكف القكميكف مف 

. كقد شيد التحالؼ بيف الطرفيف تطكران مممكسان ككبيران في عقد السبعينيات. السيطرة عمى السمطة
 

كمنذ منتصؼ الثمانينيات، عندما ضعؼ كثيران المد اليسارم كالقكمي كبدأت نزعة التديف السياسي 
تسيطر عمى الشارع األردني كانت الصدمة الحقيقية لمنظاـ كاإلخكاف معان مع عكدة االنتخابات 

مف اكتساح أكثر مف ثمث - مع إسبلمييف آخريف " -اإلخكاف" إذ تمكف ـ1989النيابية عاـ 
ىـ القكة األكبر " اإلخكاف"مقاعد مجمس النكاب، كىي النتيجة التي أكدت لمؤسسة الحكـ أف 

.  كاألكثر شعبية داخؿ الشارع األردني
 

، كتآكؿ القكاعد التي بيني عمييا في فترة التسعينيات" الفجوة" وشيدت اتساع :المرحمة الثانية
فقد دخؿ الحكـ في مفاكضات التسكية مع إسرائيؿ كتمخض عف ذلؾ . التحالؼ بيف الطرفيف
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 التي لقيت معارضة شديدة مف اإلخكاف، كبدأ الحكـ بسمسمة ـ1994معاىدة كادم عربة عاـ 
الصكت الكاحد "تشريعات كسياسات تيدؼ إلى الحد مف قكة اإلخكاف كنفكذىـ، كقانكف انتخابات 

إضافة لتشديد القبضة عمى المساجد كحرماف اإلخكاف مف المنابر التي تؤثر عمى الرأم العاـ، 
كفكؽ ىذا كذاؾ جرل تكظيؼ تيار السمفية التقميدية لشف حرب فكرية كثقافية إلضعاؼ اإلخكاف 

.  داخؿ المجتمع
 

، كامتازت  إلى اليومم1999وتمتد منذ تولي الممك عبد اهلل الثاني السمطة عام  :المرحمة الثالثة
. بحالة مف الفكضى كسيادة المنظكر األمني كغياب قكاعد تحكـ المعادلة السياسية بيف الطرفيف

كقد قاـ الممؾ عبد اهلل بطرد قادة حماس مف األردف، بذريعة عدـ كجكد طمكح أردني في منازعة 
عرفات عمى الشأف الفمسطيني كتـ إغبلؽ القنكات السياسية بيف الطرفيف، كتحكيؿ الممؼ 

كلكف كضع اإلخكاف في األردف . (2007أبك رماف، )اإلخكاني مف المجاؿ السياسي إلى األمني
كما اإلخكاف في شتى المناطؽ تأئر كثيرا بعد أحداث الحادم عشر مف سبتمبر كبالذات بعد 

 .التعاكف األردني األمريكي في مجاؿ محاربة اإلرىاب

 
:  سبتمبر11وضع اإلخوان بعد 

 إلى تعزيز التعاكف األمني كالسياسي بيف األردف كالكاليات ـ2001أيمكؿ /لقد أدت أحداث سبتمبر
المتحدة، ككفقان لعدد مف الخبراء األميركييف أصبحت المخابرات األردنية شريكان إستراتيجيان في 

- مف المعادلة الداخمية- الحرب عمى اإلرىاب، في حيف كقؼ اإلخكاف عمى الطرؼ اآلخر 
 إلى حافة المكاجية مع االنتفاضة ـ2002كقد بمغت األزمة عاـ .  لمسياسة األميركيةةالمعادم

كمعارضة التطبيع، " إسرائيؿ"الفمسطينية الثانية كضغكط اإلخكاف كالشارع باتجاه قطع العبلقة مع 
ثـ شيدت األزمة حالة مف التيدئة، بؿ كمجاالت مف التفاىـ الضمني، أدت إلى عكدة اإلخكاف 

مقعدان، كأظيركا تمثيبلن ساحقان لمكسط ( 17 ) كحٌصمكا ـ2003لمحياة النيابية فشارككا في انتخابات 
كترافقت التيدئة مع حرب العراؽ كظيكر الدعكة األميركية لئلصبلح التي . الفمسطيني في األردف

التقطيا اإلخكاف في األردف كقدمكا مبادرتيـ اإلصبلحية، معمنيف مكقفان فكريان حاسمان بالقبكؿ 
بالتعددية كالديمقراطية، تمؾ المبادرة التي رأت فييا قكلن مف داخؿ الحككمة رسالة إلى الخارج 

ككصمت األزمة بيف الطرفيف إلى حدكد ! تؤكد استعداد اإلخكاف لكراثة الحكـ (الكاليات المتحدة)
حماس المدكم في االنتخابات التشريعية الفمسطينية،              خطيرة ترافقت مع انتصار 

يزعـ -  المنطقة العسكرية الكسطىمسئكؿ- إسرائيمي              ككاف قد سبقو تصريح لجنراؿ 
فيو أف الممؾ عبد اهلل آخر الممكؾ الياشمييف في األردف، كأف اإلخكاف ييددكف عرشو كاستقراره، 

كقد تعالت أصكات إعبلمية كسياسية تحذر مف انعكاس انتصار . مما زاد التكجس الرسمي



 78 

حماس عمى شيكة اإلخكاف لمسمطة، كحذرت مف خطكرة تعديؿ قانكف االنتخابات ما قد يمنح 
فرصة ذىبية لئلخكاف لتحصيؿ نسبة كبيرة مف مقاعد المجمس القادـ كتشكيؿ حالة إسبلمية 

لكف مف الكاضح أف الحكـ سيعتمد مبدأ القضـ كتجفيؼ المنابع كصكالن إلى . مكازية لحماس
فقد أحيؿ عمى سبيؿ المثاؿ ممؼ جمعية المركز اإلسبلمي . تكييؼ اإلخكاف مع المرحمة القادمة

إلى المحكمة بتيمة الفساد، لنزع القكة المالية مف الجماعة - العصب االقتصادم لئلخكاف - 
كفي المقابؿ . كاالستيبلء عمى ثركتيا المقدرة بمئات المبلييف، كالتي تشكؿ دعمان لكجستيان كبيران 

أعتمد اإلخكاف إستراتيجية التعبئة الداخمية كشد الحزاـ كتحمؿ الضربات كاستثمارىا لتقكية الجبية 
الداخمية، كرص الصفكؼ تربصان ألية فرصة لبلنفراج، مع عدـ تقديـ تنازالت تمثؿ ىزيمة سياسية 

(. 2006، أبك رماف) .مدكية لمجماعة
 

نرل مف ذلؾ أف ىناؾ عبلقة عضكية ما بيف اإلخكاف في كبل مف مصر كاألردف كفمسطيف كأف 
حركة حماس أصبحت رقما صعبا ال مجاؿ إلغفالة عمى الساحة الدكلية كاإلقميمية كالمحمية مما 

يدعك إلى الجـز بأف التكصؿ إلى حمكؿ في المنطقة لف يمر إال عبر التفاىـ مع الحركات 
اإلسبلمية في المنطقة كعمى رأسيا حركة حماس في فمسطيف تبعا لمتكاصؿ ما بيف تمؾ 

فقد كثرت المؤشرات حكؿ تنامي قكة التيار اإلسبلمي في المنطقة كبالذات حركات . الحركات
اإلخكاف في مصر كاألردف كحركة حماس فمسطيف مما قد يمـز الكاليات المتحدة األمريكية بفتح 

.  حكارات عمنية معيـ
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المبحث الثالث 
 (حماس)نشأة و تطور حركة المقاومة اإلسالمية 

 
الحركة اإلسبلمية، ىي ذلؾ العمؿ الشعبي الحي المنظـ لمعكدة باإلسبلـ إلي قيادة المجتمع، 

كتكجيو الحياة كؿ الحياة، فيي عمؿ كليس مجرد كبلـ أك خطب كمحاضرات كىي عمؿ شعبي 
يقكـ أساسان عمي االنبعاث الذاتي كاالقتناع الشخصي إيمانان كاحتسابان، فالعمؿ الشعبي ىك الذم 
ينشئ الحركة اإلسبلمية، كباإلضافة إلي أنيا عمؿ شعبي محتسب عند اهلل، ىي عمؿ جماعي 
منظـ كميمتيا تجديد اإلسبلـ كالعكدة إلي قيادة الحياة مف جديد، بعد إزالة العقبات عف الطريؽ 

(.  1991القرضاكم، )
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2001، التقرير اإلستراتيجي العربي)

خريطت انجماعاث اإلسالميت 
 

 االجتماعيت ذاث انبرنامج اإلسالمي-انجماعاث انسياسيت انجماعاث اندينيت

جماعاث انتحرر  انجماعاث انجهاديت انجماعاث انمغانيت انسهفيت

 انىطني انمسهح

انجماعاث انسهميت 

 انساعيت نهحكم

 جماعاث دونيت انمجال جماعاث استقالنيت انفصانيت جماعاث محهيت انطابع جماعاث إعادة اندعىة جماعاث انتكفير وانهجرة
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  :(حماس)حركة المقاومة اإلسالمية 
 

: النشأة والتكوين 
بناءن عمى اجتماع لممكتب السياسي لئلخكاف المسمميف  (حماس)تأسست حركة المقاكمة اإلسبلمية 

المقاء ) عمى أثر اندالع االنتفاضة األكلى كاعتبر ىذا االجتماع ـ8/12/1987في غزة بتاريخ 
كاتفقت قيادة األخكاف المسمميف في غزة عمى اتخاذ اسـ الحركة المتعارؼ عميو  (التأسيسي لمحركة

، (األخكاف المسمميف)اختصاران السـ حركة المقاكمة اإلسبلمية لتمييزه عف التنظيـ األـ  (حماس)
) . منظمة التحرير الفمسطينيةككذلؾ لمتمايز عف القيادة الكطنية لبلنتفاضة المؤلفة مف فصائؿ 

( 2004, دخاف
 

كقد أصدرت الحركة بيانيا األكؿ كالذم أعمف عف كجكدىا كمشاركتيا في فعاليات االنتفاضة 
كما أصدرت .  أم انو تـ تشكيؿ الحركة فعميان منذ بداية االنتفاضة األكلىـ14/12/1987بتاريخ 

برز ما جاء في أ كـ14/8/1988الحركة ميثاقيا بعد ثمانية أشير مف اندالع االنتفاضة بتاريخ 
:  الميثاؽ 

 اإلسبلـ منيج الحركة .
 حماس جناح مف أجنحة األخكاف المسمميف في فمسطيف. 

 حماس حركة فمسطينية متميزة تعطي كالئيا هلل كتتخذ مف اإلسبلـ منيج حياة. 

 حماس حمقة مف حمقات الجياد في مكاجية الغزك الصييكني. 

 شعار الحركة ىك اهلل غايتيا كالقراف دستكرىا كالجياد سبيميا. 

 
: أىم أىداف الحركة 

 منازلة الباطؿ كقيره كدحره ليسكد الحؽ .
 تحرير فمسطيف ىك فرض عيف عمى كؿ مسمـ حيثما كاف. 

 الجياد فرض عيف عمى كؿ مسمـ. 

 
: الييكل التنظيمي لمحركة 

  :مجمس الشورى 
كىك أعمى سمطة في الحركة حيث ترفع لو التكصيات كالقرارات لمبت فييا كممحؽ بمجمس 

الشكرل المركزم مجالس لمشكرل مكجكدة في المناطؽ كاألحياء المختمفة يشرؼ عمييا جياز 
. الدعكة التابع لمحركة
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 :المكتب السياسي 
. كىك أعمى سمطة سياسية لمحركة

 
: جياز الدعوة 

كيشرؼ عمى نشر الدعكة اإلسبلمية كيتبع لو مجالس الشكرل الفرعية كلجاف اإلصبلح كالزكاة 
كلجاف العمؿ التنظيمي المسئكلة عف إقامة الخبليا التنظيمية الحركية كاإلشراؼ عمى عمؿ الكتؿ 

. كالجمعيات المينية كالمعمميف كالطمبة كالميندسيف
 

: جياز الوعظ واإلرشاد 
قامة الندكات الدينية كتنظيـ إلقاء خطب  كيشرؼ ىذا الجياز عمى عمؿ ركابط المساجد كا 

. كىناؾ لجنة تابعة لجياز الكعظ كاإلرشاد مككنة مف عمماء الديف الذيف ينتمكف لمحركة. الجمعة
 

: جياز اإلعالم 
صدار  قامة الميرجانات كالندكات كاالحتفاالت كا  كيشرؼ عمى تنفيذ السياسة اإلعبلمية لمحركة كا 
النشرات كالصحؼ كالمجبلت، كيتبع ليذا الجياز لجاف إعبلمية فرعية مكجكدة في كافة المناطؽ 

. كالجامعات كالمعاىد كالمساجد
 

 : (كتائب عز الدين القسام )الجياز العسكري 
كىك الجياز المسئكؿ عف القياـ بالعمميات العسكرية ككضع الخطط ليا كتكفير المكاد البلزمة، 

، أما اآلف فقد تغيرت بنية (جياز المطارديف كجياز السرييف)كاف في السابؽ يتككف مف جيازيف 
ىذا الجياز كأصبح يعمؿ ضمف خبليا عسكرية سرية مرتبطة بقيادة الحركة في الخارج تحت 

 إال أف الكضع قد تغير بعد اإلنسحاب اإلسرائيمي مف غزة ك لـ .إشراؼ بعض األفراد مف الحركة
. يعد الجياز العسكرم لحماس يتمتع بنفس السرية

 
:  جياز المالية واالستثمار 

كيشرؼ عمى ميزانية كصرؼ أمكاؿ الحركة كتشغيميا كاإلشراؼ عمى االستثمارات في الداخؿ 
. كالخارج
نشرة خاصة بعنكاف حركة المقاكمة )  المعمكمات عف حماس منقكلة بتصرؼ عف:مالحظة

 ("حماس"اإلسبلمية 



 82 

:  شعار الحركة 
يتككف شعار الحركة مف صكرة لمسجد قبة الصخرة تعمكىا خارطة صغيرة لفمسطيف ، كيحيط 

بصكرة القبة عمماف لفمسطيف ريسـ كؿ منيما عمى صكرة نصؼ قكس، ليظيرا ككأنيما يحتضناف 
، فيما كتب عمى العمـ األيسر عبارة "ال إلو إال اهلل "القبة، كقد كتب عمى العمـ األيمف عبارة 

، كيتعانؽ في أسفؿ القبة سيفاف يتقاطعاف عند قاعدة القبة ثـ يفترقاف مككنيف "محمد رسكؿ اهلل"
.  إطاران سفميان لمقبة

" حماس- حركة المقاكمة اإلسبلمية "كقد كتب تحت الصكرة كممة فمسطيف، فيما كتبت عبارة 
( www.palestine-info,2007)  .عمى شريط تحت الصكرة

 : م1987 وحتى العام م1967 من العام مرحمة ما قبل النشأة
 بؿ كاف أفرادىا يعرفكف باإلخكاف المسمميف ـ1988لـ تحمؿ حركة حماس ىذا االسـ حتى العاـ 

 ـ1935 كلقد بدأت حركة األخكاف المسمميف في فمسطيف منذ العاـ ،تبعا لمجماعة األـ في مصر
مفتي , عندما زار عبد الرحمف البنا  شقيؽ حسف البنا فمسطيف كالتقى بالحاج أميف الحسيني

القدس كرئيس المجمس اإلسبلمي األعمى في ذلؾ الكقت كتكالت الزيارات كالتعاكف فيما بعد حتى 
. (1989 ك،أبك عمر) ـ1967االحتبلؿ اإلسرائيمي عاـ 

 

كاستمرت العبلقة السمبية بيف اإلدارة المصرية في القطاع كجماعة اإلخكاف قائمة حتى كقكع 
كفي كؿ مرة كاف يتعرض التنظيـ األـ في مصر لممبلحقة كاف يستتبع ذلؾ . ـ1967حرب عاـ 

كفي أعقاب اكتشاؼ محاكلة استيبلء اإلخكاف عمي السمطة في ، مبلحقة اإلخكاف في القطاع
 تعرض اإلخكاف في القطاع لحممة مف االعتقاالت حيث اعتقمت مجمكعة مف ـ1965مصر عاـ 

"  كشاكر شبير, رياض الزعنكف, عبد الرحمف باركد, قادتيـ مف أمثاؿ صادؽ المزيني
 

اإلخكاف المسمميف مؤشرات لكجكد مشكمة كاضحة ما بيف االحتبلؿ اإلسرائيمي كلـ يكف ىناؾ أم ك
الذيف كانكا في تمؾ المرحمة غير فاعميف ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي حيث يؤكد الكاتب الدكتكر أبك 

ات قمع كتنكيؿ مف قبؿ سمطات االحتبلؿ ضد الحركة الكطنية معمرك أنو قد صاحب فترة السبعيف
لـ يتعرض االتجاه الديني المنظـ ممثبل في حركة األخكاف المسمميف إلى مثؿ  : "في الداخؿ بينما

حركة المقاكمة             كذلؾ ألف الحركة لـ تكف طرفا نشطا في , ىذه السياسة اإلسرائيمية
 اإلسبلمية مف كتب   أف السمطات اإلسرائيمية سمحت بانتشار األدبيات كيضيؼ" المسمحة

 ك،أبك عمر)          كدكريات كمجبلت عمى الرغـ مما احتكتو مف مكاد معادية إلسرائيؿ
1989). 
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 الكاليات المتحدة لـ يكف لدييا أم تحفظات ظاىرة عمي الحركة اإلسبلمية في المنطقة أفكما 
ككؿ ناىيؾ عف التحالؼ األمريكي اإلسرائيمي الشامؿ الذم سيطر كما زاؿ مسيطرا عمى 

 لـ يكف العداء ىك ـ1979فحتى قياـ الثكرة اإلسبلمية في أكاخر العاـ . التكجيات األمريكية
كحتى بعد قياـ الثكرة اإليرانية فإف ذلؾ لـ . السمة التي كسمت العبلقات األمريكية اإلسبلمية

عبلءيردع اإلدارة األمريكية مف دعـ المسمميف األفغاف كتسميتيـ                         .شأنيـ  بالمجاىديف كا 
. (2004 ,فيكتكر)
 

فقد قامكا بإنشاء .  بدأ اإلخكاف في تأسيس آليات نشر أفكارىـ كزيادة نفكذىــ1967كمنذ العاـ 
التي , الجمعيات الخيرية اإلسبلمية التي تقـك باإلشراؼ عمي المدارس الدينية كرياض األطفاؿ

 كما تـ إنشاء العديد مف الجمعيات اإلسبلمية كمنيا الجمعيات ،ألحقت في العادة بالمساجد
 كجمعية المسنيف ،اإلسبلمية الشرعية في الخميؿ كجمعية التضامف الخيرية اإلسبلمية في نابمس

 كفي العاـ .ةفي جنيف كجمعية الشباف المسمميف في القدس كالمجمع اإلسبلمي في قطاع غز
 سنكات 6 تـ إنشاء المجمع اإلسبلمي كرخص مف قبؿ سمطات  االحتبلؿ اإلسرائيمي بعد ـ1973

 كقد كفر ليـ آليات متعددة ، كقد ترأسو كقاـ بإدارتو الشيخ أحمد ياسيفـ1979أم في العاـ 
. لبلتصاؿ بالسكاف

 

ازداد النفكذ اإلسبلمي تدريجيا منذ ذلؾ الكقت كبالذات بعد قياـ الثكرة اإلسبلمية في إيراف كيقكؿ 
كمف المؤشرات األخرل عمى ازدياد نفكذ االتجاه اإلسبلمي في األرض : " الدكتكر زياد أبك عمرك

ففي الضفة الغربية تضاعؼ ىذا العدد تقريبان . المحتمة ازدياد عدد المساجد في الضفة كالقطاع
 مسجد كفي الفترة (400) مسجدان بعد أف كاف (750) ليصؿ ـ1987 كحتى عاـ ـ1967منذ عاـ 
".  مسجد في قطاع غزة (600 إلى 200)ازداد ىذا  العدد مف نفسيا 

 

كلكف المجمع اإلسبلمي في قطاع غزة كاف كاجية لجماعة اإلخكاف كقد مارس اإلخكاف كافة 
 كمف الناحية العممية يخضع لسمطة زعامة ،نشاطاتيـ بشكؿ قانكني مف خبلؿ ىذا المجمع

المجمع، التي تعتبر بمثابة زعامة جماعة اإلخكاف كافة المؤسسات كالجمعيات الدينية، بما في 
. ذلؾ الجامعة اإلسبلمية في غزة

 

 تـ سجف الشيخ أحمد ياسيف مف قبؿ السمطات اإلسرائيمية بتيمة ـ15/4/1984إال أنو كفي 
 ( أشير10) كبعد ،( عامان 13)انتمائو لتنظيـ معاد كحيازة أسمحة كحكـ عميو بالسجف لمدة 

 ـ20/5/1985أمضاىا في السجف جرل إطبلؽ سراحو في عممية تبادؿ األسرل التي تمت في 
كبعد خركج ياسيف مف . القيادة العامة– بيف الحككمة اإلسرائيمية كالجبية الشعبية لتحرير فمسطيف 

السجف قرر التخمي عف فكرة ممارسة العمؿ المسمح كالعمؿ مف خبلؿ التربية كالعمؿ االجتماعي 
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كمارس نشاطو مف المقر الرئيسي لممجمع اإلسبلمي في جكرة . لزيادة الكعي الديني بيف السكاف
.  في مدينة غزةالشمس

 
: حركة حماس والجامعات الفمسطينية

تعتبر الجامعات الفمسطينية في األرض المحتمة ميدانان ىامان مف مياديف نشاط جماعة اإلخكاف 
 فقد قاـ شيكخ كنشطاء االتجاه الديني ،المسمميف كمجاال رئيسيان لنشر كاكتساب النفكذ بالنسبة ليـ

 بزيارة الجامعات المحمية كحث الشباب ـ1980ـ ، 1979في أعقاب الثكرة اإليرانية في األعكاـ  
كلـ تكف مثؿ ىذه الدعكة كاضحة قبؿ الثكرة اإليرانية إال أنو . عمى االىتماـ بالمسائؿ السياسية

كبعد انتصار الثكرة اإلسبلمية في إيراف بدأت الكتؿ الطبلبية اإلسبلمية في البركز في الجامعات 
كالمؤسسات التعميمية في األرض المحتمة كأخذت تنافس الكتؿ الطبلبية ذات االتجاه الكطني 

كقد قامت السمطات اإلسرائيمية  .حيث استمر نفكذىا باالزدياد التدريجي في السنكات البلحقة
كفي  . كلكنيا لـ تكف كافية في حينو لمتأثير،ببعض الخطكات لمسيطرة عمى اإلخكاف كتحركاتيـ

تمؾ الفترة انيمكت حماس في تثقيؼ الشباب دينيان كأخبلقيان لتزكد الشباب بالصبلبة في مكاجية 
التحقيؽ لدل المخابرات اإلسرائيمية، كفي تكعية الفتيات كأىميف ضد محاكالت اإلغكاء كاإلفساد 

 (1990، كيعارم، شيؼ )." مف قبؿ اإلسرائيمييف كالعمبلء
كتعتبر الجامعات مف أىـ المياديف التى تدعـ كجكد حركة حماس كلقد تعاظـ دكر كتكاجد 

اإلخكاف في الجامعات الفمسطينية بشكؿ كبير حتى يكمنا ىذا حتى أف الكتؿ الطبلبية اإلسبلمية 
الممثمة لحركة المقاكمة اإلسبلمية حماس قد اكتسحت مؤخرا العديد مف المقاعد لمجالس الطمبة 

االنتخابات الطبلبية التي جرت في اآلكنة األخيرة في معظـ  في معظـ الجامعات الفمسطينية في
الجامعات الفمسطينية كالتي حققت في معظميا األغمبية حيث فازت في أكثر مف سبع جامعات 
مف أصؿ اثنتي عشرة جامعة كالتي كاف آخرىا فكزىا الكبير الذم حققتو في انتخابات جامعة 
بيرزيت في راـ اهلل، ما رأل فيو البعض دليبل عمى ثقة الشعب الكبيرة بحركة حماس كالحككمة 

كيأتي فكز حماس باألغمبية الكبيرة في الجامعات الفمسطينية . الفمسطينية الجديدة بقيادة الحركة
يجعؿ البعض يرل في ظؿ الضغكط الدكلية التي تمارس عمى الحككمة الفمسطينية، األمر الذم 

 ىذه الضغكط لـ تزد الشعب إال التفافا حكؿ خيارات الحككمة المتمسكة بالمقاكمة كالرافضة أف
الدكتكر رائد نعيرات رئيس قسـ العمـك السياسية بجامعة كيرل . لمتنازؿ عف الثكابت الفمسطينية

النجاح الكطنية أف الفكز لحماس في معظـ انتخابات جامعات فمسطيف  يدلؿ عمى ما ذكرتو 
لك أعيدت االنتخابات اآلف لحصمت حماس عمى نسبة أعمى، ألف  مؤخرا كىك أنو االستطبلعات

 التأييد المتزايد كأف. الشعب الفمسطيني كأم شعب تحت االحتبلؿ يرفض أم تدخؿ خارجي
لحماس في جزء ميـ منو ىك نتاج ليذا الرفض، كأف شعار حماس الذم رفعتو باالنتخابات كالذم 
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سرائيؿ تقكؿ ال لحماس فماذا تقكؿ أنت؟ ىك ما حقؽ لحماس الشعبية  حيث. مفاده أف أمريكا كا 
أف نتائج انتخابات الطمبة حسمت الكثير مف األكىاـ المراىنة عمى تراجع حماس أك إمكانية 

( www.assabeel.info,2007 )"ضرب شعبيتيا 
 

قد اعترفت في أكثر مف مناسبة أنيا حاكلت أف  إسرائيؿكمما يستحؽ الذكر في ىذا السياؽ أف 
تقكم التيار اإلسبلمي حتى تضرب التيار الكطني بقيادة منظمة التحرير الفمسطينية كيقكؿ 

ييكد يعارم في الكاقع أسيمت السمطات اإلسرائيمية بغير : " الكاتباف اإلسرائيمياف زئيؼ شيؼ كا 
القميؿ في تطكير البنية التحتية المتشعبة لمتنظيمات الدينية التي تقدمت بسرعة متناىية مع تقدـ 
االنتفاضة، كعمى غرار السادات الذم شجع في السبعينيات الجماعات اإلسبلمية لجعميا مكبحان 

اإلخكاف "ىكذا خدعت إسرائيؿ نفسيا في إمكاف استخداـ ازدىار . ألكساط اليسار في مصر
كمعركؼ أف . في المناطؽ بشيء مف الرقابة لتقميص مجاؿ منظمة التحرير الفمسطينية" المسمميف

قتمة السادات جاؤكا مف صفكؼ الممتحيف المتعصبيف، في حيف كاف مصير المناكرة اإلسرائيمية 
 فالفرضية القائمة أنو مف الممكف تقييد ،فقداف السيطرة عمى الحالة التي كانت بمثابة جزاء سنمار

رساؤه عمى مسارات محافظة كغير سياسية فرضية غير مأمكنة مف أساسيا . التنظيـ اإلسبلمي كا 
إذ أف فصؿ الديف عف السياسة غير كارد بالنسبة إلى المسمـ المتديف، كحتى مف يمارس في بداية 

نقاذ األركاح الضالة مف المحتـ عميو أف يتخذ  طريقو شؤكف البر كاإلحساف لطائفة مف الناس كا 
ككما ثبت في كثير مف البمداف بالذات فإف .  في شؤكف الساعة إف عاجبلن أك آجبلن تمكاقؼ بات

شبكة المؤسسات الدينية تشكؿ جيازان ناجعان لمتجنيد كالنشاط أضعافان مضاعفة لما يمكف أف تفعمو 
 .(1990،كيعارم، شيؼ)                       ".منتديات الحركة العممانية

 
كيف حصمت النقمة الحاسمة في الحركة لتتحول من التوعية واإلصالح إلى المقاومة ومقارعة 

االحتالل؟ 
مف كجية النظر اإلسرائيمية فإف الذم حصؿ في غزة ك بشكؿ أقؿ  في الضفة عمى اعتبار أف 

ترؾ العناصر اإلسبلمية المتدينة تسيطر عمى كثير مف مراكز القكل كالنفكذ قد يجعميا تقكل لتبمغ 
 كلكف أخذت األمكر ، كأنو سيككف ذم فائدة أكثر مف الضرر،مستكل قيادة سياسية محمية لمسكاف

ف لتكقعات قبؿ سنة مف االنتفاضة بأف الحركات اإلسبلمية كمنحى آخر كتكصؿ اإلسرائيمي
 كأنيا بالرغـ مف أنيا كبحت جماح منظمة ،ماضية في طريؽ االصطداـ التي ال عكدة منيا

. التحرير الفمسطينية إال أنيا ىي نفسيا صارت متطرفة كمتعصبة
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 عمى الشباب اإلسبلمي كأعضاء الحركة ان أما بالنسبة لجماعة اإلخكاف أنفسيـ فقد كاف محظكر
مقاكمة قكات االحتبلؿ كمكاجيتيا عمى اعتبار أف األمر غير ممكف في تمؾ المرحمة إال أنو كمنذ 

االنتفاضة األكلى أخذت األمكر منحى آخر تمامان حيف فرض الشباب الفمسطيني المسمـ عمى 
الشيخ أحمد ياسيف خط جيادم جديد قامكا مف خبللو بمكاجية قكات االحتبلؿ ألف الشيخ ياسيف 

 كبأنو ال تكجد فرصة لبلنتصار عمى ،لـ يكف يعتقد أف الكقت قد حاف بعد لمثؿ تمؾ المكاجية
 . كبالتالي يجب التركيز عمى اإلنابة إلى الديف كبمكرة مؤسسات عمنية،السمطات اإلسرائيمية

 .(1990، كيعارم، شيؼ)
 

 منظمة مسئكلكلقد تعرض شباب اإلخكاف النتقادات كثيرة بسبب عدـ مقاكمتيـ لبلحتبلؿ كنشر 
ىـ لمجياد ضد ئالشبيبة التابعة لحركة فتح كتيبا في تمؾ الفترة يمكمكف فييا عمي اإلخكاف عدـ لجك

 مف ان  كاستمر الضغط مف الشباب كاستمر الرفض مف الشيخ ياسيف، عممان بأف بعض،اإلسرائيمييف
أتباع الحركة مف الشباب كانكا قد اندمجكا منذ البداية في المظاىرات، إال أنو كمع استمرار 

 عمى ـ1987 عاـ المكاجيات كالضغكطات كافؽ في النصؼ الثاني مف شير كانكف أكؿ ديسمبر
. يدعك إلى تصعيد االنتفاضة" (حماس) حركة المقاكمة اإلسبلمية"إصدار منشكر بتكقيع 

(. 2002 ,النكاتي)
 

يجب التنكيو في ىذا السياؽ برأم اإلخكاف في ىذا األمر إذ يقكؿ زياد أبك غنيمة أحد الرمكز 
نما , اإلخكاف المسممكف لـ يغيبكا عف ساحات الجياد بمحض إرادتيـ: "اإلخكانية في األردف كا 

كأسأؿ إف أردت الدليؿ مشانؽ الثكار الذيف باءكا بإثـ كعار ىزيمتنا في , غيبكا عنيا قسران كعدكانان 
كسؿ إف شئت . .. لتعمـ أف أجساد اإلخكاف المسمميف كانت تتدلى مف حباليـ الثكريةـ1967عاـ 

زنازيف سجكف األنظمة الثكرية في تمؾ السنكات العجاؼ لتعمـ أف آالفا مف شباب الحركة 
بؿ إف آالفا كثيرة ما تزاؿ تقبع في بعضيا , اإلسبلمية كنسائيا كانكا يقبعكف فييا ظمما كعدكانا

 .(1989, أبك عمرك) .حتى يكمنا ىذا
 

 كاستمر شباب الحركة في ،كمع زيادة الضغط خفت معارضة الشيخ ياسيف كسمح بالمقاكمة
كتكالت التغيرات عمي الحركة كفي ذلؾ ، المقاكمة تماما كإخكانيـ مف الحركات الكطنية األخرل

 تغيير تدريجي استمر سنتيف ،طرأ أيضان عمى الحركة: "يقكؿ الكاتباف اإلسرائيمياف شيؼ كيعارم
األمة "الحركة حيث جرل تأكيد الخصكصية الكطنية عمى حساب قيـ " فمسطنة "كأدل إلى 
كىك الذم عارض في الماضي أم تمييز أك إشارة تطمس معالـ " أمة المؤمنيف"ك " اإلسبلمية

ـ في سكؽ المنتجات المحمية بالتحدث عف 1987 كلكنو سمح أيضان في سبتمبر ،شمكلية اإلسبلـ
كقد ذىبت مكضع الصبغة الفمسطينية في الحركة إلى ". الصمكد الكطني"ك " الصناعة الكطنية"
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ـ إلى 1988 كقد تكصؿ الشيخ أحمد ياسيف في منتصؼ يناير ،بعد في األشير التاليةأحدكد 
 باالنتقاؿ مف ـنتيجة مفادىا أنو لـ يعد أمامو مناص مف االستجابة إلى إلحاح رجالو كالسماح لو

 (. 1990,  كيعارم،شيؼ ). "التربية كالدعكة فقط إلى كفاح عنيؼ كنشيط
 

 كالتي انقمبت فييا ،ككانت تمؾ الخطكة ىي النقمة الكبرل التي أدخمت الحركة في المرحمة الثانية
التكجيات اإلسرائيمية بالنسبة لمحركة التي تحكلت مف مسمى اإلخكاف المسمميف إلى مسمى جديد 

. كىك حماس أك حركة المقاكمة اإلسبلمية
 
: م1993 وحتىم1988لمرحمة الثانية ا

 مف الحظر قاـ (بمكجب القانكف)خكؼ الشيخ ياسيف عمى مؤسساتو التي نجح بإقامتيا نتيجة ت
                 كقد عرؼ ىذا الجياز منذ ،بالسماح بإنشاء جياز سرم جديد تمامان داخؿ الحركة

 (حركة المقاكمة اإلسبلمية)كىك األحرؼ األكلى مف " حماس"باسـ ـ 1988 عاـ فبراير/ شباط
كتـ .  تشكيؿ ىذا الجياز انحرافان حادان عف السياسة الحذرة التقميدية لئلخكاف المسمميفاعتبرك

 كعٌيف عمى ،طباعة المناشير كتكزيعيا بمباركة الشيخ ياسيف الذم قسـ القطاع خمس مناطؽ
كقد امتدت االتصاالت لمضفة الغربية ككانت أغمبيا مف التجار . رأس كؿ منطقة قائد عمميات

استخدمت المساجد لتكزيع المناشير بيف المصميف في غزة  ككاألثرياء المنتسبيف لممؤسسة الدينية، 
ىا مف ؤأدل إنشاء حماس في تحكيؿ الحركة إلى حركة شبو سرية كأصبح أعضاك. كالضفة

 كبالتالي كبنياية الشير الثاني لبلنتفاضة بدأت ،اإلخكاف تمقائيان تقريبان أعضاء في حركة حماس
حركة حماس تمعب دكران مركزيان في سياؽ األحداث في القطاع، كمع بداية الصيؼ كصؿ تأثيرىا 
لمضفة كالقدس الغربية كصارت حماس مف التحديات الصعبة التي كاجيت السمطات اإلسرائيمية 

تباع منيجا متشددا مع حركة حماس ا ك بالتالي عممت سمطات االحتبلؿ ب،في االنتفاضة
 كطالت مؤسسيا ـ1989كتعرض أعضاؤىا لحممة كاسعة مف االعتقاالت بمغت ذركتيا عاـ 

(. 1990,  كيعارم،شيؼ ).الشيخ أحمد ياسيف كعددا مف قيادتيا 
 

 : ميثاق حماس
مف أبرز المعالـ التي تكضح منياج الحركة " حماس " كاف ميثاؽ حركة المقاكمة اإلسبلمية  

فقد أبز أصالة الحركة كمنطمقاتيا ك بعدىا التاريخي كالجغرافي كنظرتيا إلى , ككسائميا كأىدافيا
كحدد مكقفيا في الحاضر كالمستقبؿ , كما ربط بينيا كبيف أصكليا بشكؿ كاضح, ما تيدؼ إليو

تدؿ األحداث عمى أف ك (2004, دخاف)في كؿ ما يجرم حكليا مما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية 
تـ  كقد ،لحركةىذه انظرة السمطات اإلسرائيمية ؿفي شكؿ نقطة تحكؿ حقيقية قد ميثاؽ حماس 
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 ك 13 ك 11 )     مف أىـ بنكدهك (أنظر المبلحؽ) ـ18/8/1988 يـك اإلعبلف عف الميثاؽ
التي تدعك إلى أف أرض فمسطيف كقؼ إسبلمي إلى أبد اآلبديف كأف الجياد ىك فرض عيف  (15

الميثاؽ يفتح مرحمة جديدة في تاريخ اإلخكاف ىذا ف أف ك كاعتبر اإلسرائيمي،عمى كؿ مسمـ
ذلؾ أدل إلى زيادة الجدؿ بيف  ك.المسمميف في انتقالو إلى مرحمة النضاؿ الحركي المكشكؼ

 ،شيؼ)                    . حماسمع القيادات اإلسرائيمية حكؿ الصرامة التي يجب اتخاذىا 
. (1990, كيعارم

 

كما كيعتبر ىذا الميثاؽ مثار جدؿ كسبب مف أسباب كصؼ حماس باإلرىاب عمى اعتبار أنو 
 إال أف ،ف كالخبراء حكؿ ىذه النقطةميدعك لتدمير إسرائيؿ بينما ىناؾ خبلؼ مف قبؿ المحمؿ

أف القراءة المتأنية لميثاؽ حماس تكضح أف بعض أفكاره كفقراتو "الدكتكر زياد أبك عمرك يرل 
كذلؾ بسبب الظركؼ , كربما كانت الدكافع  كراء ذلؾ سياسية. صيغت بطريقة ذكية كقابمة لمتأكيؿ

صداره كالظركؼ التي تمر بيا جماعة اإلخكاف المسمميف في , التي تـ في ظميا صياغة الميثاؽ كا 
. (1989, أبك عمرك) ."ظؿ االحتبلؿ بشكؿ عاـ 

 

                      .حماس حركة خارجة عف القانكفأعمنت إسرائيؿ بأف كعمى إثر ىذا الميثاؽ 
(www.usatoday.com,2007 .) تجاه حركة مسرائيؿفي المكقؼ اإلكقد كاف ىذا تحكالن كبيران 

. كاف لو تداعياتوحماس 
كقد رأل الكاتب عزاـ التميمي في أحدث كتبو عف الحركة أف ىناؾ إشكالية في ميثاؽ حماس 

جعمتو أقرب إلى كثيقة أصدرت لخدمة أىداؼ حماس المرحمية كليس العالمية كقد حدد المشكمة 
ستخداـ لفظ ييكد بدؿ إسرائيميف مما يفيـ  الكبرل فى الميثاؽ عمى أنيا طريقة تعاممو مع الييكد كا 

(  Tamimi,2007). عند ترجمتو لمغات األجنبية عمى أنو معاداة لمسامية
 

: (كتائب عز الدين القسام)تأسيس جناحيا العسكري تحت اسم 
كتائب عز ) فقد أعمنت الحركة عف تأسيس جناحيا العسكرم تحت اسـ ـ1990أما في العاـ 
 بعممية إبعاد 1992 عاـ ، كأماـ التصاعد المستمر في عممياتيا قامت إسرائيؿ(الديف القساـ

 مف حركة الجياد (40)منيـ حكالي - فردان مف قادة الحركة (415)جماعي طالت نحك 
كرمكز المقاكمة الفمسطينية إلى الجنكب المبناني حيث أمضكا ما يقارب العاـ -  اإلسبلمي

. (2002النكاتي، )
 

كقد اعتبرت ىذه الضربة اإلسرائيمية مف أقسى الضربات التي كجيت لمحركة في تمؾ الفترة 
الثاني كالثالث مف حماس مف النيكض مف لصؼ كمضت ثبلث أسابيع قبؿ أف يتمكف نشطاء ا
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                  . لممرة األكلى في الضفة الغربية30الضربة كاضطركا إلى طبع المنشكر رقـ 
. (1990،  كيعارم،شيؼ)
 

التصاعد، مما دفع بسمطات االحتبلؿ في كرغـ ذلؾ ظؿ النشاط العسكرم لمحركة عمى كتيرتو 
إلى ممارسة أعماؿ اإلغبلؽ كالحصار عمى الضفة كالقطاع مرات عديدة، بيدؼ إجياض 

(. 2002الحركب، ) .العمميات التي كانت تنفذ ضد المستكطنيف كقكات االحتبلؿ
 

: م1996وحتى حركة حماس منذ أوسمو 
 تكقيع مبادرة السبلـ الفمسطينية اإلسرائيمية عمى إثر اتفاقيات أكسمك ـ1993سبتمبر شيد 

كرفضت حركة حماس المعاىدة كاعتبرتيا خيانة لؤلمة كالقضية كآثرت خيار المقاكمة منضمة 
بذلؾ لعدد مف حركات المقاكمة األخرل مثؿ الجياد اإلسبلمي كالجبية الشعبية كقد عزز ذلؾ مف 

كزادت حماس مف عممياتيا االستشيادية . رفض الحركة عمى المستكييف اإلسرائيمي كاألمريكي
ضد األىداؼ اإلسرائيمية مما عرقؿ عممية السبلـ التي تعثرت أكثر بمقتؿ رئيس الكزراء 

 عمى يد أحد "اسحاؽ رابيف "اإلسرائيمي األسبؽ كراعي عممية السبلـ عف الطرؼ اإلسرائيمي
 مما أفضى إلى المزيد مف ،المتطرفيف الييكد الرافضيف لمعممية السممية مع الجانب الفمسطيني

التطرؼ عمى الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي الذم أدل إلى كصكؿ اليميف اإلسرائيمي إلى سدة 
.  بينما زادت حماس مف عممياتيا االستشيادية ضد اإلسرائيمييف،الحكـ

 

 آخر بالنسبة لممقاكمة عقب ارتكاب الييكدم المتعصب باركخ تحواًل ىاما جداكقد شيدت الحركة 
جكلدشتايف لجريمتو الشنعاء بحؽ المصميف المسمميف في الحـر اإلبراىيمي، كالتي راح ضحيتيا 

فقد كجيت نيرانيا كحربيا ضد  (ـ25/2/1994) فمسطينيان كأكثر مف مائة جريح يكـ (30 )حكالي
المستكطنيف في األراضي الفمسطينية المحتمة  إذ صعدت الحركة مف عممياتيا مما صعد مف 

  (www.palestine-info.info,2007. )ردكد الفعؿ اإلسرائيمية
 

إذ , كزادت كتيرة العمميات االستشيادية منذ ذلؾ الحيف مما كاف لو تداعيات كبرل عالميان كمحميان 
 إال أنيا كمع الجيد اإلعبلمي الكبير الذم ،بالرغـ مف أنيا أكجعت اإلسرائيمييف كما أرادت الحركة

 إضافة إلى أسباب أخرل ال مجاؿ لذكرىا في ،قاـ بو اإلعبلـ اإلسرائيمي كأعكانو عالميا كمحميان 
ىذا السياؽ كصمت الحركة تدريجيا إلى قائمة اإلرىاب باإلضافة إلى الكثير مف التعقيدات التي 

.  سنصؿ إلييا الحقا في ىذا البحث
 
 

http://www.palestine-info.info,2007/
http://www.palestine-info.info,2007/
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 :م 2001وحتى م 1996: حركة حماس خالل الفترة
 تجاذب داخؿ الحركة مف جية كما بيف ـ2000 كحتى العاـ ـ1996لقد شيدت المرحمة مف العاـ 

 إال أف العمؿ العسكرم لمحركة ضد اإلسرائيمييف استمر كلكف ،الحركة كالسمطة مف جية أخرل
ففي الكقت الذم , مع حالة مف المد كالجزر مرتبطة بعبلقة حماس بالسمطة الكطنية الفمسطينية

أما حيف كانت األمكر تتصاعد , سادت فيو عبلقة حميمة كاتفاقات كاف اليدكء سيد المكقؼ
 كحتى نياية ـ1998كتتكتر فإف العمؿ العسكرم كاف يتصاعد معيا إال أف الفترة مف بداية 

 لـ تنفذ أم عممية كقد يرجع ذلؾ إلى التناغـ كالتفاىـ كاالتفاقيات السرية بيف حماس ـ2000
. (2002, النكاتي).مف أجؿ إعطاء العممية السممية فرصة لمنجاح, كالسمطة

 

كلقد أمعنت اإلدارة األمريكية في الضغط عمى السمطة الفمسطينية ككنتيجة لتمؾ الضغكط 
اضطرت قيادات فتح المسيطرة عمى مناطؽ السمطة الفمسطينية داخميا منذ اتفاقيات أكسمك 

 . لممارسة ضغكطات عمى حركة حماس كالجيادـ1993
كبذلت قيادات فتح نشاطان ممحكظان مف خبلؿ الحكار السياسي إلقناع قيادات حماس كالجياد 

كمارست . لتركيز المقاكمة عمى استيداؼ الكجكد اإلسرائيمي في الضفة الغربية كقطاع غزة
السمطة الفمسطينية في ىذا اإلطار ضغكطان متعددة عمى قيادة الحركتيف، كتعالت أصكات الرمكز 

الكطنية الفمسطينية المطالبة بكقؼ العمميات االستشيادية استنادان إلى التداعيات السمبية لتمؾ 
 إال أف أيان مف حماس كالجياد لـ تستجيبا ليذه النداءات ،العمميات عمى صكرة الكفاح الفمسطيني

بسبب طابعيما األيديكلكجي كمعارضتيما لعممية التسكية، لكف تداعيات الحرب ضد اإلرىاب 
كتبعاتيا عمى الساحة الفمسطينية، خاصة في ضكء التكظيؼ اإلسرائيمي لتمؾ الحرب، دفعت 

بالسمطة الكطنية الفمسطينية إلى التحرؾ لكضع حد لمعمميات االستشيادية التي تستيدؼ 
كلكف الحركة، رغـ ما تعرضت لو . داخؿ الخط األخضر، أم داخؿ العمؽ اإلسرائيمي (مدنييف)

غبلؽ لممؤسسات التعميمية كاالجتماعية التابعة ليا، تابعت تنفيذ العمميات  مف اعتقاالت كا 
( 2006, عدكاف)االستشيادية 

 

كمع الضغط األمريكي اإلسرائيمي المضطرد عمى السمطة الكطنية الفمسطينية ممثمة في حركة 
فتح كعمى رأسيا الرئيس الراحؿ أبك عمار زادت السمطة مف الضغط عمى حركة حماس التي 

م خانة المعارضة خارج حدكد السمطة أك الحككمة كالتي استمرت في مياجمة أىداؼ ؼكانت 
. ـ1948إسرائيمية داخؿ األراضي الفمسطينية المحتمة منذ العاـ 

 
ت اضطرـ 2001 سمسمة التفجيرات التي تـ تنفيذىا في حيفا كالقدس في أكؿ ديسمبر كبسبب

السمطة الكطنية إلى اتخاذ سمسمة مف اإلجراءات الحازمة لمتعامؿ مع تمؾ الظاىرة، خاصة بعد 
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آنذاؾ قامت فقد كفي إجراء عنيؼ مف قبؿ السمطة تجاه حماس، . التحذيرات العربية كالدكلية
كالحتكاء األزمة كعدـ تصعيدىا، كافقت . بكضع الزعيـ الركحي لمحركة أحمد ياسيف رىف اإلقامة

حركة حماس عمى كقؼ العمميات االستشيادية في بياف مشترؾ مع الفصائؿ الفمسطينية، أعقبو 
كقؼ إطبلؽ النار األكؿ، كالذم التزمت بو قرابة شير كامؿ، كذلؾ في الكقت الذم استمرت 

إسرائيؿ في ممارسة سياسة اقتحاـ المدف كالمخيمات الفمسطينية كأعماؿ التدمير كالقتؿ 
كسرعاف ما تـ التراجع عف البياف السابؽ بمبادرة مف حركة فتح ككتائب شيداء . كاالعتقاؿ

 ـ14/1/2002األقصى، فقامت بعممية استشيادية ردان عمى اغتياؿ قائدىا رائد الكرمي في 
، جاءت عمى أثرىا ـ27/3/2002كأعقبو عممية استشيادية أخرل مف قبؿ حماس في نتانيا في 

مف جانب القكات اإلسرائيمية، جرت خبلليما إعادة " الطريؽ الحاـز"، ك" السكر الكاقي"عمميتا 
عادة السيطرة عمى نحك  (a)احتبلؿ المنطقة  مف إجمالي  (%18)في الضفة الغربية، كا 

(. 2002عككؿ، ).الضفة
 

 أمعنت اإلدارة األمريكية في ضغكطيا عمى العالـ العربي ـ2001كمنذ أحداث سبتمبر 
 حيث استطاع أرييؿ شاركف رئيس ،كاإلسبلمي كبخاصة عمى مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية

الكزراء اإلسرائيمي في ذلؾ الكقت التكصؿ مع الرئيس األمريكي جكرج بكش االبف إلى الكصفة 
 دمج األكراؽ األمنية اإلسرائيمية مع األمريكية لتنتج ضغطان ىائبلن مشتركان :المطمكبة أمنيان كىي

عمى الطرؼ الفمسطيني الضعيؼ كالمقاـك كالمحتؿ بدعكل القضاء عمى اإلرىاب الفمسطيني، 
كلقد كاف ذلؾ الضغط مف مظاىر االندماج ما بيف اليميف المتطرؼ في كؿ مف إسرائيؿ 

. كالكاليات المتحدة
 

كىنا ازداد الضغط اإلسرائيمي كأظيرت استطبلعات الرأم الشعبية انخفاض التشجيع لمعمميات 
 التخاذ إجراءات أدت إلى إعبلف  كما يرل الكاتب بيساف عدكافاالستشيادية مما دفع حماس

أدركت جيدان طبيعة الرأم العاـ الفمسطيني حياؿ ألنيا ثـ التراجع عنيا ف ىدنة عدة مرات كـ
عسكرة االنتفاضة كالعمميات العسكرية، كما يشيده المجتمع الفمسطيني مف تناقضات رصدتيا 
استطبلعات الرأم كالصحافة كاإلعبلـ كالحكارات الثنائية كالفصائمية بشأف اليدنة، كما أدركت 
جيدان الضغكط الدكلية كالعربية كالمكجية ضد السمطة الفمسطينية لكقؼ إطبلؽ النار، ككقؼ 

العمميات االستشيادية، كألف حركة حماس ىي حركة سياسية بالدرجة األكلى، فقد اىتمت بالمزاج 
 ـ2001 سبتمبر 11العاـ الفمسطيني كمحدد ميـ في صياغة مكاقفيا كسياساتيا، فبعد أحداث 

كما تبعيا مف إدراج حركتي حماس كالجياد اإلسبلمي عمى قكائـ الحركات اإلرىابية في إطار 
يؤيدكف العمميات  (%58)الحرب ضد اإلرىاب، كشؼ استطبلع لمرأم في الضفة كالقطاع أف 

كفقان لبلستطبلع  (%52)داخؿ إسرائيؿ، إال أف ىذا التأييد تراجع إلى  (مدنييف)االستشيادية ضد 
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 كيعزل ىذا التراجع إلى التحكؿ في المكاقؼ الرسمية بشأف العمميات ـ2002الذم اجرم في مايك 
كفي االتجاه ذاتو، أيد " عمميات إرىابية"االستشيادية حيث كصفيا الرئيس عرفات آنذاؾ بأنيا 

مشاركة الطرؼ الفمسطيني  (%54)المبادرة السعكدية الداعية إلى إقامة دكلتيف، كما أيد  (66%)
يؤيدكف  (%70) في مؤتمر السبلـ الذم دعت إليو الكاليات المتحدة، كأظيرت النتائج أف

، مصالحة بيف الشعبيف بعد التكصؿ إلى اتفاؽ سبلـ كقياـ دكلة فمسطينية تعترؼ بيا إسرائيؿ
كضعت حركة حماس الرأم العاـ الفمسطيني في الحسباف، كما كضعت حالة الضعؼ التي ك

منيت بيا نتيجة اإلجراءات التعسفية التي قامت بيا أجيزة السمطة ضد ككادرىا العسكرية 
مؤسسة  (25)كمؤسساتيا االجتماعية كالتعميمية في حسابيا أيضان، حيث قامت السمطة بإغبلؽ 

ؿ إسرائيؿ كالكاليات باجتماعية كتعميمية في الضفة كالقطاع، كتـ تجميد أرصدتيا في البنكؾ مف ؽ
المتحدة كالسمطة الفمسطينية، كعميو قامت الفصائؿ بحكارات لمناقشة تمؾ المشكبلت، كتـ كضع 

, عدكاف) .بيف الفصائؿ، إال أف حماس تراجعت عنيا بعد ذلؾـ 2002كثيقة في أغسطس 
2006) .

 

 : (حماس)بداية التحول السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 
كاف مف خبلؿ إعبلف القاىرة  (حماس)يبدك أف بداية التحكؿ السياسي لحركة المقاكمة اإلسبلمية 

 كسمي بإعبلف ـ2005  الذم كقع عميو اثنا عشر فصيبلن فمسطينيان برعاية مصرية في آذار عاـ
. ـ1996القاىرة ال باتفاؽ القاىرة الذم حدث بيف بعض األنظمة العربية كالسمطة الفمسطينية عاـ 

كأفضى ذلؾ إلى إعبلف الحركة عف تيدئة طكيمة األمد كليس ىدنة طكيمة األمد، كمصطمح 
، سكاء (إسرائيؿ)التيدئة يعني كقؼ العمؿ العسكرم بشكؿ مؤقت كدكف اتفاؽ مع الطرؼ اآلخر 

تـ االتفاؽ بشكؿ مباشر أـ غير مباشر، كىك ما تـ بالفعؿ بشكؿ غير مباشر، مما يعني أنو 
كيقكؿ  .تيدئة كليس ىدنة، كقد أصرت حركة حماس عمى استخداـ مصطمح التيدئة كليس اليدنة

لقد سجمت فصائؿ المقاكمة »: محمد نزاؿ عضك المكتب السياسي لحركة حماس بنفس السياؽ
مكقفا مسئكال، عندما قدرت الظرؼ السياسي في بدايات عيد محمكد عباس، بأنو يستمـز مبادرة 
سياسية تزيؿ االحتقاف في الساحة الفمسطينية، كتقذؼ بالكرة مف الممعب الفمسطيني إلى الممعب 

 الصييكني، كتحقؽ ىدكءان يمتقط خبللو شعبنا أنفاسو، كيضمد جراحو، كيستريح المقاتمكف فيو
. (2007شحادة، ). استراحة المحارب

 

إف حماس حركة تتمتع بقاعدة جماىيرية كبرل كككنيا حركة دينية كحركة مقاكمة  كحركة سياسية 
كتبعان لؤلكضاع السياسية القائمة . في نفس الكقت يجعؿ لمحركة خصكصية قمما تتكاجد في غيرىا

حصمت عمى الحركة تغيرات منذ بدايتيا كلقد تميزت حركة حماس بالقدرة عمى التحكؿ كالتغير 
تبعان لمظركؼ المحيطة بيا كلقد أدت الضربات األمنية المتبلحقة التي تعرضت ليا حركة حماس 
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مف ناحية كالحكارات التي دخمت فييا قياداتيا مع السمطة الفمسطينية كالفصائؿ مف ناحية ثانية، 
إلى إبراز التناقضات كالتنافس بيف حماس الداخؿ كالخارج لفكرة عقد اليدنة ككقؼ إطبلؽ النار 

. كالعمميات االستشيادية
 

االتفاقات " احتراـ"سياسية كبيرة مف خبلؿ تعيدىا بػ" مركنة "مؤخراحركة حماس كقد أبدت 
سرائيؿ اتفاؽ مكة أف حركة حماس قطعت شكطا "إذ أظير, المكقعة بيف السمطة الفمسطينية كا 

باالتفاقات - كاف لـ تكف تتعيد بااللتزاـ - فيي مستعدة الحتراـ : ىاما عمى مستكييف أساسييف
عدـ المكقعة بيف منظمة التحرير الفمسطينية كالسمطة الفمسطينية كبيف إسرائيؿ، إلى جانب 

قرارات الدكلية كقرارات الجامعة العربية، بما فييا قرارات القمة العربية في بيركت في لؿ رفضيا
قامة العربية فييا عرضت القمة التي ك". 2002العاـ  استعداد العرب لعقد سبلـ مع إسرائيؿ كا 

. ـ1967عبلقات طبيعية ككاممة معيا مقابؿ انساحبيا مف األراضي التي احتمتيا عاـ 
 شركط الدخكؿ في تفاىمات مستقبمية بخصكص أف يؤشر عمى إمكانيةيمكف "ف مكقؼ حماس ا

. جعؿ الحركة أكثر قبكال لدل المجتمع الدكلية مك إمكافالرباعية 
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المبحث الرابع 
النموذج التركي – عالقة اإلدارة األميركية مع الحركات اإلسالمية 

 

 ضركرة تخصيص جزء مف ىذا البحث لمتعريؼ بالنمكذج اإلسبلمي التركي حيث ة الباحثتلقد رأ
أف التجربة اإلسبلمية التركية تستحؽ ليس فقط التكقؼ عندىا فقط بؿ أيضان معرفة ما إذا كانت 

 .إمكانية تطبيقيا كاردة في الكطف العربي كفي فمسطيف خاصة
أم أف السؤاؿ بكممات أخرل، ىؿ يمكف لمحركات اإلسبلمية في فمسطيف كبالذات حركة حماس 

 أـ ال؟؟ عمى الحركة ذلؾ إلى قيكد أكثر ؤدم كىؿ سي،تطبيؽ النمكذج اإلسبلمي التركي
 

تسعى تركيا حاليا لبلنضماـ إلى االتحاد األكركبي كتكاجو رفض مف عدد مف الدكؿ األكركبية 
 Samuel))العتبارات متعددة كمف أىميا غالبيتيا المسممة كلقد كصؼ الكاتب صمكيؿ ىنتغتكف 

Huntengton كىك صاحب نظرية صراع الحضارات تركيا عمى أنيا المثؿ الكاضح عمى الدكلة 
الممزقة ذات الثقافة الكاحدة السائدة التي تضعيا في حضارة كاحدة بينما يريد زعماءىا االنتقاؿ 

نحف شعب كاحد كننتمي كمنا إلى مكاف كاحد كلكننا نريد " إلى حضارة أخرل ككأنيـ يقكلكف 
، كمختمفكف ( اك مف يككنكفمف ىـ)كأف شعكب الدكؿ الممزقة مثؿ تركيا متفقكف عمى " تغييره 

عمى أم حضارة ىي حضارتيـ المبلئمة، كيرل ىنتغتكف أف األتراؾ يحاكلكف منذ عشرينات القرف 
( 1996 ,ىنتجنتكف). الماضي أف يقكمكا بالتحديث كأف يتغيركا كيصبحكا جزءان مف الغرب

 

ف يتحدث عف تركيا البد كأف يذكر مصطفى كماؿ أتاتكرؾ القائد السياسي التركي الذم غرس كـ
جذكر العممانية في المجتمع التركي عبر سمسمة مف اإلصبلحات المحسكبة بدقة حتى يتجو 

 الكمالية الشييرة ةبشعبو نحك الغرب كيفصمو عف تاريخو اإلسبلمي العثماني عبر المبادئ الست
 الشعبية، الجميكرية، القكمية، العممانية، الدكالنية، اإلصبلحية، كقد أقاـ أتاتكرؾ نظاـ حكـ :كىي

عمى النمط الغربي كألغى المدارس الدينية كأقاـ نظامان عممانيان لمتعميـ العاـ كما ألغى المحاكـ 
الدينية كالشرعية كجاء بدالن منيا نظاـ مؤسسي عمى القانكف الدكلي السكيسرم، كغٌير التقكيـ 

المحمي اليجرم لمميبلدم، كألغى اإلسبلـ كديف الدكلة الرسمي، كألغى الحركؼ العربية كاستبدليا 
 الناتك ل تـ ضـ تركيا إؿـ1952كفي عاـ . بالبلتينية كحـر لبس الطربكش كشجع لبس القبعات

تكف كما أصبحت تتمقى ببلييف فكبذلؾ ثبتت نفسيا كعضك في العالـ الحر كما يقكؿ ىنتج
 كاستضافت قاعدة عسكرية أمريكية كصار ،الدكالرات مف المساعدات االقتصادية كاألمنية الغربية

الغرب ينظر إلى تركيا عمى أنيا حصنو الشرقي الكاقي كالمانع لتكسع االتحاد السكفييتي نحك 
البحر األبيض المتكسط كالشرؽ األكسط كالخميج الفارسي كقد ىاجمتيا الدكؿ اإلسبلمية في حينو 

( 1996 ,ىنتجنتكف) .كنعتتيا بالدكلة الكافرة
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: تركيا فيما بعد انتياء الحرب الباردة 

كلكف تغير الكضع بعد نياية الحرب الباردة كلـ تعد تركيا مفيدة لمغرب، إال أنو تـ اعتبارىا شريؾ 
ممكف في التعامؿ مع أخطار أقؿ مف ناحية الجنكب حيث قدمت تركيا مساعدة أساسية لمتحالؼ 
المضاد لصداـ حسيف كذلؾ بإغبلؽ خط األنابيب النفطي الممتد عبر أراضييا كالذم كاف يصؿ 

العراؽ إلى البحر األبيض المتكسط كقد سمحت لمطائرات األمريكية أف تقـك )عف طريقو بتركؿ 
ات الحصكؿ عمى عضكية محاكلت منذ بداية الثمانيفانجرليؾ ك ةعدابيجمات ضد العراؽ مف ؽ

إال أنو مف الكاضح أف انضماـ تركيا لبلتحاد األكركبي . االتحاد األكركبي كلـ تفمح حتى اآلف
يكاجو معارضة كبيرة حتى ىذه األياـ، كيعتبر األكركبيكف دائمان بذكرل اليجمات التي شنيا 

كىذه التكجيات بدكرىا كلدت إدراكان " ف عمى أكركبا في الماضي ككصكليـ إلى حدكد فينا كالمسمـ
كقد عمؽ الرئيس . عامان بيف األتراؾ كىك أف الغرب ال يرل مكانان لتركيا مسممة داخؿ أكركبا

 قائبلن أف السبب الرئيسي في عدـ ضـ تركيا لبلتحاد األكركبي ىك ـ1992التركي أك زاؿ عاـ 
كبعد انتياء الحرب الباردة زاد .  كلكنيـ ال يقكلكف ذلؾ،أننا أم األتراؾ مسممكف كىـ مسيحيكف

ازدادت أعداد الممتحيف  " ـ1993التكجو نحك الديف في تركيا كبحسب أحد التقارير في العاـ 
  .كالمحجبات في تركيا، كأصبحت المساجد تجتذب أعدادان أكبر كزادت النزعة الدينية في تركيا
بدأ فقد كمف الكاضح أنو كمنذ انتياء الحرب الباردة كبازدياد النزعة الدينية اإلسبلمية بيف األتراؾ 

القادة كالحكاـ األتراؾ بمحاكلة استمالة األصكلييف كقد ظير ذلؾ مف خبلؿ بعض المكاقؼ كعمى 
ات مات كالتسعيفمسبيؿ المثاؿ فإف الحككمة التي مف المفترض أنيا عممانية، أنشأت في الثمانيف

مكتبان لمشؤكف الدينية بميزانية تزيد عف ميزانية بعض الكزارات كذلؾ لتمكيؿ إنشاء المساجد 
يرل المحممكف ، حيث "كالتعميـ الديني في المدارس العامة، كما دعمت المدارس الدينية القائمة

ف ذلؾ كاف مف  السياسيكف أف األكضاع االقتصادية التركية تكاجو صعكبات كتحديات كبرل كا 
تركيا فقيرة جدان، " أسباب رفض انضماميا لبلتحاد األكركبي إذ يقكؿ المسئكلكف األكركبيكف أف 

". مكتظة بالسكاف جدان، مسمحة جدان، فظة جدان، مختمفة ثقافيان جدان، كىي جدان في كؿ شيء 
. (1996ىنتجنتكف، )
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: وصول اإلسالميين لمسمطة 
اتكرؾ تلقد أدل انتقاؿ تركيا مف نظاـ الحزب الكاحد إلى نظاـ حزبي تنافسي منذ عيد كماؿ أ

ٍن إذ يرتبط  تدريجيان إلى كصكؿ اإلسبلمييف لمسمطة كلكف النمكذج اإلسبلمي التركي خاص جدان
كأكثر ما يميز النمكذج اإلسبلمي  .ارتباط كامؿ بالبيئة كالمكقع الجغرافي كاالستراتيجي التركي

إذ يقكؿ . التركي انو التزاـ إسبلمي بمرجعية عممانية كذلؾ تحديدان ما يميز حزب العدالة كالتنمية
أف مف أىـ سمات الحالة اإلسبلمية التركية أنيا تتسـ بالتعددية الصحية التي "الباحث كساـ فؤاد 

ال ينشغؿ فييا مككنات الحالة اإلسبلمية بالصراع فيما بينيـ بؿ ييتمكف بيدؼ كجكدىـ 
اإلصبلحي كقد فضؿ الباحث تسمية أسمكب العمؿ بأنو غير صراعي كلـ يسمو تعاكنيان، ألنو 

بالفعؿ لـ يكف تعاكنيان كتكامميان بؿ كاف أقرب إلى العمؿ المستقؿ المنفصؿ الذم لـ  ييتـ فيو أم 
 الدكتكر عصاـ العرياف القيادم في لكقد رأ. فصيؿ بما حقؽ الفصيؿ اآلخر مف نجاح أك إخفاؽ

حركة اإلخكاف المصرية في مكضكع األحزاب التركية أف السياسة كظاىرة اجتماعية مرتبطة 
ىا، كأف إبداع المنظمات السياسية مف بيئة تببيئتيا، كأف إبداع المنظمات االجتماعية مرتبطة ببيئ

مف البيئات مرتبط بمستكيات الحرية المكجكدة في ىذه البيئة كىامش تحركيا كمحاكالت تقميميا، 
كىك يرل أف الحالة السياسية التركية كانت كليدة الجيكد الثقافية لكؿ مف حؿ الرسالة اإلسبلمية 
التركية باإلضافة لمتغيرات التي طرأت عمى مناخ الحريات كالتي اتسع نطاقيا عمى أيدم رؤساء 

( 2007,فؤاد)"                    كرؤساء حككمات ليسكا بإسبلمييف
(www.islamonline.net .)
 

 غير منفصمة عف البيئة كالظركؼ المحيطة بالتجربة ،صحيح أف التجربة اإلسبلمية التركية
التركية إال أف القبكؿ األمريكي الشديد لمتجربة التركية يثير الكثير مف التساؤالت كمف ىنا يظير 

ىؿ مف الممكف إتباع النظاـ التركي في الببلد العربية مثؿ مصر كاألردف : السؤاؿ الياـ
: كفمسطيف؟ كقد اختمفت اآلراء كتباينت ك في ىذا األمر يقكؿ الكاتب األستاذ ياسر الزعاترة 

 ـ2003/ خبلؿ األسابيع التي تمت االنتخابات التركية التي فاز فييا حزب العدالة كالتنمية" 
حظي اإلسبلميكف العرب بكـ ىائؿ مف المكاعظ المدرسية حكؿ ضركرة قراءة التجربة التركية 

كاالستفادة منيا ككصؿ األمر حد الطمب منيـ دراسة تمؾ االنتخابات لمعرفة الطريقة التي كصؿ 
يقكؿ الزعاترة أف الكضع ، كىنا "إلى ذلؾ االنتصار الكاسح " العدالة كالتنمية " بيا الحزب 

يختمؼ ما بيف الحالة التركية كالعربية فاألكلى دستكرىا عمماني كالجيش فييا مارس العممانية 
كالمظاىر اإلسبلمية فييا محاربة، بينما الدكؿ العربية دساتيرىا تقكؿ أف دينيا كالمصدر األساسي 

 كأما األمر اآلخر فيك أف المعبة السياسية التركية ليس ليا مثيؿ في العالـ ،لتشريعيا ىك اإلسبلـ
 ككما يرل ،العربي حيث التداكؿ المكجكد عمى السمطة في تركيا غير مكجكد في العالـ العربي
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الزعاترة أف االنتخابات التركية نزيية بقدر معقكؿ يسعى إلى تنمية التعددية ال إلى مطاردتيا كما 
عقكدان طكيمة مف العممانية المتطرفة المفركضة بسطكة القكة لـ "ف  كأعالـ العربياؿىك الحاؿ في 

بالرغـ مف كؿ القيكد العممانية المفركضة كصؿ حزب ؼ كبالتالي ،تغير ضمير شعب تركيا
. (2004 الزعاترة،) .إسبلمي لمحكـ

 
:  حزب العدالة والتنمية التركي

 كيرأسو رجب طيب ـ2001 أغسطس آب 14كتـ تشكيمو في  (AKP)حزب العدالة كالتنمية 
 أكردكغاف كىك مف أىـ األحزاب اإلسبلمية في تركيا كيتميز باإلعتداؿ

(www.Aljazeera.net, 2007)تميز بعدة أمور منيا كقد  :
             العبلقة طيبة ما بيف الكاليات المتحدة كىذا الحزب إذ يقكؿ الكاتب كالباحث السكرم إف
ـ 2007 عاـ  فبراير7عبد اهلل تركماني في مقاؿ نشر في صحيفة القدس العربي الصادرة يـك . د
استفادت اإلدارة األمريكية مف تجربة الزعيـ التركي اإلسبلمي أربكاف، التي أيقظتيـ عمي كاقع "

خذكا يراقبكف الكضع في تركيا باىتماـ شديد، كلفت أجديد في عقر دار حميفيـ االستراتيجي، ؼ
انتباىيـ النجـ الصاعد في سماء السياسة التركية زعيـ حزب العدالة كالتنمية رجب طيب 

فمف خبلؿ لقاءاتو المتكررة مع الزعيـ اإلسبلمي لعب السفير األمريكي في تركيا دكرا . أردكغاف
ميما في تقميص قمؽ حككمتو مف تصاعد نفكذ اإلسبلمييف في تركيا، ككاف مجمؿ االنطباع الذم 

كجاء التحذير الذم كجيتو  .تككف لديو عف أردكغاف أنو إسبلمي عصرم يمكف التعامؿ معو
اإلدارة األمريكية إلي قادة المؤسسة العسكرية التركية مف مغبة استصدار قرار قضائي بمنع حزب 

العدالة كالتنمية مف المشاركة في االنتخابات، ليظير لؤلتراؾ أٌف الكاليات المتحدة األمريكية، 
تمانع، كربما ترغب ألسباب تتعمؽ باألجندة األمريكية الخاصة بالمنطقة  حميؼ تركيا األكؿ، ال

تركماني، ) ."كبقضية الحرب عمي اإلرىاب، في كصكؿ اإلسبلمييف المعتدليف إلي السمطة
د ال تككف العبلقة التركية األمريكية مف المميزات التي قد كىنا مف الممكف عمى انو ؽ. (2007

يتغنى بيا الشعب أك الحككمات العربية إال أف  العبلقة التركية ػ اإلسرائيمية تمثؿ صكرة أخرم 
بالغة األىمية بالنسبة لئلستراتيجية األمريكية، التي ترم الشرؽ األكسط بصكرتو المكسعة التي 
يراف إلي جانب ما يسمي بالدكؿ الشرؽ أكسطية، فتركيا ىنا ستككف الدكلة ذات  تشمؿ تركيا كا 
الطابع اإلسبلمي التي قبمت التعامؿ مع إسرائيؿ بدكف عراقيؿ داخمية مزعجة، كسكؼ ال يككف 

ىذا التعامؿ في حاجة إلي إثارة جديدة، فيك أمر مسبكؽ كمف الصعب أف تثار ضده معارضات 
كىذا اإلسبلـ السياسي المعتدؿ مف الممكف أف . بعد أف استقر في السياسة التركية ألمد طكيؿ

يككف نمكذجا لمتطبيؽ في الكثير مف الدكؿ اإلسبلمية، كبصفة خاصة الكاقعة في ما يسمي 
( www.csidonline.org,2007. )بالشرؽ األكسط
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يرل الكاتب حساـ تماـ في التجربة التركية فرصة جيدة لنجاح التجارب كفي نفس السياؽ، 

 سبتمبر 11أنو كعمى عكس ما يرل الكثيركف فقد كانت أحداث " اإلسبلمية المعتدلة فيك يقكؿ 
أكؿ ما غير الطريقة األمريكية في النظر إلى قضية التغيير السياسي في المنطقة العربية كمكقع 

اإلسبلمييف في معادلتو، كبطبيعة الحاؿ فإف المقصكد باإلسبلمييف الذيف ستتغير صكرة 
األمريكاف تجاىيـ الفصيؿ الذم يقبؿ بالعمؿ السياسي السممي كيرفض العنؼ كليست حركات 

يرل الكاتب أف متغيران ميمان حدث في أيضان ك ".العنؼ المسمحة التي قامت بضربة مانياتف
كأدل إلى فؾ كثير مف اإلشكاليات التي كانت تطرحيا مسألة السماح لئلسبلمييف نفسيا المحظة 

المعتدليف بالمشاركة السياسية كما تثيره مف احتماؿ كصكليـ لمسمطة في حاؿ حدكث أم 
انتخابات حرة نزيية في العالـ العربي، ككاف المتغير قد فرضو نجاح تجارب إسبلمية كانت 

. معتدلة كمقبكلة غربيان كعمى رأسيا التجربة التركية كبدرجة أقؿ التجربة المغربية
 

ففي تركيا صعد اإلسبلميكف مف دكف أم مشاكؿ أك أزمات أك تغيير مفاجئ سكاء عمى صعيد 
األكضاع الداخمية أك الخارجية خاصة تمؾ التي تتعمؽ بمكازيف العبلقات الدكلية كاإلستراتيجية 

األمريكية في المنطقة، فجاء تقمد حزب العدالة كالتنمية اإلسبلمي لسدة الحكـ حبلن لحالة الفكضى 
السياسية التي أفرزىا انييار األحزاب العممانية التقميدية كضعؼ ثقة المكاطف التركي كأممو فييا، 

ككاف اإلسبلميكف بمثابة ضمانة الستقرار األكضاع في تركيا البمد االستراتيجي بالغ األىمية 
لمكاليات المتحدة خاصة كأف كصكليـ لمسمطة بث الثقة كحاؿ دكف انييار اقتصادم كاف منتظران 
كعمى عكس القكمييف كجنراالت الجيش كاف المطمب الرئيسي عمى أجندة اإلسبلمييف قيادة بمدىـ 

لمحاؽ بقطار االتحاد األكركبي الذم أبت أمريكا إال أف تحجز لتركيا مقعدان فيو ك قد نفذ 
اإلسبلميكف لؤلتراؾ كؿ الشركط كالمطالب األكركبية حتى لك تعارضت مع الشريعة اإلسبلمية 

كقياسان عمى التجربة التركية يبدك اإلسبلميكف حبلن جيدان لدل األمريكاف . مثؿ إلغاء عقكبة اإلعداـ
الذم غرقت  (كؿ صكر كمستكيات الفساد)عانييا المنطقة كخاصة الفساد تلمعظـ المشكبلت التي 

ما ـبمعزؿ عنو – إلى حد كبير – فيو النخب السياسية التقميدية، كىك فساد بقي اإلسبلميكف 
جعميـ القكل األكثر قدرة عمى الحراؾ كالتغيير كاألكثر قبكالن لدل الشارع الذم بات ال يثؽ في 

. نظمو الحاكمة أك في المعارضة العممانية
 

ف مف إسرائيؿ كىك جزء ىاـ بؿ مف أىـ جكانب اإلستراتيجية مأما بالنسبة لمكقؼ اإلسبلمي
األمريكية يرل الكاتب حساـ تماـ فرؽ جكىرم بيف مكقؼ اإلسبلمييف البعيديف نسبيان عف المشكمة 

– العربية اإلسرائيمية مثؿ تركيا كالمغرب كىـ ليس لدييـ حساسية كبيرة تجاه المشكؿ اإلسرائيمي 
بما يمكف أف يضر أك ييدد السياسة األمريكية كلـ تربط يكمان مشركعيا أك شعبيتيا بالقضاء عمى 
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إسرائيؿ بينما عمى الجانب اآلخر الحركات اإلسبلمية المركزية مثؿ اإلخكاف في مصر كاألردف 
كفمسطيف كاألمر مختمؼ كبو حساسية تاريخية تجاه إسرائيؿ خاصة كأف مشركعيـ السياسي بني 
في معظمو عمى المكقؼ العدائي إلسرائيؿ مع إمكانية أف يفكر األمريكاف في دمج اإلسبلمييف 

. (2006، تماـ). في بنية النظاـ السياسي حتى يتـ حؿ المشكمة الغربية اإلسرائيمية
 

كيؤكد الكاتب كالمحمؿ السياسي محمد العادؿ في مقاؿ بعنكاف الحالة اإلسبلمية في تركيا  تعددية 
أحد أىـ أسباب نجاح الحالة اإلسبلمية في تركيا ىك المتمثؿ في االستقبلؿ عف "صحية إلى أف 

.               "الحركات اإلسبلمية في الخارج كالتركيز عمى الخصكصية التركية
(www.islamonline.net,2007 .)
   

: نجاح حزب العدالة والتنمية التركي األخير 
إف نجاح حزب العدالة كالتنمية التركي الساحؽ مؤخران مؤشر كاضح عمى أف االعتداؿ 

 كىذا ما أكد عميو عدد ،كالديمقراطية ىي الطريؽ األمثؿ لكصكؿ األحزاب الدينية لسدة الحكـ
. كبير مف القادة كالمتخصصيف في الجماعات اإلسبلمية كخصكصان في مصر كفمسطيف

 

كقد رأل قادة حركات كأحزاب إسبلمية في العالـ العربي أف فكز حزب العدالة كالتنمية التركي في 
مف حيث " تجربة نمكذجية" يقدـ ليـ ـ22/7/2007االنتخابات التشريعية التي جرت األحد 

إسبلـ أكف "        كا أيضان في تصريحات لػكتكافؽ. سكيمة النؼكطالممارسة السياسية المعتدلة 
التركي تدعـ شعبية القكل اإلسبلمية العربية بعد فكز الحزب " العدالة"عمى أف تجربة " نت .اليف

بعض المختصكف في في الكقت نفسو اعتبر ك. دهبأغمبية مريحة تمكنو مف تشكيؿ الحككمة بمفر
نجاحات العدالة التركي تطرح تحديات حقيقية عمى الحركات كاألحزاب اإلسبلمية، " السياسة أف 

كقد  ".خاصة فيما يتعمؽ ببرامجيا، إذا أرادت بالفعؿ االقتداء بنمكذج الحزب الحاكـ في تركيا
. يقكؿ دىنا ك .أعمف ممثميف في حركة اإلخكاف في مصر تفاؤليـ لنجاح حزب العدالة التركي

إنجاز العدالة "عصاـ العرياف، عضك مكتب اإلرشاد بجماعة اإلخكاف المسمميف في مصر، إف 
التركي يدعـ مكاقؼ اإلسبلـ المعتدؿ بمصر كالعالـ اإلسبلمي، كيعطي درسا لمتيارات اإلسبلمية 
في العمؿ الجاد بسياسة النفس الطكيؿ لكسب ثقة الناخبيف بعيدا عف أساليب االنقبلب كالتصادـ 

كيمفت إلى أف العدالة، برئاسة رجب طيب أردكغاف، يقطؼ ثمارا سبؽ أف   .مع القكل األخرل
غرسيا نجـ الديف أربكاف في سبعينيات القرف الماضي، باعتباره صاحب الفضؿ في تأسيس ىذا 

كقد أعتبر الدكتكر العرياف أف ما  .التيار في كجو التيارات العممانية التي انفردت بالحكـ طكيبلن 
أنجزه حزب العدالة  التركي يثبت أف الديمقراطية مف خبلؿ صندكؽ االقتراع ىي القارب اآلمف 
. لكصكؿ اإلسبلمييف المعتدليف لمسمطة ميما كانت الظركؼ سكاء كانت ظركفا داخمية أك إقميمية
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العنؼ كالصداـ ىك طريؽ اليبلؾ لمشعكب كالقكم اإلسبلمية كمتفقا مع العرياف، "كحذرا مف أف 
فكز العدالة التركي "إف : قاؿ الميندس أبك العبل ماضي، ككيؿ مؤسسي حزب الكسط بمصر

الكاسح ستجني ثماره التيارات كأصحاب الفكر اإلسبلمي المعتدؿ في مصر كالعالـ العربي طالما 
تـ االحتكاـ لصناديؽ االقتراع كشدد عمى أف التجربة التركية أغمقت الباب أماـ دعاة التطرؼ 
كالفكر الدمكم، الذيف ال يؤمنكف بأف الديمقراطية ممكف أف تحقؽ أىدافيـ في التداكؿ السممي 

 (www.islamonline.net,2007. )لمسمطة
 

:  الذي حققو حزب العدالة التركي لالنتصاررؤية حركة حماس 
أف فكز  (حماس)أما في قطاع غزة فقد اعتبر محمكد الزىار القيادم بحركة المقاكمة اإلسبلمية 

حزب العدالة كالتنمية التركي الحاكـ في االنتخابات البرلمانية المبكرة يمثؿ نصرا لحركة حماس 
كلخيارىا اإلسبلمي، لكنو رفض في الكقت نفسو التبكير باالنتخابات الفمسطينية لمخركج مف 

  .األزمة السياسية الفمسطينية الراىنة
 

حماس ال تيرحب كحسب بؿ ىي سعيدة "إف : نت .كقاؿ الزىار في تصريحات إلسبلـ أكف اليف
كترل أف ىذا الفكز جاء في سياؽ طبيعي لدكرة حضارية قادمة .. .جدِّا بفكز اإلسبلـ في تركيا

دكرة يقكدىا اإلسبلـ عمى أساس األخبلؽ كليس المصمحة .. .تيقاكـ كافة أشكاؿ االنحراؼ البشرم
". 

 

فكز العدالة إشارة جديدة لنجاح مشركع حركة حماس اإلستراتيجي كالقائـ عمى أف : "ائبلكأضاؼ ؽ
ىذا برىاف يبٌيف لمعالـ مدل اقتناع شعكب المنطقة بأنو ال مستقبؿ ليا إال . ..اإلسبلـ ىك الحؿ

كليس كفؽ الخيار األمريكي الذم يبرر جرائمو تحت شعار خدمة  في ظؿ الخيار اإلسبلمي
كما اعتبر سامي أبك زىرم الناطؽ باسـ حماس أف فكز الحزب مؤشر لحالة تسكد " ".المصالح 

ىذا : "كقاؿ أبك زىرم في تصريح صحفي ".العكدة إلى المشركع اإلسبلمي "شعكب المنطقة نحك 
الفكز تعبير عف حالة اليقيف التي تسكد األمة اإلسبلمية، إنو ال مستقبؿ ليا إال في ظؿ الخيار 

(  www.islamonline.net,2007 ). "اإلسبلمي
 

كمف الممفت لئلنتباه أف حركة حماس التى رحبت بشدة بكصكؿ حزب العدالة التركي لمحكـ إما 
نست أك تناست أف حزب العدالة التركي ال يمثؿ حالة إسبلمية تقميدية حيث أف الحزب يقبؿ 
بالتعددية كالعممانية كأنو حتى أسقط عقكبة اإلعداـ التي يفرضيا الشرع اإلسبلمي إضافة إلى 

سرائيؿ إذا ىؿ ىذا الترحاب الحمساكم بفكز . العبلقات المعركفة ما بيف الحككمة التركية كا 

http://www.islamonline.net,2007/
http://www.islamonline.net,2007/
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الحزب مؤشر عمى ميؿ حركة حماس نحك اإلعتداؿ أـ ماذا؟ عمكما ىذا ما سكؼ يتضح في 
. المستقبؿ



 102 

المبحث الخامس 
 التحول في عالقة اإلدارة األمريكية مع الحركات اإلسالمية 

 
: مقدمـة

 بدكف الخكض مع الحركات اإلسبلميةال يمكف الحديث عف سياسات كعبلقات اإلدارة األمريكية 
 كمنذ نشأتيا كىي تبدؿ كتغير مف ،فالكاليات المتحدة األمريكية دكلة عظمى. قميبلن في الماضي

كلقد . ك األيديكلكجيةسياساتيا كتكجياتيا تبعان لمصالحيا كأكلكياتيا السياسية كاالقتصادية كاألمينة
مف أىميا الرغبة التكسعية في نشر األفكار أك بؿ فارقة في ىذه التكجيات اؿعبلمات كاف مف اؿ

إذ شيد , األيديكلكجيا مف جية كاالستيبلء عمى األرض ك التكسع االستعمارم مف جية أخرل
 تحكؿ الثبلث عشرة مستعمرة االنجميزية عمى الساحؿ الشمالي الشرقي لمقارة األمريكية إلى التاريخ

 التكسع تبعات ذلؾ الضحايا كقد عانى العديد مف. ىذه اإلمبراطكرية اليائمة المترامية األطراؼ
 سكاف كف مف أصؿ أفريقي كلزنكج األمريكيؿ كصكالاألمريكي بدءان بالينكد مف السكاف األصمييف 

 ,الخ مف ضحايا التكسع األمريكي حتى أفغانستاف كالعراؽ.... أمريكا البلتينية كالياباف كالفمبيف 
أما األمر الذم خفي عف الكثيريف .  يردع الكاليات المتحدة شيء عف المضي في تكسعياكلـ

 الرابطة كميزت التكجيات األمريكية أال كه التي ثانية اؿفارقة اؿعبلمة ىك اؿ كلفترة قريبة فقد كاف
سرائيؿ كالدينيةالعقائدية  التي كجيت السياسة  الخاصة جدا ما بيف ىذه الدكلة العظمى كا 

كمما .  األمريكية منذ البداية نحك دعـ إسرائيؿ كرعايتيا لدكافع دينية كأيديكلكجية بحتو جمعتيما
مرتكزة عمى نفس الدعامات السياسية كاؿ المصالح المشتركة ما بيف الطرفيف زاد مف تمؾ الرابطة

 قكية كمطردة حتى يكمنا ىذا كال يمكح ىما كبالتالي استمرت العبلقة ما بيف،كاالقتصادية كاألمنية
 ذلؾ فإكباعتقادم ؼ .في األفؽ أم بادرة يعكؿ عمييا تشير إلى إمكانية التحكؿ في ىذه العبلقة

. الرابط الديني كاف لو األىمية الكبرل في تحديد العبلقات األمريكية مع الحركات اإلسبلمية
 

: ات القرن الماضي ي في ستيناإلسالمالواليات المتحدة و
 عندما قامت الحرب اليمنية ما بيف القكمييف كاإلسبلمييف ـ1962ات تحديدا عاـ مفي بداية الستيف

دعـ الرئيس المصرم جماؿ عبد الناصر القكمييف ضد اإلسبلمييف الذيف دعمتيـ السعكدية 
كانت تمؾ أكلى الصفعات المؤلمة لحركة ك. كدعمت الكاليات المتحدة في ذلؾ الحيف اإلسبلمييف

قد كاف التكجو األمريكي في ذلؾ الكقت يتجو نحك دعـ الحركات اإلسبلمية في القكمية العربية ك
لقيادة حممة استنزاؼ عسكرية لمكجكد المصرم في اليمف، مسنكدة بآالؼ المرتزقة سياؽ خطة 

إلضعاؼ التكجيات القكمية العربية األكركبييف، ينسقيا ركبرت ككمر مف مجمس األمف القكمي، 
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 دعـ كمف داخؿ المنطقة  العربية عبر التى بدا أف جماؿ عبد الناصر كاف يقكدىا ك ذلؾ بضربيا
 .(2002, الطكيؿ)منافسة ليا اإلسبلـ كمنظكمة فكرية 

 
: ات يأمريكا واإلسالم في السبعين

أما المرحمة الثانية كاألىـ في حمقة العبلقة األمريكية مع اإلسبلـ فكانت في سبعينيات القرف 
 ةما قص:  "قائبلن الماضي ك يصفيا الكاتب كماؿ خمؼ الطكيؿ في دراستو أمريكا ك العرب 

ستراتيجي إالمؤسسة الحاكمة مع اإلسبلـ ؟ بجدر بنا أف نبدأ بتقرير أف اإلسبلـ بما لو مف إسقاط 
عكمؿ كاحتماؿ إضافة إلى الرصيد عمى رغـ المخاكؼ الدفينة مف احتماؿ انبعاث حركة تقارب 

جدد اإلمبريالي ألكركبا المتراجعة بشكؿ ـ دعكنا ال ننسى أف أمريكا ىي اؿ.الطابعإسبلمي قارم 
أك بآخر، كبالتالي فيناؾ في مخزكنيا الديني كالذىني كالقيمي كؿ ما زخرت بو المؤسسات 

األكركبية مف عداكة دفينة كتربص مقيـ بعالـ اإلسبلـ الذم أذاقيا ذات يـك الكيبلت سكاء أكاف 
لكف ذكاء المؤسسة األمريكية الحاكمة كاف في تجيير . ذلؾ في حياضو أـ في عقر دارىا

خصكمة اإلسبلـ اليقينية مع الشيكعية فكران كمنيجان كطريقة حكـ لصالح تكظيفو في حربيا مع 
أم االتحاد السكفييتي إال أف فترة السبعينيات كانت فترة – لقكتو يكميا – عدكىا األخطر 

 أكليا خركج  ،استقطاب ككانت الحرب الباردة عمى أشدىا كفييا كاف لدل األمريكييف ىمـك كثيرة
 كثانييا سباؽ التسمح كالحرب الباردة كثالثيا حماية ،الببلد مثخنة بالجراح مف الحرب الفيتنامية

لقد أظيرت تمؾ الفترة بعض األمكر اليامة , أمف إسرائيؿ كرابعيا التأكد مف دكاـ تدفؽ النفط 
حيث حصمت النقمة في الكعي األمريكي مف ناحية المؤشرات التي ظيرت كدلمت عمى نزعة 

ات القرف مجديدة مف بداية صحكة إسبلمية مغايرة لمنزعة القكمية التي كانت في خمسينيات كستيف
.  (2002, الطكيؿ). "الماضي

 

ففي مصر عمى سبيؿ المثاؿ كبعد التقارب الكبير مع اإلسبلمييف قامت الحرب ضد إسرائيؿ عاـ 
 كالتي شنتيا القكات المصرية كالسكرية في رمضاف كىك شير لو أىمية دينية عند ـ1973

 كمف ثـ ما نتج عنيا مف حظر لمنفط العربي كالذم كاف لو آثار مؤذية في المجتمعات ،المسمميف
ككتب زبيغنيك  الغربية كاألمريكية مما جعؿ الحككمة األمريكية تستشعر الخطر االقتصادم الكبير

كاف لحظر نفط الشرؽ : " ينسكي، مساعد الرئيس جيمي كارتر لشئكف األمف القكمي يقكؿ جبرم
لـ يسبؽ .  األكسط مف قبؿ دكؿ األكبؾ تأثير خطير في الحياة اليكمية لكؿ مكاطف أمريكي عمميان 

لنا أف شعرنا بمثؿ ىذا التأثير في زمف السمـ كألكؿ مرة، صار لزامان عمى حككمة الكاليات المتحدة 
(. 1997المستقبؿ العربي، )". أف تكاجو عكدة جديدة لقكة اإلسبلـ السياسي إلى مسرح األحداث
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ات باستخداـ رمكز دينية في خطابو كساند مكما قاـ الرئيس الميبي معمر القذافي في بداية السبعيف
كينسب إلى مسئكؿ . رجاء الشرؽ األكسط كأفريقيا كدعميا كقاـ بتمكيميا أالحركات الثكرية في 

أمريكي عمؿ سفيران لدل إحدل دكؿ أفريقيا الكسطي القكؿ بأف الرأم العاـ في الكاليات المتحدة 
نو ديف أقمؽ كثيران إزاء إعبلف القذافي عف نيتو في إقامة دكلة إسبلمية، كتقديمو اإلسبلـ عمى 

اإلسبلمية في أنحاء العالـ كعبر الدبمكماسيكف األمريكيكف " السكد في أفريقيا، كنشر الراديكالية 
سكاء في كاشنطف أـ في أفريقيا، مف خشيتيـ في أف يبدأ اإلسبلـ الراديكالي بالزحؼ جنكبان ليبتمع 

. الصحراء بأكمميا
نو كاف لحممة القذافي اإلسبلمية في أفريقيا تأثيرىا في تغيير أكيضيؼ السفير األمريكي المذككر 

المدركات السياسية عف الصحكة اإلسبلمية لدل المسئكليف األمريكييف، كذلؾ قبؿ حصكؿ الثكرة 
(  1997المستقبؿ العربي، )".  بكقت طكيؿاإليرانية

 

ات كالتي امتازت بصداقة كبرل بيف الرئيس كارتر كالسادات مف جية مإال أف فترة السبعيف
كالرئيس كارتر كشاه إيراف مف جية أخرل منيتا بضربتيف صاعقتيف مف التيار اإلسبلمي 

الراديكالي، فبالنسبة لمصر فقد أطمؽ السادات اإلسبلمييف مف السجكف كامتازت عبلقتو فييـ 
 مجمكعة راديكالية ق حتى انقمبت عميـ1978بالحميمة حتى تكقيع معاىدة كامب ديفيد في العاـ 

 كفقدت الكاليات المتحدة حميؼ قكم بسبب اإلسبلمييف كلكف ـ1981منيـ كقتمكه في العاـ 
كانت ضد شاه إيراف كىك الحميؼ األقكل لمكاليات كالتي سبقت مقتؿ السادات الضربة األقكل 

 الذم يحفظ "بالشرطي"المتحدة األمريكية في منطقة الخميج العربي كقد اصطمح عمى تسميتو 
 عاد ـ1979 كفي شباط .ككانت الضربة اإلسبلمية قكية كالصاعقة. األمف األمريكي في الخميج

آية اهلل خميني إلى طيراف كشرع في تأجيج السخط الشعبي ضد الكاليات المتحدة األمريكية 
كحيث أف شاه إيراف كاف يعاني حينيا مف سرطاف قاتؿ يفتؾ بجسمو استقبمو الرئيس كارتر في 

 أشير كانت أزمة الرىائف 9نيكيكرؾ لمعبلج كقد زاد السخط الشعبي في إيراف بشكؿ قكم كبعد 
 دقت األجراس في كبل العالميف الشرقي كالغربي، أجراس التطرؼ كالتعصب الديني كالتي ،تندلع

ففي الكقت الذم كانت الثكرة اإلسبلمية في إيراف تتفاعؿ كترسي قكاعد اإلسبلـ األصكلي في 
 كقد أسست مشكمة الرىائف ،المنطقة ازداد بركز المسيحية األصكلية في الكاليات المتحدة

(. 2004, فيكتكر)" األمريكييف لمدخكؿ في مرحمة دينية جديدة أمريكيان 
 

: ات ي المسيحية األصولية في الثمانينوانبعاثالواليات المتحدة 
إف مرحمة انبعاث األصكلية المسيحية في الكاليات المتحدة األمريكية  كمكقفيا مف اإلسبلـ 

ىي مؤشر , ظيرت مف خبلؿ بعض التصريحات التي أطمقيا العديد مف الباحثيف كالسياسييف
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صرح " فبعد مشكمة الرىائف  . كاضح ك صريح عمى المكقؼ المسيحي المتعصب مف اإلسبلـ
، المبشر المعركؼ جدان كالذم عمؿ في بمداف إسبلمية، (Don Richardson)دكف ريتشاردسكف 

. اآليات الحسنة لمقرآف ىي كاألطعمة التي يخمطيا القاتؿ بالسـ ليخفي طعمو المميت: قائبلن 
د صرح كىنا فؽ". كمف األفضؿ البحث عف ىذه األغذية، خالية مف السـ، في الكتاب المقدس

الرئيس كارتر مسيحي صالح، كلكنو  " ـ1980جيرم فالكيؿ القس األمريكي المتطرؼ في العاـ 
إلسرائيؿ كلمشعب الييكدم في اليامة لـ يقرأ الكتب المقدسة جيدان ليدرؾ المكانة الجكىرية 

، كلـ يدرؾ عمى نحك خاص التيديد الذم يشكمو اإلسبلـ عمى النصارل اإللييالمخطط 
(. 2004, فيكتكر")
 

كأصبح العالـ في كضع جديد كظيرت السمات كالصفات مثؿ التطرؼ كاإلرىاب بشكؿ أقكل 
 كبالنسبة ،كظيرت إيراف في تيارىا اإلسبلمي األصكلي في تصادـ مع سياسة الكاليات المتحدة

 فقد حؿ اإلسبلـ السياسي محؿ تيار القكمية الثكرية العممانية في ككنو يشكؿ تيديدان لكاشنطف
الثكرم اإليراني إلى كؿ مف باكستاف كأفغانستاف " الزلزاؿ"لقد امتد تأثير." لممصالح األمريكية

 كقد كاف اغتياؿ ،كلبناف كالككيت كالبحريف، حيث بدأ التمرد ضد األنظمة السياسية الحاكمة
الرئيس السادات عمى يد جماعة إسبلمية التكجو، باإلضافة إلى اليجمات الدامية ضد األفراد 

كالمكاقع كالتجييزات األمريكية في لبناف كالككيت كغيرىا سببان في تعميؽ قمؽ المسئكليف 
اإليرانية إلى الخارج، كىكذا لكنت الثكرة اإلسبلمية " األصكلية اإلسبلمية"األمريكييف إزاء تصدير 

(. 2002جرجس، ). في طيراف أداء الكاليات المتحدة تجاه اإلسبلـ السياسي
 

: ات يالموقف األمريكي من اإلسالم في الثمانين
ات ىي فترة ظيكر اإلسبلـ السياسي بأقكل أشكالو في إيراف كصار اإلسبلـ مبداية الثمانيف

 إال أنو كبحسب رأم الدكتكر مايكؿ ،السياسي محكر اىتماـ الغرب كالكاليات المتحدة تحديدان 
مما حد مف االىتماـ الغربي كاألمريكي بالظاىرة اإلسبلمية حتى بعد الثكرة " ككلنز دكف، فإنو 

اإليرانية االعتقاد بأف النمكذج اإليراني ال يمكف أف يتكرر في العالـ اإلسبلمي السني، رغـ 
اشتراؾ الشيعة كالسنة في كثير مف النقاط، كرغـ تعاطؼ حركات إسبلمية كثيرة مع ىذا النمكذج 
كعمى الرغـ مف ظيكر اتجاه غربي يرل في كؿ حركة إسبلمية محاكلة لخمؽ إيراف جديدة، إال أنو 
كانت ىناؾ قناعة ثابتة بأف النمكذج اإليراني سكؼ لف يتكرر، عمى أساس أف تأثير عمماء مف 

يكسؼ، )"  أمثاؿ المكدكدم كحسف البنا كسيد قطب في العالـ السني يفكؽ بكثير تأثير الخميني
2001 .)
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كلربما ىذا كاف مف األسباب التي دعت الكاليات المتحدة إلى دعـ األصكلية اإلسبلمية في 
 اجتاح السكفييت أفغانستاف بالقكة كشكمكا حككمة ـ1979أفغانستاف ضد السكفييت، ففي ديسمبر 

كبناءن عميو كفي  يتكلى السمطة في الببلد، أف إسبلـ أصكلي أم حزب تفادم كاف ىدفيا 
كقد "  بدعـ جماعات الجياد اإلسبلمية األصكلية،األمريكية ات بدأت الكاليات المتحدة مالثمانيف

بتدريب كتسميح كتمكيؿ تمؾ الجماعات األصكلية، ( CIA)قامت الكاليات المتحدة كبالذات الػ 
، كقد قامت في أتكف معركة إلحاؽ اليزيمة بالشيكعية السكفيتية خبلؿ الحرب الباردةىذا كمو ك

ليـ كفي الكقت نفسو كانت ىذه المساعدات الييف الدكالرات ة بتحكيؿ ـاألمريكيالكاليات المتحدة 
 مميكف 40فغاف دعمان لممجاىديف كتقدر تمؾ المساعدات بحكالي األالسعكدييف إلى ة مف مدعكـ
 ."أفغانستافمف غادر الجنكد السكفيت قد  ـ1989في العاـ كقد نتج عف ذلؾ بأنو . دكالر

(. 2005, شتاينبرغكينشمكا، ك)
 

: الموقف األمريكي من اإلسالم بعد انتياء الحرب الباردة 
اإلسبلـ، فاإلسبلـ حميؼ تجاه بانتياء الحرب الباردة شيدت السياسة األمريكية تغييرات ممحكظة 

األمس ضد الشيكعية صار عدك اليـك كعمى الرغـ مف أف المسمميف يشكمكف حكالي خمس سكاف 
العالـ كيعتقد الكثير مف المفكريف بضركرة أف تقـك الكاليات المتحدة بإقامة عبلقات صداقة معيـ 

ندكنيسيا شرقان إلى المغرب غربان إال أف الكاقع الذم ظير بعد انتياء الحرب البادرة ىك أمف 
العكس تمامان، إذ انتيت المصمحة المشتركة كبالتالي كشفت المسيحية األصكلية عف كجييا 

بالعدك األخضر                " كما كاف يقاؿ "العدك األحمر الشيكعي"الحقيقي كلعؿ استبداؿ 
 ما ىك إال أسمكب كسياسة الدكلة العظمى التي ال تستطيع العيش إال مع فكرة كجكد "اإلسبلمي

ديدف ىذه المؤسسة ىك بسط الييمنة " : عدك ييددىا كفي ذلؾ يقكؿ الكاتب كماؿ خمؼ الطكيؿ
الككنية الشاممة، كفي سعييا لذلؾ تتثبت مف إدامة الصمغ الماسؾ لمبكتقة في الداخؿ عبر 

استدامة كجكد العدك الخارجي كالذم مف دكف كجكده أك ابتداعو تتنامى دكاعي التخمخؿ الداخمي، 
خصكصان مع تصاعد كزف األقميات غير األكركبية الديمغرافي عمى رغـ ما يبدك مف نجاح نسبي 
دماجيا النسبي في معادلة النظاـ، كتحت لكاء الكطنية األمريكية  في تدجيف شرائح كاسعة منيا، كا 

(. 2002, الطكيؿ) " الفضفاض
 

: اتيبداية التصادم ما بين اإلسالم السياسي والواليات المتحدة مرحمة التسعين
إال أنو كمع انتصار المجاىديف األفغاف، كفي نياية "  :يقكؿ الكاتب محمد سميماف أبك رماف

الحرب الباردة، كما تبلىا مف تفرد أمريكي في الييمنة عمى العالـ، كما ارتبط بذلؾ مف إعادة 
عادة ترتيب مصادر التيديد، كحرب الخميج  كاشنطف لتعريؼ مصالحيا في العالـ كفي المنطقة، كا 
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الثانية التي رافقيا كجكد القكات األمريكية في الخميج عمى بحر مف النفط، كما تبل ذلؾ مف 
خمقت بدكرىا , مشركع التسكية لمصراع العربي اإلسرائيمي، ىذه البيئة الدكلية كاإلقميمية الجديدة

تغيران جذريان في طبيعة العبلقة بيف اإلسبلـ السياسي كالكاليات المتحدة كمصالحيا في المنطقة 
العربية، كقد بدا أف ىناؾ تعارضان كبيران بيف مشركع كبل الطرفيف في المنطقة، كلـ يفترؽ كبل 

في رفض السياسات األمريكية في المنطقة، كاف  (السممي كالجيادم )التكجييف اإلسبلمييف، 
. اختمؼ منيج كؿ منيما في مكاجيتيا

 

، حيث كقفت غالبية لقد شكمت حرب الخميج الثانية تحواًل حقيقيًا في العالقة بين الطرفين
الحركات اإلسبلمية ضد الكاليات المتحدة، كنظرت إلى الكجكد األمريكي عمى أنو احتبلؿ، 

، بؿ (أكسمك ككدام عربو)كرفضت فيما بعد مؤتمر التسكية، كما تمخض عنو مف معاىدات 
انتقمت المكاجية إلى الطابع العسكرم، حيث اشتبكت مجمكعات مف الجماعات الجيادية مع 

كتفجير الخبر ـ 1995 الرياض عاـ ات كقامت بتفجيرـ1993القكات األمريكية في الصكماؿ عاـ 
 ـ1998 كتفجير سفارتي الكاليات المتحدة في كؿ مف نيركبي كدار السبلـ عاـ ـ1996عاـ 

 في اليمف، ككاف أسامة بف الدف قد أعمف في ـ2001عاـ  (ككؿ)كتفجير المدمرة األمريكية 
. تأسيس الجبية اإلسبلمية لمقاتمة الصميبييف كالييكد (ـ1998)ات مالنصؼ الثاني مف التسعيف

(. 2003 ،أبكرماف)
 

ات شيدت بكادر التصادـ ما بيف اإلسبلـ السياسي كالكاليات المتحدة مكعميو، فإف مرحمة التسعيف
كيبدك مف األحداث السالفة الذكر أف الكعي اإلسبلمي بخطكرة التكجيات األمريكية , األمريكية

. انتقؿ إلى مرحمة أخطر اتسمت بالمكاجية الفعمية بيف الجانبيف
 

ات تكتران شديدان ما بيف األنظمة الحاكمة في الببلد العربية كالحركات م فقد شيدت فترة التسعيف،كلذا
في ارتفعت  كقد .اإلسبلمية مف جية كالكاليات المتحدة كالحركات اإلسبلمية مف جية أخرل

الكاليات المتحدة بعض األصكات لممطالبة بالتحاكر مع اإلسبلـ كزادت أيضان النزعة المحذرة مف 
ات كاف ليا تفاعبلت كثيرة أدت لمزلزاؿ األكبر مف تناقضات كمكاجيات التسعيفإ عمكمان ؼ.اإلسبلـ

 كلكف مف الياـ جدا أال نغفؿ أبرز األحداث التي ـ11/9/2001الذم حدث في نيكيكرؾ في 
تفجير مركز التجارة محاكلة ات كذلؾ عقب مأطمقت العناف لؤلفكار المعادية لئلسبلـ في التسعيف

حرب مدينة " كالذم أديف بو عشرة إسبلمييف بتيمة خكض ـ1993فبراير / العالمي في شباط
 . ضد الكاليات المتحدة" إرىابية

 

 ككما قاؿ مسئكؿ ،كلقد كاف ليذا الحادث آثاره الغائرة التي غذت الصراع ضد اإلسبلـ السياسي
ف تفجير مركز التجارة العالمي شكؿ عائقان أماـ جيكد إدارة كمينتكف إؼ"   :كبير في كزارة الخارجية
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لرسـ سياسة ايجابية كمرنة تجاه الظاىرة اإلسبلمية كما أف ىذا التفجير  قد تـ ربطو بتنامي 
في لبناف كغيرىما مف المنظمات اإلسبلمية " حزب اهلل"في الضفة الغربية كغزة، ك" حماس"

(. 2002, جرجس) ."المسمحة في السكداف كالجزائر
 

لقد حاكؿ الرئيس كمينتكف منذ كصكلو لمسمطة إنياء حالة الصراع في الشرؽ األكسط ككضع 
لقد قاؿ كحمكؿ سممية لتمؾ المشكمة المعقدة عمى أساس أنيا ستؤدم إلى حؿ كثير مف األزمات 

نما المشكبلت مكجكدة فقط مع ،الرئيس كمينتكف أف الغرب ليس بينو كبيف اإلسبلـ أم مشكمة  كا 
(.  1996تكف، فىنتج). بعض المتطرفيف اإلسبلمييف

 

 في أككبلىكما قاؿ مكرتيمر زككرماف رئيس تحرير ـ1993 كبعد تفجيرات الفترة نفسياكلكف كفي 
 مارس 22   الذم كتب فيUS News and World Reportيك اس نيكز أند كرلد ريبكرت 

إف المسمحيف اإلسبلمييف قد حمكا بالفعؿ محؿ الشيكعييف كعدك رئيسي : "  قائبلـ1993
ككتب أمكسي بيرلتر أستاذ العمـك السياسية بالجامعة األمريكية ". لمديمقراطية كالميبرالية الغربية 

إف انتياء الحرب الباردة ال ينبئ ":   يقكؿـ1995كرئيس تحرير مجمة دراسات إستراتيجية، في 
بقياـ نظاـ عالمي جديد، بقدر ما ينبئ باشتعاؿ النزعات األصكلية كالقكمية المتعصبة، إف 

األيديكلكجية الفاشية كاأليديكلكجية النازية التي كانت قائمة في الثبلثينات ظيرت مرة أخرل في 
أماكف مف العالـ اإلسبلمي في صكرة األصكلية اإلسبلمية ، التي تشكمت في حركات شعبية 

ديكتاتكرية كمعادية لمغرب، كالتي تستيدؼ تعميـ الصميبييف الحالييف بعض الدركس في العنؼ 
كال شؾ إف مناطؽ العالـ التي تعاني حاليان مف أعماؿ العنؼ ىي المناطؽ التي يظير . المتطرؼ

إف الغرب ال يمكف أف يسمح بأف يحؿ نمط مف الديكتاتكرية محؿ . فييا المتطرفكف اإلسبلميكف
 (.2001يكسؼ، ) ". أم أف تحؿ األصكلية اإلسبلمية محؿ الشيكعية . "اآلخر

 

 أف ىذه المخاكؼ تشترؾ فييا  (Samuel Huntengton)كفتكأكضح الكاتب صامكيؿ ىنتجف
االنبعاث اإلسبلمي "  عندما طرح سؤاؿ إذا ما كاف ـ1994ففي نكفمبر . الجماىير كالقادة معان 

 مف (%61)يعتبر خطران عمى مصالح الكاليات المتحدة في الشرؽ األكسط؟ مثبلن كانت إجابة 
 كاحد  أمريكي مف الميتميف بالسياسة الخارجية ىي نعـ، قبؿ ذلؾ بعاـ (35.000)عينة قكاميا 

أم الدكؿ يمثؿ اكبر خطر عمى الكاليات المتحدة ؟ حددت عينة عشكائية مف : عندما طرح سؤاؿ
إيراف كالصيف كالعراؽ كأعمى ثبلث دكؿ كما أنو خبلؿ السنكات الخمسة عشر بيف : الجميكر
عممية  (17) كطبقان لبيانات كزارة الدفاع األمريكية شاركت الكاليات المتحدة في ـ1995 كـ1980

في الشرؽ األكسط كانت كميا مكجية ضد مسمميف، كلـ يحدث أم عمميات أمريكية مف ىذا 
 .النمط ضد أم شعب مف حضارة أخرل
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فيك : كبالنسبة ليتنجتكف فاف المشكمة بالنسبة لمغرب ليست األصكلية اإلسبلمية بؿ اإلسبلـ
المشكمة الميمة بالنسبة لئلسبلـ , حضارة مختمفة، شعبيا مقتنع بتفكؽ ثقافتو كىاجسو ضآلة قكتو

حضارة مختمفة شعبيا . المشكمة ىي الغرب. ليست المخابرات المركزية األمريكية كال كزارة الدفاع
مقتنع بعالمية ثقافتو كيعتقد أف قكتو المتفكقة إذا كانت متدىكرة، فإنيا تفرض عميو إلزاما بنشر 

" ىذه ىي المككنات األساسية التي تغذم الصراع بيف اإلسبلـ كالغرب. ىذه الثقافة في العالـ
 (.1996تكف، فىتنج)

    ـ24/1/1995كقد قاـ الرئيس كمنتكف بناء عمى التداعيات السابقة  بإصدار أمر تنفيذم في 
كلقد غصت فترة . بمنع نقؿ التبرعات لئلرىابييف الذيف ييددكف عممية السبلـ في الشرؽ األكسط

إال أف محاكالت احتكاء . التسعينيات بالكثير مف مثؿ ىذه األقكاؿ كالتحميبلت ضد اإلسبلـ
 باتياـ ف اإلدارة األمريكية لـ تسارعأكما . اإلسبلـ كالحركات اإلسبلمية لـ تغب عف الساحة أيضان 

بذلت جيكدان كبيرة لمنع اتياـ ؿ في حادث تفجير المبنى الفيدرالي بمدينة أككبلىكما بالمسمميف 
 (.2001يكسؼ، )". المسمميف فكر كقكع الحادث

العنؼ ضد اإلسبلـ بشكؿ عاـ في تمؾ الفترة بسبب الضغكطات اإلعبلمية المكجية  كلكف زاد
بدعـ مف إسرائيؿ كبالذات في الفترة التي زادت فييا العمميات االستشيادية لحركة حماس في 

أحمد يكسؼ . مقابمة مع د). الداخؿ اإلسرائيمي كأدت لمقتؿ عشرات اإلسرائيمييف
 (.ـ24/4/2007

فكاز / يقكؿ الكاتب الدكتكر, ات تميزت بتشدد أمريكي ضد اإلسبلمييفمإال أف نياية التسعيف
مف العدك الداخمي إلى العدك الخارجي في " الراديكالية"مع تحكؿ الحركات اإلسبلمية "جرجس 

 تحكلت الكاليات المتحدة أيضان مف الصمت التاـ تجاه تمؾ الحركات إلى التفاعؿ 1998عاـ 
كاضحة ، فؤلكؿ مرة تتدخؿ عبلنية لتقؼ إلى صؼ األنظمة العربية ضد " راديكالية"معيا ب

المسمحة، كىك ما جعؿ الكاليات المتحدة تبلقي نفس ما تبلقيو " الراديكالية"المعارضة اإلسبلمية 
 ".األنظمة العربية مف كره كبغض مف جانب الشعكب العربية المسممة

(www.islamonline.net,2007 )
 

:  الرئيس جورج بوش االبن وأحداث الحادي عشر من سبتمبر
كبكصكؿ الرئيس بكش إلى البيت األبيض صار العالـ عمى أعتاب مرحمة جديدة كمختمفة عف 

 فمف المعركؼ أف الرئيس جكرج بكش االبف ىك مسيحي خبلصي أك إنجيمي ،الفترة التي سبقتيا
كيعتقد جكرج دبميك بكش بأنو يحكـ الببلد لكي يفي ما عميو ال ككالية مؤقتة منصكص عمييا في 

 لكف الحدث األخطر كاألكبر الذم غير السياسة األمريكية نحك .ىيةإؿالدستكر بؿ كميمة 
ف مف سبتمبر ماإلسبلـ كالعرب كالعالـ عمى نحك غٌير مسبكؽ كاف تفجيرات الحادم كالعشر
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أظيرت نتائج  في نيكيكرؾ كشخصثبلثة آالؼ أكثر مف  كىك الحادث الذم أكدل بحياة ـ2001
كلقد تكالت ردكد الفعؿ بعد . مف المسمميف 19الػ مرتكبيو االستخبارات األمريكية المعمنة أف 

سبتمبر ضد الحركات اإلسبلمية كاإلسبلـ كبينما كاف االنفعاؿ في أكجو ككانت األمة برمتيا 11
في حالة صدمة، حتى المكاطف األمريكي العادم العمماني انتيى إلى القبكؿ بفكرة أف أمريكا 

ذا كانت سنة . كانت تجد نفسيا منخرطة في حرب مقدسة لـ تكف تريدىا  شكمت ـ1979كا 
بالنسبة لممسيحييف اإلنجيمييف بداية الحرب الصميبية األخيرة ، فقد جاء الحادم عشر مف أيمكؿ 

(. 2004, فيكتكر)" ليؤكد أف آفة اإلسبلـ لـ تكف قد قيرت بعد مف قبؿ قكل الخير
 

: ضرب أفغانستان
تعتبر الحرب " ضرب أفغانستاف ك ـ11/9/2001لقد كانت أكؿ ردكد الفعؿ األمريكية بعد 

األفغانية أكؿ حرب معمنة كصريحة بيف الكاليات المتحدة كمستكدع القكة العسكرية لتنظيـ القاعدة 
المتحالؼ مع طالباف، كقد انتيت المعركة بإزالة حكـ طالباف، كبتشتيت قيادة القاعدة كتدمير 

قكاتيا العسكرية، باإلضافة إلى أسر كاعتقاؿ عدد مف قياديييا في جزيرة جكانتانامك، ثـ مبلحقة 
اف، ـأبك ر). "(أكثر مف ثمانيف دكلة)أعضاء القاعدة كالجماعات الجيادية في كؿ أنحاء العالـ 

2003 .)
 

 سبتمبر فقد حاكؿ الكثير مف المحمميف السياسييف 11أما بالنسبة لرؤية أمريكا لئلسبلمييف بعد 
اإلسبلمي )ككثرت األقكاؿ كاالقتراحات عمى الجانبيف . استقراء ىذا الكاقع الجديد كتحميمو

 لمرؤية األمريكية ان  متميزان فعمى الجانب اإلسبلمي العربي يقدـ خميؿ العناني طرح. (كاألمريكي
:  ىيـ2001 سبتمبر 11قد مرت بخمس مراحؿ منذ أحداث ك سبتمبر 11لئلسبلمييف بعد 

 

، فمـ تكف اإلدارة  سبتمبر مباشرة11وىي المرحمة التي تمت وقوع أحداث ، مرحمة الرفض: أوال
األمريكية حينئذ عمى استعداد لقبكؿ فكرة مشاركة اإلسبلمييف في السمطة، كطغت عمييا النظرة 

االستعبلئية الرافضة إلجراء أم حكار معيـ عمى اختبلؼ تكجياتيـ العقائدية كالسياسية، 
ا لمركب فكرم كاحد يعيش في حالة عداء مع الكاليات المتحدة . كاعتبارىـ جميعا استنساخن

 

في ىذه المرحمة كانت حركة طالباف ىي النمكذج المييمف عمى العقؿ األمريكي فيما يخص 
: كقد لعب عدد مف المحافظيف الجدد كالمتطرفيف أيديكلكجيان أمثاؿ. التعاطي مع اإلسبلمييف

دانياؿ بابيس ككيمياـ كريستكؿ كركبرت كيجاف دكران ميمِّا في بناء صكرة نمطية سمبية عف 
". المسالميف"الحركات اإلسبلمية في العالـ العربي ال تميز بيف الجيادييف كالمعتدليف 
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 كسعت خبلليا ـ2002 كىي المرحمة التي بدأت أكاخر عاـ ،(الفرز)مرحمة االستكشاف : ثانيا
الكاليات المتحدة الستكشاؼ الفركؽ الجكىرية بيف األنماط المختمفة لمتيارات اإلسبلمية، كبدأت 

.  مراكز البحكث كمؤسسات الفكر األمريكية تيتـ بالتفرقة بيف تيارات اإلسبلـ السياسي
 

 بدا أف ـ2001 سبتمبر 11 بعد مركر عاميف عمى أحداث ،(أو التوظيف)مرحمة التأييد : ثالثاً 
في العمؿ السياسي، " المعتدليف"ثمة تحكال قد طرأ عمى المكقؼ األمريكي مف مشاركة اإلسبلمييف 

كقد تغيرت بعض مفردات الخطاب األمريكي إلى الدرجة التي كصمت إلى عدـ الممانعة في 
كصكليـ لمحكـ، كمف ثـ بدأ الحديث عف اإلسبلـ الميبرالي كاإلسبلـ المعتدؿ كخيارات بديمة يمكف 

 . أف تشكؿ حائط صد في مكاجية التيارات الجيادية
 

يـك أف ـ 2006 يناير 26 كىي المرحمة التي يمكف التأريخ ليا منذ مرحمة العودة لمرفض،: رابعا
حصمت حركة حماس عمى أغمبية المجمس التشريعي الفمسطيني، كبدا أنيا ستشكؿ الحككمة 

حينئذ نكص المكقؼ األمريكي مف اإلسبلمييف عمى عقبيو، كعاد إلى منطؽ . الفمسطينية الجديدة
لمشاركة اإلسبلمييف في السمطة، بؿ كانتفى أم حديث عف دعـ أجندة الحريات " المبطف"الرفض 

. كالديمقراطية في الشرؽ األكسط
 

 كىي مرحمة تنعـ فييا حماس بقدر مف الخصكصية، :(أو اإلفشال)مرحمة اإلقصاء : خامسا
حيث تجاكز المكقؼ األمريكي مجرد الرفض إلى تعمد اإلقصاء كاإلفشاؿ، بدءنا بإستراتيجية 

تجفيؼ المنابع كضرب طكؽ مف الحصار المالي كاالقتصادم عمى حككمة حماس، كمف بعدىا 
 .حككمة الكحدة الكطنية، كانتياءن بإستراتيجية العزؿ كاليزيمة

إف الباحث خميؿ العناني قد أعطى تحميبلن يستحؽ التكقؼ عنده كاستقراؤه جيدان كقد صدؽ في 
ستبؽ تأف الباحثة  تريدكلكف بالنسبة لمرابعة كالخامسة ال . معظـ بنكده كبالذات أكؿ ثبلث مراحؿ

األحداث كلنرل ما يحدث مع حركة حماس حيث األمكر ما زالت كحتى إعداد ىذا البحث تتفاعؿ 
 كسيتـ التطرؽ لمعبلقة بيف ـ2006 كحتى ـ1988إضافة إلى أف ىذا البحث مخصص لمفترة مف 

عمكمان بالنسبة لممكقؼ .حركة حماس كاإلدارة األمريكية بشكؿ مفصؿ جدا في الفصكؿ القادمة
 سبتمبر كقد عممت اإلدارة 11األمريكي مف اإلسبلمييف بالفعؿ دخؿ في مراحؿ عدة بعد 

األمريكية عمى دراسة كؿ اإلمكانات إلى جانب القياـ بالحركب الكقائية سالفة الذكر في 
. أفغانستاف كالعراؽ

 

االتجاه الرافض لئلسبلمييف يدفعكف الكاليات المتحدة باتجاه يرل بعض المحممكف أف الذيف تبنكا 
 الحديث المعمف مف جانب بعض الحركات اإلسبلمية مثؿ حزب ك أفالتيارات الميبرالية كالعممانية 
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 كجماعة اإلخكاف المسمميف في مصر عف ، كاإلصبلح في اليمف،العدالة كالتنمية في المغرب
محكرية اإلصبلح السياسي كالتزاميـ بقكاعد المعبة الديمقراطية المتمثمة في االنتقاؿ السممي 

 كمدنية المؤسسات ، كالفصؿ بيف السمطات،لمسمطة عف طريؽ االقتراع العاـ كحكـ القانكف
 عمى أنو مجرد محاكلة خبيثة مف جانب اإلسبلمييف مف الجانب األمريكيالعامة، فيفيـ 

الستغبلؿ مناخ التغيير الحالي في العالـ العربي كالغطاء الدكلي المتكفر لخطكات اإلصبلح، 
خاصة تنظيـ انتخابات نزيية كحرة، لمقفز عمى الدكلة كالسيطرة عمييا ثـ االنقبلب عمى 

 14كىنا البد مف التنكيو بما حدث في غزة في  (2005حمزاكم، ). اإلجراءات الديمقراطية
ـ مف حيث الحسـ العسكرم الذل قامت بو حركة حماس كالذل يمثؿ 2007يكنيك / حزيراف

 أنصار رفض التعامؿ مع اإلسبلمييف ذلؾ يؤكد رؤية باختصار.نمكذجا حقيقيا كدليبل عمى ذلؾ
ال تؤىميـ لعبلقة مع الكاليات المتحدة كأف عمى األخيرة " نكاياىـ الحقيقية"أف عمى إعتبار 

إف حقيقة ما حدث في غزة بعد الرابع عشر مف يكنيك الماضي كعممية  .مقاكمتيـ بكؿ السبؿ
اإلحبلؿ التي تقكـ بيا حركة حماس مف خبلؿ بسط سيطرتيا عمى مؤسسات السمطة الكطنية 
سكؼ يفيـ مف قبؿ المجتمع الدكلي كالكاليات المتحدة األمريكية عمى أنو دليؿ عمى أف حركة 
حماس حركة سمطكية كأنيا أبعد ما تككف عف التعددية كالديمقراطية مما سكؼ يضعؼ مف 

بعادىا عف الحكـ . مكقفيا أماـ المجتمع الدكلي الذم كبناء عميو قد يصر عمى إقصاءىا كا 
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الفصل الرابع 
نتائج الدراسة ومناقشتيا والتوصيات والمقترحات 

 
 

سيتم في ىذا الفصل استعراض نتائج الدراسة وستتم مناقشتيا في القسم األول أما القسم 
الثاني من ىذا الفصل فسوف يتم إفراده لإلستخالصات ومقترحات الدراسة    

 

 
: المقدمة

لقد لفتت اإلنتخابات التشريعية الفمسطينية األخيرة كبالذات ما يتعمؽ بالفكز الكبير لحركة حماس 
كالذم فاؽ كؿ التكقعات التحميمية كاإلستطبلعية لمختمؼ األطراؼ األنظار إلى حركة حماس 

كحركة قكية عمى الساحة الفمسطينية مما إستدعى البحث في تداعيات ىذا الفكز عمى عبلقات 
. حماس الداخمية كالخارجية كبالذات مع الكاليات المتحدة األمريكية

 

كلقد مثمت ىذه االنتخابات كنتائجيا ديمقراطية ال مثيؿ ليا في الشرؽ األكسط إذ لـ تعد إسرائيؿ 
كلكف خصكصية كضع حركة حماس كحركة مقاكمة . ىي الدكلة الديمقراطية الكحيدة في المنطقة

كلقد أدل ىذا الفكز لمعديد مف التداعيات كأىميا فرض , اسبلمية جعؿ ليذا األمر مذاؽ خاص
عمى أٌف   كىياستمرار دعميا المالي لمشعب الفمسطينيالمجتمع الدكلي شركطو لقبكؿ الحركة ك

قبؿ باتفاقات السبلـ السابقة كعمى رأسيا خارطة اف ت، كباسرائيؿ، كأٍف تعترؼ العنؼ نبذحماس 
 لقد أظيرت الطريقة الجائرة التي تعاممت بيا الكاليات .خٌمي عف سبلح المقاكمةأف تتالطريؽ، ك

المتحدة األمريكية مع فكز حركة حماس مف خبلؿ صناديؽ اإلقتراع في عرس إنتخابي شيد لو 
بالنزاىة كالشفافية قادة يعتد برأييـ حتى عمى المستكل األمريكي نفسة مثؿ الرئيس األمريكي 
األسبؽ جيمي كارتر بأف اإلدارة األمريكية أبعد ما تككف عف النزاىة ك أف ما تعمنو اإلدارة 

األمريكية مف رغبة في نشر الديمقراطية في المنطقة ما ىك إال أداة أمريكية لئلمعاف بالتدخؿ في 
لقد طرح ذلؾ الكضع  العديد مف التساؤالت التي سيتـ اإلجابة عمييا مف خبلؿ . شئكف المنطقة

 .نتائج الدراسة في ىذا الفصؿ



 115 

 : نتائج الدراسة ومناقشتيا: أواًل 
 

 عرضان لمنتائج التي تكصمت إلييا الدراسة مف خبلؿ اإلجابة عمى أسئمة الفصؿيتناكؿ ىذا 
: الدراسة كىي كفؽ التالي

؟ كىؿ (حماس)ما مؤشرات كجكد عبلقة بيف اإلدارة األمريكية كحركة المقاكمة اإلسبلمية  .1
حقيقةن، تكجد أم عبلقة بيف إدارة الكاليات المتحدة األمريكية كحركة المقاكمة اإلسبلمية 

 كما ىي طبيعتيا؟ كالى ماذا تسعى حماس مف ىذه العبلقة؟ (حماس)
ما أىـ األسباب الحقيقية كالرئيسية التي جعمت اإلدارة األمريكية مختمفة في رؤيتيا بؿ  .2

 كمتناقضة أحيانا نحك حركة حماس؟

ما التداعيات المترتبة عمى عبلقة اإلدارة األمريكية مع الحركات اإلسبلمية في البمداف  .3
العربية كبعض الدكؿ اإلسبلمية؟ ككيؼ يمكف ليذه التداعيات أف تخدـ إدارة الكاليات 

 المتحدة األمريكية في  بناء جسكر اتصاؿ كعبلقة مع حماس؟ 

ما دكر كتأثير عبلقة اإلدارة األمريكية السياسي عمى القضية الفمسطينية كمع الحركة  .4
 .نمكذج حماس؟– اإلسبلمية في فمسطيف 

 ؟العالقات األمريكية مع حماسما المراحؿ التي مرت بيا  .5

كجكد رؤية ايجابية لمستقبؿ ىذه العبلقة في ضكء لعبة عمى إلى أم مدل يمكف الحكـ  .6
 المصالح المشتركة؟

ما مكقؼ كرؤية حركة حماس لمعبلقة مع اإلدارة األمريكية ؟ كما الشركط المطمكبة لتكفير  .7
 عبلقة مع إدارة الكاليات المتحدة األمريكية؟
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:  مناقشة النتائج العامة لمدراسة
: يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التي تكصمت إلييا الدراسة كىي كفؽ اآلتي

 
: نتائج الدراسة  : أوالً 

مف خبلؿ الدراسة النظرية التي تمت يمكف أف نستخمص كؿ اإلجابات الممكنة عمى تساؤالت 
 كاف ىناؾ عبلقة بيف الكاليات المتحدة األمريكية كحركة حماس إفالدراسة المحددة في تكضيح 

 كارتباط عبلقة حركة حماس بالكاليات ، كالمراحؿ التي مرت بيا ىذه العبلقة،كطبيعة ىذه العبلقة
 كاستخداـ حركة حماس ،عبلقة اإلخكاف المسمميف في مصر كاألردف بالكاليات المتحدةك ،المتحدة

كىذا مما سػنجيب عميو مف خبلؿ . لنمكذج اإلخكاف المسمميف بالطريقة المناسبة كاالستفادة منيما
: النتائج العامة كالخاصة، بدءان بالرد عمى التساؤؿ الرئيسي لمدراسة كىك 

حماس؟ وىل - ما مؤشرات وجود عالقة بين اإلدارة األمريكية وحركة المقاومة اإلسالمية 
حقيقًة، توجد أي عالقة بين إدارة الواليات المتحدة األمريكية وحركة المقاومة اإلسالمية 

؟  وما ىي طبيعتيا؟ والى ماذا تسعى حماس من ىذه العالقة(حماس)
 

أضفت  إف الرؤية األمريكية لمحركة تغيرت ك تبدلت تبعا لمتغيرات اإلقميمية كالدكلية كلكف 
سرائيؿ الكثير مف التعقيدات كالغمكض  خصكصية العبلقة ما بيف الكاليات المتحدة األمريكية كا 

يتعمؽ : ، المحكر األكؿفالكاليات المتحدة تتعامؿ مع حركة حماس مف محكريف. عمى تمؾ العبلقة
 كأنيا ،بككنيا حركة إسبلمية تمثؿ تيار اإلسبلـ السياسي المنبثؽ مف حركة اإلخكاف المسمميف

امتداد لحركتي اإلخكاف في مصر كاألردف كانعكاس لكثير مف الحركات اإلسبلمية في الشرؽ 
ٍى في الحسباف أنيا حركة سنية تجمع عبلقة حسنة مع كؿ مف السعكدية كغيرىا مف  األكسط أخذان

يراف مف جية أخرل،الببلد العربية مف جية أما .  كىي القكة الشيعية المميزة في المنطقة، كا 
بين الواليات المتحدة وحميفتيا اإلستراتيجية  فيك مرتبط بالعبلقة العضكية ما :ثانيالمحكر اؿ

حركة حماس تسمى كتعرؼ باإلخكاف   كانتـ1987نو حتى عاـ أكمف الكاضح . إسرائيل
إف سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمية لـ تكف في ذلؾ كما . المسمميف تبعا لمجماعة األـ في مصر

 كمنذ بداية التكاجد اإلسرائيمي في بؿ. الكقت تكف العداء لئلسبلمييف مثؿ السمطات المصرية
المنطقة لـ يكف ىناؾ أم مشكمة مع اإلخكاف المسمميف الذيف كانكا في تمؾ المرحمة غير فاعميف 

.  ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي
 

 الكاليات المتحدة لـ يكف لدييا أم تحفظات ظاىرة عمي الحركة اإلسبلمية  فإف،مف خبلؿ ما تقدـ
في المنطقة ككؿ، ناىيؾ عف التحالؼ األمريكي اإلسرائيمي الشامؿ الذم سيطر ك ما زاؿ مسيطرا 
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كقد ازداد النفكذ اإلسبلمي تدريجيا منذ ذلؾ الكقت كبالذات بعد قياـ . عمى التكجيات األمريكية
(.  1989 أبك عمرك،) .الثكرة اإلسبلمية في إيراف

 

كانت في البداية مقبكلة ىا اتضح عمى أفالذم ما تقدـ يبيف المكقؼ اإلسرائيمي مف حماس 
سرائيؿ)إسرائيميان ككما كرد في كثير مف الكتابات كباعترافات كبل الطرفيف  أف الحركة ك (حماس كا 

لـ تكاجو مقاكمة كرفض إسرائيمي كبير مقارنة بالحركات اليسارية كالقكمية كصكال إلى المرحمة 
 أم نياية            التي حصؿ فييا التغير الكبير كالجذرم عمى الحركة في االنتفاضة األكلى

 الدينية كاإلصبلحية إلى ةإذ انتقمت الحركة نقمة نكعية مف الدعك (ـ1987ديسمبر)ات مالثمانيف
الجيادية بدخكليا مف أكسع األبكاب في المكاجية ضد السمطات اإلسرائيمية جنبا إلى جنب مع 

مكحدة                    فئات المقاكمة الفمسطينية األخرل التي شكمت في حينو قيادة 
 شككة          كقد اعترفت إسرائيؿ في أكثر مف مناسبة أنيا حاكلت أف تقكم مف .لبلنتفاضة

                     . التيار اإلسبلمي حتى تضرب التيار الكطني بقيادة منظمة التحرير الفمسطينية
. (1990,  كيعارم،شيؼ)
 

محمد صياـ رئيس الجامعة اإلسبلمية في االجتماع الذم عقد بيف مجمكعة مف . مشاركة دؼ
كاط كمكفاريكس، أحد مساعدم كزير الخارجية األمريكي جكرج / الشخصيات الفمسطينية مع السيد

 المقاء الثنائي الذم تـ بيف شمعكف بيرس، كزير الخارجية اإلسرائيمي  كشكلتز، أثناء االنتفاضة
عاـ  (أيار)محمكد الزىار أحد قادة المجمع اإلسبلمي في القطاع في شير مايك . في حينو، كد

براىيـ اليازكرم، رئيس المجمع . د ككذلؾ اجتماع ـ1988 مع اسحؽ رابيف اإلسبلمي الزىار كا 
 ضـ ىذا المقاء األخير باإلضافة ـ حيث1988 (حزيراف) يكنيو 1كزير الدفاع اإلسرائيمي بتاريخ 

كؿ ىذه المقاءات , رياض األغا مف قطاع غزة. إلى الزىار كاليازكرم، كؿ مف زىير الريس كد
تعتبر مؤشرات عمى مصداقية ما سبقت اإلشارة إليو مف طبيعة العبلقة بيف إسرائيؿ كحركة 

كيذكر أتباع االتجاه الكطني أف مكقؼ اإلخكاف الرافض كالغامض مف حؽ منظمة . حماس
ميما كانت التبريرات العقائدية مع مكاقؼ كؿ مف إسرائيؿ  التحرير الفمسطينية يمتقي مكضكعيان 
.  (1989, أبك عمرك) ".كالكاليات المتحدة مف ىذه المسائؿ 

 

كقد نشر الدكتكر أبك عمرك فحكل ىذه المبادرة في نفس الكتاب منكىا  أف الدكتكر محمكد الزىار 
 لمجانب ـ1988 يكنية حزيراف 1قاـ بكضع تصكر كخطكات لكيفية حؿ القضية كقدمو يـك 

كيقكؿ الدكتكر . اإلسرائيمي يـك المقاء المذككر الذم تـ مع أسحؽ رابيف كزير الدفاع اإلسرائيمي
زياد أبك عمرك الذم أكرد نص ىذه المبادرة في كتابو الحركة اإلسبلمية في الضفة الغربية 

كقطاع غزة إف تقديـ ىذه المبادرة مؤشر عمى إمكانية دخكؿ حماس في حكارات متعمقة بإمكانية 
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كلذلؾ ال يمكف استبعاد عبلقة كقبكؿ أمريكي لحماس . التكصؿ إلى تسكية لمصراع مع إسرائيؿ
 (المستشار السياسي لرئيس الكزراء إسماعيؿ ىنية) في تمؾ الفترة كقد أشار الدكتكر أحمد يكسؼ

 الباحث معو في مكتبو بغزة أف الحركة لـ تكاجو بأم رفض أمريكي توالمقاء الذم أجر مف خبلؿ
ت نكعية كما سبؽ ذكره قد حصمت نقبلكمف المؤكد أنو  سبتمبر، إال انو 11حقيقي حتى أحداث 

  .أدت إلى تغير المكقؼ اإلسرائيمي مف الحركة مما أتبعو فيما بعد تغير عمى المستكل األمريكي
 

تفاقيات اكسمك التي كقعت كالالسبلـ الفمسطينية اإلسرائيمية لقد كاف رفض حماس لمفاكضات 
اتخذت  لقد.  مف أىـ األمكر التى أدت لتداعيات ىامة عمى الرؤية األمريكية لمحركةبكاشنطف

مما كتر كصعد في ائيؿ رإسداخؿ مسمحة  منيجا تصعيديان بالمزيد مف العمميات اؿالحركة أيضا
 جيمي كارتر في األسبؽالرئيس األمريكي لقد قاؿ ك. العبلقات األمريكية كاإلسرائيمية تجاه حماس

أف اإلرىابييف الفمسطينييف نفذكا عمميتيف .. .مف سكء حظ مسيرة السبلـ.: "ىذا الخصكص
كتسببت ىذه ,  بعد االنتخابات الفمسطينية بأسابيع قميمةـ1996انتحاريتيف في مارس مف عاـ 
كلعؿ ىذا ىك ما مكف بنياميف نتنياىك .. . مكاطنان إسرائيميان (32)الحكادث اإلرىابية في مقتؿ 

( 2006, كارتر)" مف االنتصار عمى رئيس الكزراء شيمكف بيريز (مرشح حزب الميككد المتشدد)
إف صدكر ىذا الرأم عف الرئيس كارتر بالذات كىك المعركؼ باعتدالو ليك أمر لو دالالتو كىك  .

 .مؤشر عمي الفكر األمريكي حكؿ تكجيات الحركة
  

 Toronto Starلصحيفة تكركنتك ستار نفسو  كشؼ الرئيس جيمي كارتر  مف المفارقاتكلكف
 أنو كانت ىناؾ قمة سرية منذ عقد مف الزمف ما بيف الرئيس ـ2006 يناير 27يـك الجمعة 

. األمريكي األسبؽ كارتر كحماس في محاكلة لجمب حماس لطاكلة المفاكضات كلكنيا فشمت
منذ عشر سنكات جمس كارتر شخصيا مع حماس في محاكلة لرأب الصدع ما : " تقكؿ الصحيفة

.  لمجماعة اإلسبلميةلحةياسر عرفات كالميميشيات المس (منظمة التحرير الفمسطينية)بيف رئيس 
كمفعما بركح االتفاقات . ككاف ذلؾ كمعركؼ شخصي يقدمو كارتر لعرفات بناء عمى طمبو

 إذ أعمف ،تكجو كارتر لحماس عمو يدمجيـ في العممية السياسية, الجديدة المكقعة في أكسمك
كارتر أف عرفات طمب منو أف يستعمـ إذا كاف لدل حماس قبكال لممشاركة في حككمة جديدة 

كقاؿ كارتر أف سمسمة مف .  كلمعرفة ماذا يمكف أف تككف طمباتيـ،برئاستو أم عرفات
كقد ذكر كارتر أنو كجد نفسو في , االجتماعات حدثت مع مختمؼ قادة حماس في إسرائيؿ

إال أف البعض ممف تحدث معيـ أبدل , اتفاؽمكاجية عدة قيادات لمحركة كلـ يكف ىناؾ 
أف حماس ممكف ب تكقعات أمريكيةكذلؾ مؤشر عمى أنو كمنذ عشر سنكات كاف ىناؾ . اىتمامان 

 ممكف حتى أف تتقبؿ  النظر األمريكية كأنياةمف كجوأف تقفز قفزة كبرل نحك العقؿ كالحكمة 
قد أضاؼ ك. إسرائيؿ كشريؾ شرعي في مستقبؿ قد يككف فيو دكلتيف تعيشاف جنبا إلى جنب
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إال كارتر بأنو تـ التنسيؽ لقمة سرية في مصر بمشاركة كؿ الجيات ذات األىمية لحركة حماس 
كيقكؿ كارتر . كفي الكقت الذم كاف كارتر يعد نفسو لمتكجو إلى القاىرة قامت حماس باإللغاءأنو 

 الشخص المناسب ليس قكا أفأف السبب كراء ىذا اإللغاء قد يككف أنيـ قرركا الرفض أك أنيـ ارتإ
.  (Toronto Star Newspaper ،2006). لذلؾ

 

ذلؾ المقاء مع كارتر مؤشر عمى العبلقة التي كاف يخطط ليا الحتكاء الحركات الدينية كمنيا 
ف ،اتمحركة حماس حسب التكجو الذم كاف سائدا في اإلدارة األمريكية حينيا أم فترة التسعيف  كا 

تكجيات اإلدارة األمريكية نحك التعامؿ مع اإلسبلمييف في الكاليات المتحدة األمريكية كخارجيا قد 
ف أتت متأخرة عنيا في  أحذت منحى أقؿ شدة مف التكجيات اإلسرائيمية إال أف ردكد الفعؿ كا 

عمى ما يبدك أف اإلدارة األمريكية أخذت كقتان أطكؿ مف ؼ ،إسرائيؿ فقد تأثرت بيا تأثران كبيران 
فكضع الحركة اإلسبلمية كاإلسبلمييف . إسرائيؿ ألخذ مكقؼ حاسـ مف الحركات اإلسبلمية

 عندما صنفت اإلدارة ـ1996كبالذات حركة حماس لـ يتكاجو بكثير مف الضغكطات حتى العاـ 
األمريكية حركة حماس كحركة إرىابية في الكاليات المتحدة األمريكية مما يعني عدـ استقباؿ 

يقكؿ الدكتكر أحمد يكسؼ . ممثميف مكاتب ليذه الحركة عمى أراضييا أك حتى إجراء اتصاالت
المستشار السياسي لرئيس الكزراء إسماعيؿ ىنية كأحد المتنفذيف في حركة حماس في مقابمة 

ات حتى مفي مرحمة الثمانيف : "ـ24/4/2007 يـك أجراىا الباحث معو في مكتبو في غزة
كنا نصكؿ كنجكؿ .  لـ يتعرض لنا أحد بشيء في الكاليات المتحدة(91، 90، 89)االنتفاضة 

كنا . دكف أف يعترضنا أحد                 في أمريكا كنجمع التبرعات كنتفاعؿ مع االنتفاضة 
نجمع التبرعات ألبناء الشيداء كالجرحى كالبلجئيف كاأليتاـ كما كنا ندعك أم شخصيات مف أم 

 لمتعاطؼ مع القضية          مكاف لحضكر المؤتمرات حتى نعبء الجالية اإلسبلمية
مقابمة في مكتب الدكتكر )". الفمسطينية كجمع التبرعات لؤلسر المنككبة عمى الساحة الفمسطينية 

. (غزة- 2007 ،أحمد يكسؼ
 

ات ككما صرح الدكتكر أحمد يكسؼ كالذم كاف مكفي نفس الفترة تقريبان كتحديدان في بداية التسعيف
 بدأت عممية التحريض ضد ـ1991في العاـ "فإنو , مكجكدا في الكاليات المتحدة في تمؾ الفترة
جياز االستخبارات اإلسرائيمي كفد مف  إذ كصؿ . الفمسطينييف في الكاليات المتحدة األمريكية

 في دعـ حركة ة مؤسسات كشخصيات فمسطينية نشطممفات ضد  ألميركا يحمؿ معو " المكساد"
 Wide كمؤسسة فمسطيف كالعالـ ،مؤسسات صندكؽ األرض المقدسةكمف ضمف ىذه اؿ ،حماس

world enterprise for Palestine التي كاف يشرؼ عمييا -  كمؤسسة اإلسبلـ كالعالـ
 في ـ2003الدكتكر سامي العرياف، كىك قيادم مف  حركة الجياد اإلسبلمي اعتقؿ في شباط 

 تقديـ األمكاؿ كالمساعدة لمجماعة المدرجة عمى قائمة اإلرىاب ةالكاليات المتحدة األمريكية بتيـ



 120 

 الحد ىك اإلسرائيمية يةتقارير االستخباراتككاف ىدؼ اؿ. (ـ12/2/2007جريدة القدس،)األمريكية 
  بداية كقد شيدت". مف نشاطات ىذه المؤسسات أك العمؿ عمى إغبلقيا كمحاكمة القائميف عمييا

كاستطرد ات كثافة في الجيد اإلعبلمي اإلسرائيمي لتشكيو صكرة اإلسبلـ كالمسمميف مالتسعيف
لقد عممت القكل المساندة إلسرائيؿ متعاكنة مف خبلؿ ىيئات : "  قائبل الدكتكر أحمد يكسؼ

الرأم العاـ الغربي عمى تحريض أجيزة اإلعبلـ سياسية كفكرية كاجتماعية منظمة أك مف خبلؿ 
نجحت الحممة التي قامت بيا تمؾ األجيزة  كقد ،ضد اإلسبلـ كالمسمميفعمكما كاألمريكي تحديدا 

 لمغرب اإلسبلـ عمى أنو العدك الجديدفي اعتبار , المدعكمة مف قبؿ المكبي الصييكني األمريكي
. (غزة- 2007 ، مقابمة في مكتب الدكتكر أحمد يكسؼ) ".
 

 حماس يقكؿ الدكتكر  منتمكف لحركة ف استشياديكأما بالنسبة لمعمميات االستشيادية التي نفذىا
استغبلليا بشكؿ اإلسرائيمييف  بدأت العمميات االستشيادية كقد أحسف ـ1994بعد  : "أحمد يكسؼ

يجرم في تؿ أبيب بيف ما الدعاية اإلسرائيمية في التحريض كمحاكلة ربط ماإذ استعرت كبير ك
مقابمة )                 ".ـ1993كتحديدان تفجير أكبلىكما عاـ أمريكا مع ما يجرم في كالقدس 

. (غزة- 2007، في مكتب الدكتكر أحمد يكسؼ
 

كضع حركة ـ عمؿ اإلسرائيميكف عمى 1995كمنذ العاـ الدكتكر أحمد يكسؼ بأنو كيضيؼ 
بنمكذج اإلرىاب العالمي ما يسمى ـ تـ كضع 1997العاـ في ك. حماس عمى قائمة اإلرىاب

عمى عمميات حماس كأنيا حركة إرىابية كأف ليا عمميات فييا ركزكا  تقاريرككضع اإلسرائيميكف 
 بيدؼ ترير صمـاالتؽق أم أف ىذ. يرافإرىاب العالمي كأف ليا عبلقات بحزب اهلل كتتصؼ باإل

 ". حركة حماس أك قيادات مبلحقة عناصر أك أشخاصحتى تقـك بتعبئة اإلدارة األمريكية 
. (غزة- 2007 ، مقابمة في مكتب الدكتكر أحمد يكسؼ)
 

كمف ىنا كمف خبلؿ رأم الدكتكر أحمد يكسؼ نرل أف التأثيرات اإلسرائيمية كالطرؽ المباشرة 
اإلدارة تنظر إلى حركة حماس مف  ىذه كغير مباشرة في الضغط عمى اإلدارة األمريكية جعمت 

 ليصبح أعداء إسرائيؿ في المنطقة ىـ أعداء الكاليات المتحدة كمف ،خبلؿ منظار إسرائيمي بحت
 فإف أم تيديد إلسرائيؿ ىك تيديد لمكاليات المتحدة التحالؼ االستراتيجيالطبيعي كبمفيـك 

عمى المستكييف الرسمي إلسرائيؿ الكثير مف األنصار في الكاليات المتحدة األمريكية كيؼ ال ك
. كالشعبي كيكفي الدعـ الذم يقدـ المكبى الصييكني أيباؾ في ىذا السياؽ

 

كالت ستيفيف   األمريكياف الكاتبافكلمداللة عمى ما تقدـ يكفي أف نشير إلى التقرير الذم أعده 
حتى أف النكاب يتسابقكف في تقديـ  " : إذ يكرد التقرير ما يميمرشماير لجامعة ىارفاردجكف ك

القكانيف التي تخدـ إسرائيؿ كتضع قيكدان عمى حركات المقاكمة الفمسطينية أضؼ إلى ذلؾ 
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الضغكطات التي مارسيا المحافظكف الجدد مف خبلؿ الككنغرس كاإلدارة األمريكية لتشكيؿ 
سرائيؿ   كامؿ مع سياسات اليميف بتكافؽسياستيا الخارجية كبالذات ما يخص الشرؽ األكسط كا 

حيث تييمف , إف أحد أعمدة فاعمية المكبي ىك نفكذه في الككنغرس. " التقريركيضيؼ الصييكني 
. كىذا بحد ذاتو كضع فريد ألف الككنغرس ال يتجنب أبدا القضايا الشائكة, إسرائيؿ في كاقع األمر

كلكف , "أمريكا"كقد يظف البعض أف األكلكية رقـ كاحد ألحد أعضاء الككنغرس ستككف حماية 
أرمي الذم جعؿ حماية إسرائيؿ ىي األكلكية كىنالؾ  ذلؾ لـ يكف ما قالو عضك الككنغرس ديؾ

ككنغرس ييكد يعممكف عمى جعؿ السياسة الخارجية األمريكية تدعـ  كأعضاء , أيضا سيناتكرات
( 2006, كالت، كمرشماير) ".إسرائيؿ"مصالح 

 

كبشكؿ تدريجي كتبعان لكؿ ما سبؽ فإف أىـ حدث مممكس ضد حماس في تمؾ الفترة كاف إعبلف 
كمنع استقباؿ ـ 1996اإلدارة األمريكية بأف أعضاء  حركة حماس غير مرغكب فييـ في العاـ 

 كمنع إقامة مكاتب ليا أك حتى إجراء اتصاالت ،ممثميف ليذه الحركة عمى األراضي األمريكية
 . معيا كقد تعقدت األمكر أكثر فأكثر ألعضاء الحركة كلمؤسساتيا في الكاليات المتحدة

 

 أفعمى أستاذ العمـك السياسية في الجامعة اإلسبلمية مدلؿ اؿ كليد  الدكتكريرلكفي ىذا السياؽ 
تبدك ىذه  العبلقة المفترضة بيف الطرفيف بسبب عبلقة كمييما ": طبيعة العبلقة افتراضية كيقكؿ

 ألسباب سياسية كدينية بإسرائيؿ إستراتيجية، ففي حيف ترتبط الكاليات المتحدة بعبلقات بإسرائيؿ
 في المنطقة كضماف أمنيا، إسرائيؿكثقافية، كتترجـ ىذه العبلقة بضماف الكاليات المتحدة لتفكؽ 

 ىي عبلقة عداء بسبب اتياـ حماس إلسرائيؿ بإسرائيؿبينما نجد أف عبلقة حركة حماس 
باغتصاب أرض فمسطيف كتيجير شعبيا، لذلؾ تعرؼ نفسيا بأنيا حركة تحرر كطني، كىي في 

 كربط نفسيا مع مشركع الحد األقصى في إسرائيؿذات الكقت تتيـ الكاليات المتحدة بدعـ 
." ، كىك ما يعرض الكاليات المتحدة لبلنتقاد في المؤسسات الدكلية كالدكائر الشعبيةإسرائيؿ

 - 2007، أستاذ العمـك السياسية في الجامعة اإلسبلمية بتاريخ أكتكبر مدلؿكليد اؿ. مقابمة مع د)
(. غزة

ال يمكف الحديث عف كجكد عبلقة مف نكع العبلقات الدكلية التي تنشأ بيف : " كيتابع قائبلن 
الكيانات السياسية بعضيا البعض أك حتى بيف الكيانات السياسية كبعض التنظيمات السياسية 

، كخاصة بعد الحادم عشر مف سبتمبر باستثناء بعض جكالت الحكار التي (مثؿ حركة حماس)
 الحركة مسئكليأخذت شكبلن أكاديميان أحيانان أك التكاصؿ كاالتصاؿ بيف مستكيات متدنية بيف 

 رسمييف في اإلدارة األمريكية، كالتي تأتي في سياؽ جس النبض، كسبر كؿ مسئكليفكبعض 
طرؼ ألغكار كمكاقؼ الطرؼ اآلخر، عدا ذلؾ ال يمكف الحديث عف عبلقات مف النكع المشار 
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إليو، حيث أف ال الكاليات المتحدة األمريكية كال حركة حماس بمقدكرىا دفع أثماف تمؾ العبلقة مف 
الناحية السياسية، لذلؾ فإف عبلقة مف ىذا النكع سكؼ تأتي في سياؽ إدارة الصراع التي ليست 
غائبة عف الطرفيف بما يحقؽ مصمحة كؿ منيما، كلسكؼ يبقى الطرفاف حذريف مف نسج عبلقة 

لكاليات المتحدة يصعب عمييا تطكير عبلقة بحماس حتى ال تقع فريسة ؿعمنية بينيما، بالنسبة 
سرائيؿلمكبي الصييكني  عمى حد كصؼ " كمف يطمؽ النار عمى نفسو" فتصبح الكاليات المتحدة كا 

ركرت ستمكؼ مف معيد كاشنطف لسياسة الشرؽ األدنى، كما أف ىناؾ معارضة عمى صعيد 
عطائياحككمي ترم أف االتصاؿ بحماس   الفرصة كمف يربي الحية في                    كا 

عف دينيس لكرميؿ الخبير  (نيكيكرؾ صف)كما أفاد بذلؾ الصحافي األمريكي إيمي ليؾ )بيتو 
  (كحركة تحرر كطني)كما يصعب عمى حماس  .بمكافحة اإلرىاب في جياز المباحث الفدرالية

تبرير عبلقة عمنية بالكاليات المتحدة األمريكية متيمة أماـ الشعب الفمسطيني كشعكب المنطقة 
، مدلؿكليد اؿ. مقابمة مع د) ."إنكارىا كلدييا مشاريع تكسعية ال يمكف إلسرائيؿبأنيا الداعـ األكبر 

 (.غزة - 2007أستاذ العمـك السياسية في الجامعة اإلسبلمية بتاريخ اكتكبر 
 

ؾ الكثير مف المؤشرات عمى كجكد عبلقة بيف الكاليات المتحدة األمريكية كحركة ؿىناإال انو 
كىنا يجب األخذ بعيف . ـ2000أمريكي في يناير  –حصمت لقاءات مع كفد أكركبي إذ حماس 

االعتبار الترابط الشديد بيف المكقفيف األمريكي كاألكركبي بالنسبة لمحركات اإلسبلمية كبالذات 
 ـ14/8/2007مقالة بتاريخ فقد نشر مركز دراسات المستقبؿ (حماس)حركة المقاكمة اإلسبلمية 

  كذكر أنو، كتـ التطرؽ فييا لمحكار،(الحكار األمريكي األكركبي مع حماس إلى أيف؟)بعنكاف 
أك  في الحقيقة كرغـ الحديث عف الحكار في الفترة األخيرة سكاء عمى الصعيد األكركبيو

األمريكي فإف ىذا الحكار ليس كليد الشيكر الماضية، فقد كشؼ رجؿ االستخبارات البريطاني 
السابؽ ألستر كركؾ، الذم يعتبر المسئكؿ األكؿ عف فتح باب الحكار األكركبي مع حماس، أف 

 ـ2000اتصاالتو بقياديي الحركة في غزة بمف في ذلؾ الشيخ أحمد ياسيف بدأت خبلؿ عػاـ
كأنو كجو بعد . كغالبان ما كانت عمى مستكل غير رسمي مع قيادة غزة كالشيخ الراحؿ احمد ياسيف

 ( www.mustaqbal.net,2007 ).مع القيادة الخارجية ذلؾ لمتعامؿ
 

 الذم تبثو قناة الجزيرة الفضائية مع برنامج بال حدودكفي لقاء أجراه المذيع احمد منصكر مف 
لستر كركؾ المستشار األمني السابؽ لبلتحاد األكركبي في الشرؽ األكسط ك الرئيس الحالي أ

ف أكؿ لقاء سرم بيف مسئكؿ أكركبي كقادة مف ألمنتدل الصراعات في لندف كقد أعمف مف خبللو 
ألكركبي ا أجراه كركؾ حيف كاف يمثؿ االتحاد ـ2002عاـ  (حماس)حركة المقاكمة اإلسبلمية 

مف الحككمة البريطانية  ((LACMG  منح كركؾ جائزةـ2003كمستشاره األمني كفي العاـ 
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لدكره في دفع كتقدـ عممية السبلـ في الشرؽ األكسط ككخبير مميز في قضايا المنطقة العربية 
  (www.bilahoudoud.net,2007 ).كاإلسبلمية

 

عقد ألستر كركؾ لقاءيف مطكليف عندما كاف مكفدا أمنيا لئلتحاد األكركبي ـ 2002/  في يكنيك■
لحؿ قضية فمسطيف، كقد كاف كركؾ يشغؿ منصب المستشار األمني لبعثة اإلتحاد األكركبي 

عبد العزيز كالدكتكر ر المقاء كؿ مف الشيخ أحمد ياسيف ضالدائمة لمشرؽ األكسط، كقد ح
الرنتيسي كقادة آخريف، كقد تحدث الشيخ ياسيف مطكال عما يراه مف سكء فيـ مف قبؿ الغرب 

 كحكؿ ما يحدث بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف، كقد قدـ كركؾ ،كتحدث عف مفيـك اإلرىاب
تقريرا بعد ذلؾ رسميا لئلتحاد األكركبي ككصؼ فيو أعضاء حماس بأنيـ مقاتمكف مف أجؿ 

كيضيؼ كركؾ بأنو كاف ىناؾ عدة اتصاالت مع قيادة حماس في . الحرية كليسكا إرىابييف
كىنا نكد أف . ـ2003/  ككاف منخرط مباشرة في مناقشات اليدنة في مصر في يكنيك،الخارج

 ـ2006نبيف عمى أنو قد كقعت كثائؽ المراسبلت الخاصة بذلؾ المقاء السرم الذم تـ في يكنيك 
 كقد نشرت ـ2002باف االجتياحات لممناطؽ في نكفمبر عاـ إبأيدم جيش الدفاع اإلسرائيمي 

(  www.mustaqbal.net,2007 ).تفاصيؿ كؿ المقاء عمى االنترنت
 

 في تشكيؿ اليدنة مف أجؿ تحقيؽ تقدـ سياسي ـ2003كقد أكضح  كركؾ أنو شارؾ في العاـ 
لبرغكثي امركاف جماعة مؤيدة ألفكار القيادم في حركة فتح بيف حماس كالجياد اإلسبلمي ك

 ك يضيؼ كركؾ بأف حماس ، فقد كظيفتوـ2003كعندما فشمت تمؾ اليدنة في أغسطس في 
ق رفضكا ءنو فقد كظيفتو في اإلتحاد األكركبي ألف رؤساأتعرؼ كالكثير مف الفمسطينييف يعرفكف 

أسمكبو في التعامؿ مع األمر قائميف لو أف أسمكبو في التحاكر مع حماس لـ يكف األسمكب 
(  www.bilahoudoud.net,2007 ).المناسب لكقؼ اإلرىاب

 

 حصؿ عمى ما يبدك لقاءات ما بيف السيد خافيير سكالنا كمسئكليف مف ـ2003كفي العاـ 
  أنو كاف لو اتصاؿ مباشر مع حماس ـ2004 نكفمبر 25 ك لكف كما أعمف سكالنا في ،حماس

 كالمقاءات لـ تكف طكيمة ككانت لمجرد نقؿ رسالة كاضحة لما يريده المجتمع ،كلكف قبؿ أشير
. الدكلي

 

فقد كتبت صحيفة االندبندنت تقكؿ إف مسئكؿ االتحاد األكركبي كمنسؽ السياسة الخارجية فيو 
خافيير سكالنا نفى تصريحات قاؿ فييا إنو عقد لقاءات سرية مع حركة حماس التي يضعيا 

كاستندت . االتحاد األكركبي عمى قائمة المنظمات اإلرىابية المحظكرة منذ العاـ الماضي
             الصحيفة في ركايتيا عمي تصريحات سكالنا لييئة اإلذاعة البريطانية بي بي سي في

 أعمف فييا إف لقاءات قد جرت مع حماس قبؿ مدة طكيمة عندما بدا أف ـ2004 نكفمبر 24
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كلكف بيانا صدر عف مكتبو في كقت الحؽ عمى ىذه التصريحات . ىناؾ فرصة إلحداث تقدـ
 محادثات مباشرة بيف سكالنا أك مكتبو في أم كقت مع حماس أك أم منظمة ةقاؿ إنو لـ تجر أم

  (news.bbc.com,2007". )يضعيا االتحاد األكركبي عمى قائمة اإلرىابييف
 

 التقت شخصية أمريكية قيادة حركة حماس في غزة كحمؿ الشخص ـ2004في بداية عاـ 
أف حماس سيككف ليا دكر .. .األمريكي رسالتيف شفييتيف، الرسالة األكلى رسالة إغراء لحماس

لك خضعت لمطمبات األميركية لمتسكية، كالرسالة الثانية أف حماس في حاؿ رفضيا لذلؾ فإنيا 
تتحمؿ نتائج ذلؾ كىذا ما حصؿ مباشرة بعد ذلؾ إذ تـ اغتياؿ الشيخ أحمد ياسيف كمف بعده 

  (www.mustaqbal.net,2007 ).الدكتكر عبد العزيز الرنتيسي
 

 أكركبيا غير اً يوفدًا أميرك شاركت أربع فصائؿ إسبلمية في حكار مع ـ2005/ مارس22 ك21
التي مثميا ' حماس'رسمي، كالفصائؿ اإلسبلمية األربعة التي شاركت في ىذا الحكار ىي حركة 

كفد برئاسة الدكتكر مكسى أبك مرزكؽ نائب رئيس المكتب السياسي لمحركة كضـ في عضكيتو 
الفصائؿ  .في لبناف' حماس'سامي خاطر عضك المكتب السياسي، أسامة حمداف ممثؿ 

 األخرل كانت حزب اهلل كالجماعة اإلسبلمية في لبناف كالجماعة اإلسبلمية في ةاإلسبلمية الثبلث
  .باكستاف

 

إيو، .آم. فقد كاف أبرز ممثميو جراىاـ فكلر، كىك ضابط سابؽ في سيكييالجانب األمرأما 
ليستر كركؾ، كقد شغؿ لكقت مضى أكشارؾ معو ستة أميركييف آخريف، فيما شارؾ مف بريطانيا 

منصب مفكض األمف في اإلتحاد األكركبي، حيث عمؿ خبلؿ تكليو ىذه المسؤكلية عمى إجراء 
كذلؾ إلى . 'إسرائيل'بيدؼ إقناعيا بقبكؿ إعبلف ىدنة مع ' حماس'اتصاالت عديدة مع حركة 

كاغمب المشاركيف األميركييف كالبريطانييف شغمكا مكاقع سابقة في . جانب بريطانييف آخريف
األجيزة األمنية، ككزارة الخارجية كمجمس األمف القكمي كالبنتاغكف األميركي كال زالكا مؤثريف 

كفي الفترة األخيرة صرح الناطؽ باسـ الحركة في  .بشكؿ أك بآخر عمى متخذم القرار الرسمي
ال يكاد يمر أسبكع أك اثناف دكف حدكث لقاء مع ممثؿ عف ' الضفة الغربية محمد غزاؿ بأنو 
  (www.mustaqbal.net,2007. )اإلتحاد أك إحدل الدكؿ األكركبية

 

 فقد بدأ بشكؿ صاعؽ بفكز حركة حماس الساحؽ في االنتخابات ـ2006أما بالنسبة لمعاـ 
التشريعية الفمسطينية كمف ثـ كبعد انقضاء الشيكر األكلى مف السنة بدأت بعض التكجيات نحك 

أما مكسى أبك مرزكؽ نائب رئيس المكتب السياسي . الحكار مع حماس تطفك عمى السطح
 كبعد سيطرة حماس عمى معظـ المقاعد في المجمس ـ2006لحماس فقد أعمف في نياية يناير 

التشريعي أف ىناؾ اتصاالت سرية بيف الحركة كبيف الكاليات المتحدة مف خبلؿ كساطة تركية 
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 كأف كاشنطف ىي التي ،كأكضح أبك مرزكؽ أف المقاءات السرية مع الكاليات المتحدة ليست جديدة
كقاؿ أبك .  كغير مباشرة أحيانان أخرل،استبدلت االتصاالت العمنية بأخرل غير رسمية أحيانان 

ف حماس تفضؿ الحكار المباشر في المرحمة القادمة كأف سياسة الحركة ىي في إ: "مرزكؽ
التعامؿ مع كؿ طرؼ بالشكؿ المناسب إلستراتيجيتيا كال مانع مف التقارب المتناسب مع تمؾ 

( 2006 يناير 31, المكسكعة الحرة, كيكيبيديا) ."األطراؼ أيضان 
 

أحمد يكسؼ المستشار السياسي لرئيس الكزراء الفمسطيني لشبكة عكاظ اإلخبارية . كلقد أكد د
 عمى كجكد لقاءات سرية عقدت بيف حماس كمسئكليف أكركبييف سكاء ـ15/12/2006بتاريخ  

كأنو تـ استقبالو مف قبؿ , مف اإلتحاد األكركبي أك مف دكؿ أكركبية مثؿ سكيسرا كبريطانيا
 كأضاؼ أف البريطانييف سيقدمكف مبادرة قريبا ،شخصيات مف مجمس المكردات كالعمـك البريطانية

كأعتبر الدكتكر يكسؼ أف فشؿ , لحؿ النزاع الفمسطيني اإلسرائيمي تقكـ عمى رؤية حماس لمتيدئة
رىاف البعض بإسقاط حماس خبلؿ الشيكر الثبلثة األكلى جعؿ مسئكليف مف االتحاد األكركبي 

تـ استدراجيـ إلى  كاألكركبييف مف المجنة الرباعية يركف أنيـ أخطئكا في التعامؿ مع حماس كأنو
.  د                 شركط لمتعامؿ مع حماس بينما أكدةالمكقؼ األمريكي الذم يضع ثبلث

ف كؿ المقاءات التي جرت بيف حماس كاألكركبييف تمت بيف مسئكليف مف حماس أيكسؼ 
لمتعرؼ عف قرب يسعى أما بالنسبة لممكقؼ األمريكي . كمسئكليف غربييف خارج المقار الرسمية

              . نو بات كاضحان اقتناع الغربييف أف مفتاح الحؿ مع حماسأ ك،عمى حماس
 .(2006األرشيؼ، , عكاظ)
 

 أف لقاء تـ بيف دبمكماسي أمريكي يعمؿ في "دنيا الكطف"مكقع نشر  فقد ـ2006أما في يكنيك 
ك أف المقاء األكؿ تـ ,حد قيادات حركة حماسأإحدل البعثات الدبمكماسية األمريكية في القدس ك

كاستكمؿ في اليـك التالي في فندؽ براـ اهلل كضـ قيادم آخر , حد المنازؿ بالقدس الشرقيةأفي 
 كذكر أيضا بأف لقاء بيف شخصية أمريكية مف ،مف حماس كأحد مستشارم الدبمكماسي المذككر

 كأف ىناؾ ترتيبات لمقاء في قطر ،مستكل عاؿ كاثنيف مف قيادات حماس تـ في اليمف قبؿ أسابيع
ير ؼبيف ثبلثة قيادييف مف حركة حماس كمكظؼ كبير في كزارة الخارجية األمريكية بحضكر الس

. (ـ7/6/2006, دنيا الكطف خفايا كأسرار) .كالسفير األمريكي في قطر, األمريكي في صنعاء
 

 عف مصدر لـ تحدده كما كشؼ ـ7/12/2006كلقد نقمت صحيفة الشعب اليكمية أكف اليف  يـك 
 ـ7/12/2006مصدر في الحككمة الفمسطينية لصحيفة الشعب اليكمية أكف اليف الصادرة يـك 

أف دكالن أكركبية عديدة فتحت حكارات جدية مع حركة حماس أثمرت عف زحزحة في المكقؼ 
. األكركبي مف الحركة كالحككمة التي شكمتيا بعد فكزىا في االنتخابات التشريعية األخيرة
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كقاؿ المصدر إف الحكارات التي أجراىا قادة مف حماس في عدد مف الدكؿ األكركبية أقنعت 
           مشيرا إلى أف األكركبييف, األكركبييف بمكقؼ الحركة الداعي لعدـ االعتراؼ بإسرائيؿ

                       بالتعاطي مع فكرة حؿ الصراع كفؽ قاعدة اليدنة التي تطرحيا حماس كليس بدؤكا
ككشؼ المصدر نفسو أف أىـ الدكؿ األكركبية التي تجرل ". كفؽ مبدأ األرض مقابؿ السبلـ"

مكضحا أف تمؾ الدكؿ طمبت ، "فرنسا كبريطانيا"مشاكرات مع الحككمة الحالية كحركة حماس ىي 
مف حماس تقديـ كرقة كاممة حكؿ مكضكع اليدنة كالتصكرات التي يمكف أف تقدميا لمعالـ في ىذا 

 .الصدد كرؤيتيا المستقبمية مف طبيعة الصراع مع إسرائيؿ
(www.arabic.peopledaily.com,2007  )
 

كما ذيكر أف حركة حماس قدمت مركنة كبيرة في مكاقفيا السياسية كتحديدان بالنسبة لؤلطركحة 
 بدكف اإلشارة إلى عدـ االعتراؼ ـ1967التي قدميا خالد مشعؿ لمقبكؿ بدكلة عمى أراضى 

كأكضح المصدر أف حماس أحرزت تقدما ميمان عمى الساحة األمريكية بعد لقاء كفد . بإسرائيؿ
مف الحركة بعدد مف كبار الشخصيات القيادية في الحزب الديمقراطي األمريكي في مكاف سرل 

كأكد المصدر أف الحكارات األخيرة في أكركبا استطاعت أف تكسر . بدكلة لـ يكشؼ النقاب عنيا
قناع عدد مف المسئكليف في الدكؿ األكركبية  حدة المكقؼ األكركبي مف حماس كحككمتيا كا 
بسياسة الحركة لحؿ الصراع التي ترتكز عمى ىدنة طكيمة المدل مع ضركرة عدـ االعتراؼ 

بإسرائيؿ مطمقا كقد تفيـ عدد مف األكركبييف ذلؾ كبدأت تتبمكر لدييـ أفكار جيدة كجديدة حكؿ 
كأضاؼ أف األياـ القميمة القادمة ستشيد لقاءات أخرل في أكثر . مكقؼ الحركة مف حؿ الصراع

مف دكلة أكركبية كأمريكية بيف كفكد مف الحككمة كحماس كنكابيا في المجمس التشريعي 
  كشخصيات سياسية في تمؾ الدكؿ لتقديـ مزيد مف التكضيح لسياسة الحؿ القائمة عمى اليدنة

(www.arabic.peopledaily.com,2007 .)
كبغض النظر إذا ما كاف كؿ أك بعض تمؾ القاءات قد حصؿ فإف ذلؾ مؤشر عمى إمكانية 

كجكد عبلقة ما بيف الطرفيف كقد كاف رأل الكتكر كليد المدلؿ أستاذ العمـك السياسية معبر جدا 
 أف نشكء عبلقة بيف الطرفيف أيا كانت لسكؼ تترؾ أثران بالغان عمى كؿ في ىذا السياؽ إذ قاؿ 

مف الحركات اإلسبلمية في اإلطار االقميمي كالعالمي، حيث تتبع حركة حماس التنظيـ العالمي 
 (رسمي كشعبي)لبلخكاف المسمميف الذم لو عبلقات كحضكر عمى المستكل االقميمي كالعالمي 

كىك ما سيؤثر في عبلقة ىذه الجماعة كبالتالي الجماعات األخرل كاالدارة األمريكية التي لدييا 
مصالح في المنطقة العربية كاالسبلمية التي تعتبر ذات أكلكية بالنسبة ليا مف الناحية 

كما أف حركة حماس كحركة تعرؼ بكسطيتيا بيف الحركات اإلسبلمية كخاصة في . االستراتيجية
طرحيا لشعار االسبلـ ىك الحؿ، لذا فإف نشكء عبلقة بيف االدارة األمريكية كبيف الحركة سكؼ 
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يساعد في طرح نمكذج إسبلمي متعقؿ كبراجماتي يمكف التكاصؿ معو في مقابؿ نماذج متشددة 
كما أف حركة حماس . ال يمكف التقاطع معيا البتة، بؿ أف العبلقة معيا مرشحة لمزيد مف التأـز

لما ليا مف حضكر شعبى كرسمي يمكف أف يكظؼ في مجاراة اك معارضة المشاريع األمريكية 
 ابتعادىا في االستجابة لما أكفي المنطقة، كذلؾ بالطبع مرىكف بمدل اقتراب اإلدارة األمريكية 

. تعتبره حركة حماس ثكابت كمصالح عميا لمشعب الفمسطيني
بكجكد عبلقة بفصيؿ اسبلمي  (أك الزعـ)يشار أيضان أف مف مصمحة الكاليات المتحدة اظيار 

لو حضكره الكاسع في المنطقة كالعالـ، لمتمكيح بيذه العبلقة في كجو  (االخكاف المسمميف/ حماس)
الحركات اإلسبلمية كالقكمية األخرل ككذلؾ األكساط الشعبية التي تعتبر الكاليات المتحدة 

. ، كدكلة تكسعية ذات أىداؼ عدكانية، كتدعك إلى مقاكمتيا"الشيطاف األكبر"
يشار ىنا إلى أف أحد محددات العبلقة بيف حماس ك الكاليات المتحدة األمريكية عبلقة األخيرة 
ببعض القكل مثؿ إيراف كسكريا كقكل المقاكمة عمكمان التي تشترؾ جميعان في مناىضة المشركع 

أمريكي في المنطقة، كمف ثـ فإف أية عبلقة محتممة تتطمع مف خبلليا اإلدارة األمريكية -الصييك
إلى عزؿ حماس عف قكل الممانعة كىك ما يدفع باتجاه دفع الحكار بينيما الى األماـ جنبان الى 

جنب مع بقية المحددات األخرل التي ال تعمؿ الكاحدة منيا بمعزؿ عف بقية  المحددات 
( 2007, لقاء مع دكتكر كليد المدلؿ ).األخرل

 

 كلك افترضنا أف البعض ،أف ىناؾ جممة مف المؤشرات لكجكد عبلقة بيف الطرفيفمف المبلحظ 
مف تمؾ المقاءات كليس كميا قد حدث فذلؾ مؤشر عمى عبلقة  كالتي أخذت مناحو عديدة كلفترات 

زمنية طكيمة، كلكف كؿ ىذه المؤشرات كانت كفؽ السياسة األمريكية المعتمدة عمى مصالحيا 
الخاصة كاستراتيجياتيا فبل عجب أف تبنت السياسة األمريكية التعامؿ مع الحركات اإلسبلمية 

ف كاف مكقفيا كاضح كىك عدـ رفض التعامؿ مع أم حركة سياسية إسبلمية شريطة إالسياسية ك
نبذ العنؼ كاإلرىاب كاالعتراؼ بحؽ إسرائيؿ في الكجكد حسب رأم اإلدارة األمريكية، كلكف أبقت 

نو أالباب مفتكحا لمحكار كالمناكرة في عبلقاتيا كما سبؽ مف دالالت كمؤشرات تبيف ذلؾ، إال 
: كجب عمينا أيضان البحث لمرد عمى تساؤؿ

 
 بل ،ما أىم األسباب الحقيقية والرئيسية التي جعمت اإلدارة األمريكية مختمفة في رؤيتيا

ومتناقضة أحيانا نحو حماس؟  
مف الكاضح بأنو ىناؾ أسباب دفعت بالكاليات المتحدة األمريكية لمنظر إلى الحركات اإلسبلمية 
األصكلية برؤية مختمفة كمتناقضة مف بمد آلخر كخصكصا عندما نتحدث عف رؤيتيا لحركة 

فقد كانت األحداث المتتالية مف العكامؿ التي أثرت عمى المكقؼ األمريكي نحك حماس، . حماس
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فعمى سبيؿ المثاؿ فقد حصمت في العالـ كمف ضمنيا الكاليات المتحدة أحداث مختمفة مف مطمع 
.  تسعينيات القرف الماضي

. بداية بركز حركة حماس عمى الساحة الفمسطينية- 1
. ارتفاع في كتيرة العمميات الفدائية لممقاكمة الفمسطينية ضد إسرائيؿ- 2
. كتفجير سفارات الكاليات المتحدة في عدة أماكف مف العالــ 1991الثانية عاـ حرب الخميج - 3
.  في الكاليات المتحدة األمريكيةـ2001 أيمكؿ 11أحداث - 4
. ـ2001 عاـ الحرب عمى أفغانستاف- 5
. ـ2003عاـ كمف ثـ الحرب عمى العراؽ - 6
 

في ضكء ما سبؽ، . كأخيران، االنتخابات التشريعية الفمسطينية التي أكصمت حركة حماس لمسمطة
ف كاف بعضيا متناقض إلكاليات المتحدة األمريكية حكؿ حركة حماس كتبمكرت مكاقؼ كآراء ا

. أيضان 
 

. إف ما تقدـ مف عكامؿ قد ساىـ في تغير رؤية الكاليات المتحدة تجاه الحركات اإلسبلمية عمكما
 ك تفكؾ اإلتحاد السكفيتي إال أف المكاقؼ األمريكية قد بدل عمييا التفرد بعد انتياء الحرب الباردة

 كمف ثـ ,الذم كاف مف أىـ عكامؿ تفككو كما أسمفنا جيكد المجاىديف المسمميف في أفغانستاف
. ـ1991ك قد بدأ أكؿ بكادر ىذا التغير إباف حرب الخميج عاـ . بركز حركة حماس

 

إال أف . ات بالكثير مف مثؿ ىذه األقكاؿ كالتحميبلت ضد اإلسبلـمكلقد غصت فترة التسعيف
 مما يعني أنو كاف ،محاكالت احتكاء اإلسبلـ كالحركات اإلسبلمية لـ تغب عف الساحة أيضان 

  الرئيس األمريكيكأشتير. ف كانت األغمبإ كأخرل ضد اإلسبلـ ك، مع اإلسبلـآراءىناؾ 
ككجد الرئيس كمينتكف أنو مف المفيد أثناء زيارتو "كمينتكف بمحاكلة احتكاء اإلسبلـ كاالعتداؿ، 

إننا رغـ المشكبلت التي نكاجييا : " ألندكنيسيا أف يزكر المسجد الكبير في جاكرتا، كيعمف فيو
مع اإلرىاب القادـ مف منطقة الشرؽ األكسط، فإننا نعمـ أف ىذا اإلرىاب ال يرتبط باإلسبلـ كال 

لؤلردف أف أمريكا لو كما قاؿ في زيارة سابقة ". عبلقة لو بالديف اإلسبلمي أك بالثقافة اإلسبلمية 
(. 2001يكسؼ، )". ترفض قبكؿ فكرة أف ثقافاتنا متصارعة بالضركرة ، كنحف نحتـر اإلسبلـ

 

يقكؿ الكاتب كالمفكر فكاز كات تميزت بتشدد أمريكي ضد اإلسبلمييف، مإال أف نياية التسعيف
 في  مف العدك الداخمي إلى العدك الخارجي" الراديكالية"مع تحكؿ الحركات اإلسبلمية : "جرجس
                تحكلت الكاليات المتحدة أيضان مف الصمت التاـ تجاه تمؾ الحركاتـ1998عاـ 

                  كاضحة، فؤلكؿ مرة تتدخؿ عبلنية لتقؼ إلى صؼ" راديكالية"إلى التفاعؿ معيا بػ
المسمحة، كىك ما جعؿ الكاليات المتحدة " الراديكالية"األنظمة العربية ضد المعارضة اإلسبلمية 
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". تبلقي نفس ما تبلقيو األنظمة العربية مف كره كبغض مف جانب الشعكب العربية المسممة
(www.islamonline.net,2007) .
 

ات استمر التجاذب ما بيف قمة مف المدافعيف عف الحكار مع  مكصكالن إلى نياية حقبة التسعيف
جكرج ات ككصكؿ الرئيس م ككثرة مف المياجميف ليذا الحكار كبانتياء التسعيف،اإلسبلـ السياسي

بكش إلى البيت األبيض صار العالـ عمى أعتاب مرحمة جديدة كمختمفة عف الفترة التي دبميك 
  كذلؾ لو استحقاقات(إنجيمي) فمف المعركؼ أف الرئيس جكرج بكش االبف ىك مسيحي ك،سبقتيا
كرئيس لمكاليات المتحدة ككمسيحي يعتقد جكرج دبميك بكش بأنو يحكـ الببلد لكي يفي ما  "إال أنو

، فيكتكر)                  ".ة معميو ال ككالية مؤقتة منصكص عمييا في الدستكر بؿ كميمة الو
2004 .)

 

االنتخابات في   حركة حماسمشاركة الكاليات المتحدة األمريكية دعمت باتجاه كمع أف 
كما أكد  "العنؼ"كلكف بشرط ترؾ العمؿ المسمح كاإلرىاب كنبذ ـ 1996الفمسطينية في عاـ 

 أنيا حتى لك نجحت مما يعني" فمسطيف سبلـ ال تفرقة عنصرية" جيمي كارتر في كتابو األخير 
كلقد . في االنتخابات لف تفتح قنكات حكار معيا إال بشركط رغـ تأييدىا لدخكليا العممية السياسية

رغـ أف حركة حماس أصبحت تمثؿ الشريحة إذ . ـ2006 بالفعؿ بعد انتخابات عاـ  ىذاحدث
  كلـ تنجح االنتخابات برفع ،الداخمية لمفمسطينييف إال أنيا كضعت عمى قائمة المنظمات اإلرىابية

كقد كضعت اإلدارة األمريكية عدة شركط لممكافقة , حركة حماس مف قائمة المنظمات اإلرىابية
 التخمي عف المقاكمة ضد : مف أىميا،عمى قبكؿ حركة حماس كممثؿ لمفمسطينييف في الداخؿ

  حيثىنا نرل منتيى التناقض, إسرائيؿ كنبذ العنؼ كاإلرىاب كاالعتراؼ بحؽ إسرائيؿ في الكجكد
 الكبير اإلدارة األمريكية بيا بعد النجاح عتراؼإ عدـ مشاركتيا في اإلنتخابات ك مف ثـتأييد 

 رغـ ارتفاع الكثير مف األصكات التي تؤيد الدخكؿ في حكار مع حركة الذم حققتو الحركة
لقد  .حماس استنادا إلى أنيا اقدر كأقكل مف السمطة الفمسطينية المكجكدة عمى ضبط األكضاع

 أنيا األقكل ـ مثبة2006بعد سيطرة حركة حماس عمى قطاع غزة عسكريا في يكنيك تأكد ذلؾ 
 المحرؾ الرئيس في الذم يعتبر كخصكصا في قطاع غزة ،عمى الساحة الفمسطينية الداخمية

 عمى ىذا ان   كبناء.األحداث اإلسرائيمية الفمسطينية العسكرية المتبادلة مف قصؼ كاجتياحات كغيره
 مع االعتراؼ  ؟ أـ بقيت في حالة العزلة،ىؿ تغيرت العبلقة بيف اإلدارة األمريكية كحركة حماس

بخرؽ دكلي لمعزلة ككجكد بعض قنكات االتصاؿ السياسية بيف حركة حماس كبعض الدكؿ 
الغربية رغـ القطيعة؟ مف كؿ ما تقدـ نجد أف الكاليات المتحدة مازالت تضع أىدافيا الرئيسية في 

المحافظة عمى مصالحيا الخاصة كاستراتيجياتيا كىذا مف خبلؿ التعامؿ سياسيان مع حركة 
 .أخرلعدـ التعامؿ تارة ك تارة حماس
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كىنا تأكيدان عمى األسباب التي جعمت اإلدارة األمريكية متناقضة برؤيتيا مع حركة حماس يقكؿ 
احتكاء حماس سياسيان " :الكاتب كالمحمؿ السياسي الفمسطيني مؤمف بسيسك في مقاؿ لو بعنكاف

فإف التكجو العدائي الذم كصـ السياسة األمريكية تجاه حماس : " ـ27/10/2005 "رىاف أمريكي
لـ يمنع الكاليات المتحدة مف العمؿ عمى انتياج تكتيكات تقميدية الحتكاء الحركة مبكران، فكانت 
العديد مف االتصاالت كمحاكالت التعرؼ عمى رؤل كمكاقؼ الحركة ، كاالستفسار عف برامجيا 

 مع بعض ـ1993كسياساتيا ، كتكلي ذلؾ دبمكماسيكف أمريكيكف ذك مستكيات دنيا نسبيان عاـ 
قادة الحركة في بعض الدكؿ العربية ، في محاكلة تطكيعيا كا خضاعيا لمنطؽ الترغيب كالترىيب 

دخاليا الحظيرة  كما تبلىا مف محاكالت متفرقة في أكقات مختمفة لـ تنجح في لجـ الحركة كا 
األمريكية ، أك حتى دفعيا لشيء مف التراجع كتخفيؼ حدة مقاكمتيا العسكرية ككفاحيا الميداني 

بداء نكع مف التساىؿ كالمركنة في مكاجية مبادرات كاتفاقات التسكية التي غزت الكاقع  كا 
الفمسطيني بغطاء دكلي ، كأثمرت بنى كىياكؿ جديدة تجسدت في تأسيس السمطة الفمسطينية 

كيضيؼ المحمؿ السياسي مؤمف  " .كالتي أريد ليا انطبلقة ىادئة كأريحية في العمؿ كاألداء
الجدير بالمبلحظة أف كتيرة السعي األمريكي الحتكاء حماس سياسيان لـ تتكقؼ ، رغـ "بسيسك 

. (2005بسيسك، ) ". تقطعيا كعدـ انتظاميا طيمة عيد اإلدارة الديمقراطية لمرئيس بيؿ كمنتكف
 

تحديد الحكارات فإف إف العبلقة األمريكية مع حركة حماس مشكبة بالكثير مف التكترات لذلؾ 
فاإلدارة األمريكية . المباشرة كغير المباشرة بيف اإلدارة األمريكية كحركة حماس صعبة نكعا ما

عمى - قبؿ أف تنتيج العمؿ العسكرم ضد إسرائيؿ - بداية نشأتيا منذ كانت تتعامؿ مع الحركة 
 كلكف بعد ،أساس أنيا البديؿ المستقبمي لمنظمة التحرير التي تنتيج النضاؿ كأساس ليا

عبلف البياف التأسيسي لحركة حماس كطريقتيا في نيج المقاكمة  ضد  االنتفاضة األكلى كا 
مع رأم  (المتحيز إلسرائيؿ تحيزا كاضحا)إسرائيؿ أصبح مف الصعب التقاء الرأم األمريكي 

تداعيات من جراء حركة حماس، كبالتالي فالكاليات المتحدة األمريكية كانت عمى عمـ أف ىنالؾ 
 كىذا ما يمكف أف نستنتجو عالقتيا مع الحركات اإلسالمية األصولية وتحديدا مع حركة حماس

التداعيات المترتبة عمى مف خبلؿ الرد عمى التساؤؿ المتعمؽ بذلؾ في ىذه الدراسة في تكضيح 
عالقة اإلدارة األمريكية مع الحركات اإلسالمية في البمدان العربية وبعض الدول اإلسالمية؟ 

وكيف يمكن ليذه التداعيات أن تخدم إدارة الواليات المتحدة األمريكية في  بناء جسور اتصال 
 وعالقة مع حماس؟ 

كبالطبع مف أجؿ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ يجب أف نذكر أف ىناؾ خمفية تاريخية حكؿ طبيعة 
التحكؿ في عبلقة اإلدارة األمريكية مع الحركات اإلسبلمية في البمداف العربية كبعض الدكؿ 

  .اإلسبلمية
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:   وىذا مما سنعرضو في الفقرات القادمة من الدراسة
 

. مراجعة تاريخية
مف الكاضح انو يكجد كـ كبير مف البغض كالتكجس مف جية اليميف المتطرؼ كىك الذم يشكؿ 

الغالبية الحاكمة في الكاليات المتحدة األمريكية تجاه اإلسبلـ كالمسمميف ككيؼ أف ذلؾ الكره 
يضرب بجذكره تاريخيان كدينيان في صميـ كركح ككجداف اليميف المسيحي الصييكني المتعصب، 

منيا متعمؽ بالييمنة أـ ىك كعمى الرغـ مف ىذا الكره المتجذر إال أف المصالح األمريكية سكاء ما 
باالقتصاد أك بأمف إسرائيؿ حميفتيا اإلستراتيجية جعؿ التحالؼ المرحمي مع اإلسبلمييف ممكنا 

كلقد تـ استغبلؿ اإلسبلـ أبشع استغبلؿ لصالح الكاليات . كتحديدا طكاؿ فترة الحرب الباردة
المتحدة األمريكية أباف حربيا ضد الشيكعية في أفغانستاف مع مبلحظة أف أكؿ ظيكر عنيؼ 

 كقد أيقظت تمؾ الثكرة إلى حد كبير الكعي ـ1979لئلسبلـ السياسي كاف في إيراف في العاـ 
قصاء لشاه إيراف  الغربي كبالذات كما تـ شرحو في الجزء السابؽ مف خطؼ لمرعايا األمريكييف كا 

. الذم كاف الحميؼ كالصديؽ لكاشنطف لسنيف طكيمة
 

ات مككما الحظنا فقد تغيرت السياسة األمريكية نحك اإلسبلـ مف فترة ألخرل ففي الخمسيف
ات بدأ مات كانت محاكالت مف األحبلؼ لضرب الحركات القكمية العربية ك في السبعيفمكالستيف

كفي ىذا السياؽ يرل الكاتب فكاز .  بعض التغير الطفيؼ مف خبلؿ ظيكر الصحكة اإلسبلمية
تأثير العوامل الداخمية في صنع : األمريكيون واإلسالم السياسي لو بعنكاف ةً جرجس في مقاؿ

ات تعادم مات كالستيفمإف الكاليات المتحدة كانت في فترة الخمسيف "السياسة الخارجية األمريكية
القكمية العربية، بينما ترل في الكقت نفسو أف سياسات اإلسبلمييف تخدـ المصالح الغربية كفي 

النزاع الدائر بيف اإلسبلمييف كالحركة القكمية الشعبية، انحازت الكاليات المتحدة إلى الطرؼ 
األكؿ، فقد كانت اعتبارات الحرب الباردة كالحسابات اإلستراتيجية ىي المحرؾ لسياستيا 

الخارجية، كليس االعتبارات التاريخية أك الحضارية، أك المشاعر السمبية مف اإلسبلـ ككرىو أك 
الخكؼ منو، كفي مطمؽ األحكاؿ فإف التحديد األمريكي لمكضع في الشرؽ األكسط كلمكمف 

ات كمف األسباب التي أدت إلى مثؿ ىذا  مالخطر فيو ما لبث أف شيد تغيران جذريان في السبعيف
كالحرب )فاألحداث المحمية . التغيير تفجير الصحكة اإلسبلمية عمى المسرح السياسي العاـ

كما نجـ عنيا مف حظر لمنفط العربي، كالثكرة اإليرانية  (ـ1973اإلسرائيمية عاـ – العربية 
كأزمة احتجاز الرىائف األمريكييف الناجمة عنيا شكمت صدمة لعدد كبير  (ـ1979 – ـ1978)

مف المسئكليف األمريكييف، كدفعتيـ إلى االعتراؼ بنشكء قكة جديدة  كبيرة تشكؿ تيديدان لممصالح 
(. 2002جرجس، )." الغربية
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كلكف مع تتبع مسار المصمحة األمريكية في المنطقة نرل أف ذلؾ التكجس مف اإلسبلـ تـ إخماده 
الغزك السكفييتي ألفغانستاف في ديسمبر "في فترة الحرب ضد االتحاد السكفييتي حيث أف 

 كالذم فسرتو إدارة كارتر بأنو يستيدؼ مصادر البتركؿ في منطقة الخميج العربي أدل ـ1979
إلى تغير ىاـ في السياسة  األمريكية  في المنطقة، حيث أعاد سيطرة مفيـك الحرب الباردة مف 

 الذم أكد فيو عمى أف أم ـ1980 يناير 23جديد عمى ىذه السياسة، فتـ إعبلف مبدأ كارتر في 
محاكلة مف جانب قكل أجنبية لمسيطرة عمى منطقة الخميج سكؼ ينظر إلييا عمى أنيا عدكاف 
عمى المصالح الحيكية لمكاليات المتحدة كسكؼ تتـ مقاكمتيا بجميع الكسائؿ بما في ذلؾ القكة 

(. 1983سعكدم، )ك  (2002يكسؼ، كممدكح، ). "العسكرية 
 

في ذلؾ الكقت لكحظ عف كجكد التحالؼ الذم حصؿ بيف اإلدارة األمريكية كالمجاىديف المسمميف 
األفغاف ضد السكفييت كالذم استمر حتى ىـز السكفييت كتـ انسحابيـ مف أفغانستاف في نياية 

كلكف بعد مرحمة التحالؼ مع . ات التي كانت مف أىـ أسباب سقكط االتحاد السكفييتيمالثمانيف
ىمالو حيف صار مف المصمحة األمريكية عقد سبلـ في الشرؽ  اإلسبلـ جاء دكر تيميشو كا 

كبصفة : " حيث تقكؿ الدكتكرة ىالة سعكدم، كحؿ مشكمة العداكة العربية اإلسرائيمية،األكسط
عامة فإف الكاليات المتحدة عممت بعد انتياء الحرب الباردة عمى إعادة تشكيؿ المنطقة العربية 

فإلى جانب ما تضمنتو خطة مدريد مف إجراء مفاكضات ثنائية بيف إسرائيؿ . كالشرؽ األكسط
كالدكؿ العربية، فإنيا تضمنت أيضان إجراء مفاكضات متعددة األطراؼ تضـ دكالن مف الشرؽ 

جؿ تطكير قكة دفع بغرض خمؽ شرؽ أكسط جديد تمعب فيو أاألكسط كالدكؿ الصناعية مف 
كقد أظيرت إدارة كمينتكف تحمسان لذلؾ اعتقادان منيا بأف ىناؾ فرصة . إسرائيؿ دكران مركزيان 

تاريخية إلعادة تشكيؿ المنطقة بفضؿ انييار االتحاد السكفيتي كىزيمة العراؽ، كقبكؿ منظمة 
ككانت تأمؿ في ىذا السياؽ إقامة نظاـ جديد لمشرؽ . أكسمك- لية مدريدـالتحرير الفمسطينية بع

األكسط يحؿ محؿ النظاـ العربي مع إقامة شبكة مف مشركعات التكامؿ االقتصادم اإلقميمي 
كقد تـ بالفعؿ إشراؾ دكؿ الخميج في . تضـ إسرائيؿ كتركيا كدكالن بحر متكسطية أخرل

المفاكضات متعددة األطراؼ،  ثـ في مؤتمرات قمة الشرؽ األكسط التي كاف القصد منيا خمؽ 
كربما ساده التصكر في اإلطار نفسو أف باإلمكاف التكصؿ إلى . شبكة مف التعاكف اإلقميمي

ترتيبات أمنية إقميمية جديدة تمعب إسرائيؿ فييا دكران ىامان في حماية دكؿ الخميج الضعيفة مف 
" المارقة"ككذلؾ مكاجية الدكؿ التي تصفيا الكاليات المتحدة بالدكؿ . التيديدات العراقية كاإليرانية

"Rogue States " مف خبلؿ المقاطعة االقتصادية كالعزؿ الدبمكماسي، بؿ كحتى التيديدات
سعكدم، )." باستخداـ القكة العسكرية كالقضاء عمى اإلرىاب كتيميش األصكلية اإلسبلمية

كلكف فقد كاف التكجو األمريكي المذككر يتعارض مع مبادئ الحركات اإلسبلمية فينا . (2002
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بدأت حرب جديدة ضد اإلسبلـ في الكطف العربي مف أجؿ إخماد أم معارضة لمخطة األمريكية 
كحصمت الخصكمة بيف الطرفيف حيث ككما يقكؿ الدكتكر كماؿ خمؼ الطكيؿ في . في المنطقة

عندما شعرت جماعات اإلسبلـ . "متى ولماذا حصل الفراق والخصومة؟" أمريكا والعرب مقالتو 
 كعندما انخرطت بعض فصائميا في أيضان،السياسي أنيا استعممت ببل حدكد ثـ لفظت ببل حدكد 

عندما ىاؿ بعضيا أف تأتي الكاليات المتحدة بقضيا كقضيتيا – كىك األىـ – قتاؿ إسرائيؿ ، ثـ 
عندىا تباعدت المصالح المتقاطعة، كدبت الفتنة بيف حمفاء األمس . لتقبع في ديار الجزيرة

كقد الحت تباشير ذلؾ عند المحاكلة األكلى عمى األرض . كأصبح الصداـ المفتكح مسألة كقت
 ككانت نذيران معبأ باحتماالت خطيرة لما في ـ1993فبراير / األمريكية لمعنؼ المنظـ في شباط 

في العاـ نفسو كقع صداـ كاف لو دكر الشرارة في إيقاد الميب عمى أرض . جعبة الزماف
  ثـ تسارعت مياديف ـ1994الصكماؿ، ثـ أحبطت محاكلة أخرل عمى األرض األمريكية عاـ 

 ثـ كانت ـ1998 ،ثـ في شرؽ أفريقيا عاـ ـ1996 ك ـ1995الصداـ في الجزيرة عامي 
 ماذا كاف صاعؽ التفجير ـ2001العاصفة الكبرل بالنار في نيكيكرؾ ككاشنطف في عاـ 

كانت ىذه الحرب في . األساسي في كؿ السياؽ؟ كاف حرب الخميج كالتي لـ تنتو فصكليا بعد
عادة رسـ تضاريسو العربي،جممة كاحدة حرب إرساء الييمنة األمريكية القاطعة عمى الكطف   كا 

" . السياسية بما يكفؿ لمكاليات المتحدة قرنان أمريكيان جديدان يمي ما سبقو مف قرف أمريكي بامتياز
. (2002، الطكيؿ)
 

ات شيدت تحكالن مف أعظـ التحكالت في الحركات اإلسبلمية كقد مكنستطيع القكؿ أف فترة التسعيف
كاف مترتبان كبشكؿ تمقائي أك كردة فعؿ عمى الطريقة التي اتبعتيا الكاليات المتحدة األمريكية في 

 أف الصحكة اإلسبلمية ، كيمكنني القكؿ كاعتمادان عمى ما سبؽ،استخداـ اإلسبلـ كمف ثـ لفظو
ازدياد التدخؿ نتيجة ات مالحقيقية كالتي صبغت التكجيات اإلسبلمية كانت في فترة التسعيف

شعر المجاىدكف أف العدك األمريكي ىك األخطر كلعؿ ذلؾ كاف مف  فقد األمريكي في المنطقة
أعمف تنظيـ الجياد المصرم " أسباب تكقؼ العنؼ في مصر ما بيف اإلسبلمييف كالسمطة حيث 

 كانضـ إلى ـ1995إيقاؼ كافة عممياتو العسكرية في مصر ألسباب أخبلقية كسياسية عاـ 
 عنكانيا إلى الخطر الصميبي الييكدم عمى رالجبية العالمية لقتاؿ الييكد كالصميبييف كالتي يشي

ف إ: " الباحث المتخصص بالحركات اإلسبلميةكماؿ حبيب.  دك يقكؿ، "العالـ العربي كاإلسبلمي
تكف كفكككياما كالمستشرؽ الييكدم فالمقكالت الثقافية ذات الطابع اإلمبريالي كالتي دشنيا ىنتج

بيرنارد لكيس كغيرىـ عززت االعتقاد لدل التيار الجيادم بأف العالـ اإلسبلمي يكاجو حربان 
سرائيؿ كلقد . كليست النظـ الداخمية صميبية جديدة، كأف العدك الحقيقي لمعالـ اإلسبلمي أمريكا كا 

 كىك تاريخ تأسيس الجبية العالمية لقتاؿ الييكد كالصياينة ىك التاريخ ـ1998كاف فبراير عاـ 
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الممكف أف نقكؿ أنو كقت دخكؿ التيار الجيادم اإلسبلمي مرحمة جديدة، كقد أصبح التيار 
الجيادم عنكانان لما يعرؼ باسـ قاعدة الجياد كالتي تحالفت مع طالباف كمنحت القاعدة المبلذ 

(.  2006حبيب، )               ".الجغرافي اآلمف، الذم اعتبر مبلذا كمقرا لئلسبلـ
 

لقد مثمت  ككمف ىنا انطمؽ تنظيـ القاعدة كالذم صار العدك اإلسبلمي رقـ كاحد لئلدارة األمريكية
ات فترة صعكد لئلسبلـ السياسي في مناطؽ مختمفة مف الكطف العربي كاإلسبلمي في مالتسعيف

 مما زاد القمؽ الغربي كاألمريكي كلقد ،مصر كاألردف كالسكداف كالجزائر كاليمف كتركيا كفمسطيف
كال شؾ أف لحركة . اتممثؿ صعكد حركة حماس اإلسبلمية في فمسطيف محطة ىامة في التسعيف

 اإلسرائيمية، كبما أف حركة  -حماس أىميتيا الخاصة في الصراع لخصكصية العبلقة األمريكية
كبما أف بياناتيا في فترة االنتفاضة األكلى اسرائيؿ  بدأت نشاطاتيا ضدـ1988حماس كمنذ العاـ 

كبالتالي صارت حماس ىدؼ لمقكات اإلسرائيمية إلى جانب الفصائؿ . دعت لتدمير إسرائيؿ
 ككثفت ، كأنيا منظمة إرىابية،عف القانكف  كمنظمة خارجةـ1989األخرل كتـ إعبلنيا في العاـ 

إسرائيؿ جيكدىا السياسية كاالستخباراتية لئلطاحة بحماس كلجعؿ حماس قضية مشتركة لمجيتيف 
كبالفعؿ حصمت إسرائيؿ عمى مبتغاىا كما . أم إسرائيؿ كحميفتيا اإلستراتيجية الكاليات المتحدة

 كتـ تصنيفيا كمنظمة إرىابية في ،ىك متكقع كتبنت اإلدارة األمريكية مكقؼ عدائي مف حماس
  (www.usatoday.com,2007 )"  أعكاـ مف القرار اإلسرائيمي7 أم بعد ـ1996عاـ 

 

ات إلى أف مكاستمر الكضع في تصاعد مستمر لمكره كالنفكر بيف الجانبيف منذ فترات التسعيف
، كقد غيرت ىذه األحداث كجو (ـ11/9/2001)أيمكؿ /حصمت أحداث الحادم عشر مف سبتمبر

حيث أصبحت . نيا أسست لمرحمة جديدة مف حالة الصراع المستمر لـ تنتيي بعدأ بؿ ،العالـ
فالمجاىدكف أمس، كاإلرىابيكف اليكـ، عربان كغير عرب ىـ مجمكعات جرل : "الحالة كاآلتي

استغبلليا كتعبئتيا لخدمة أغراض سياسية دكلية محددة ، كليككنكا مف بعدىا ذريعة لمقضاء عمى 
ذ اكتشفكا أنيـ كانكا ضحية خدعة كبرل،انقمبكا عمى مستغمٌييـ بكؿ  .ببلدىـ كدينيـ ككجكدىـ كا 

الحقد كالغضب الذم يصيب مف طعف في كرامتو ، كحتى طالباف في أفغانستاف ، التي حسمت 
الصراع الداخمي في ببلدىا لمصمحة األمف كاالستقرار ، عندما اتضح تحالفيا مع القاعدة ، 

كتنظيـ عربي ، باتت تشكؿ خطر انبعاث اإلسبلـ المكتكب العربي النقي ، بشكؿ يقضي إلى 
لتمنحيا – مف خبلؿ النفط – تككيف كتمة عربية إسبلمية اقتصادية ، تمتص الثركات العالمية 

يتـ بكاسطتو القضاء عمى طالباف ، كالقاعدة ، " فخ"القكة كالسيادة ، فكاف ال بد مف إيجاد 
كاإلسبلـ العربي المكتكب ، مف جية ، ككضع اليد عمى منابع النفط الممتص لمثركات مف جية 

لتعبر عما في كجدانو مف فتح " بكش الثاني"كمف ىنا جاءت زلة لساف الرئيس األمريكي . أخرل
: حرب صميبية بالمعنى الكامؿ ، مؤكدان دعكل أسامة بف الدف ، بانقساـ العالـ إلى فئتيف 

http://www.usatoday.com,2007/
http://www.usatoday.com,2007/
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 11كالكاقع أف ىذا االستعداد لمثؿ ىذه الحرب لـ يبدأ عقب أحداث . مسمميف كغير مسمميف 
نما بدأ منذ إعبلف بكش الثاني رئيسان  (سبتمبر)أيمكؿ  التي ضربت مبنى التجارة العالمي ، كا 

لمكاليات المتحدة ، بمكجب حكـ قضائي صدر بعد ثبلثة أشير مف انتياء انتخابات الرئاسة ، 
كتشكيؿ بكش لحككمة حرب عسكرية مف كبار الجنراالت مطعٌمة ببعض المدنييف ، كيشكؿ 

. مرتبطة بالقكل التي خططت لمحرب (كخفيٌة)العسكريكف حككمة مصغرة 
 

مف األمـ المتحدة ، كلكنيا  (%40)ىناؾ اليكـ أكثر مف خمسيف دكلة عربية كا سبلمية تشكؿ 
عاجزة ، مع األسؼ عف إقرار أك تنفيذ قرار كاحد لمصمحتيا ضمف ىذه المنظمة التي اعترفكا بيا 

رغـ ما في ىذا االعتراؼ مف – أك ، ديف العالـ الجديد كحاكمة – جميعان رمزان لمشرعية الدكلية 
كىذا مف أكبر كبائر اإلثـ كأحد أىـ أسباب التراجع كاليكاف . شرؾ باهلل كضع لئلسبلـ جانيان 

كيكفي لمداللة عمى ذلؾ، حاؿ الشعب في فمسطيف، كالجزائر ، كببلد الشاـ، . العربي اإلسبلمي
 ( 2003, البغدادم)." كالسكداف، كالشيشاف، كمقدكنيا، كالبكسنة كاليرسؾ، ككشمير، كالمغرب

 

د كؽ.  ألفغانستاف11/9كبيذا صار حميؼ األمس عدك اليـك ككانت أكؿ الضربات األمريكية بعد "
              كجو التعامبلت كالعبلقات الدكلية كحركت العالـ فأصبحت11/9غيرت أحداث 

الكاليات المتحدة في صراع مكشكؼ كمباشر مع الحركات اإلسبلمية الجيادية التي حكلت 
اإلسبلـ السياسي مف عدك مفترض يتحدث عنو المنظركف كاإلستراتيجيكف األمريكيكف إلى عدك 
عبلميان كاقتصاديان خارج أفغانستاف كأعمنت  حقيقي تكاجيو أمريكا عسكريان في أفغانستاف كأمنيان كا 

جريدة )                .الكاليات المتحدة الحرب عمى حركات الجياد باسـ الحرب عمى اإلرىاب
. (17/1/2003الكطف، 

 

كبداية ( 7/10/2001بتاريخ  )كلقد ظير مفيـك الحرب اإلستباقية في الحرب عمى أفغانستاف 
           كقد أدت أحداث: "كفي ذلؾ يقكؿ الدكتكر حسنيف تكفيؽ إبراىيـ. لمحرب عمى اإلرىاب

رض الكاقع أ إلى منعطفات سياسية جديدة باإلضافة إلى ترجمة الرد عمى ـ2001 سبتمبر 11
 كذلؾ فإف العبلقات مع الحركات اإلسبلمية دخمت ،بما يسمى الحرب االستباقية بداية بأفغانستاف

مجاؿ التضييؽ كتجفيؼ المنابع حيث تـ محاصرة الحركات كالجمعيات اإلسبلمية ككانت أحداث 
 سبتمبر خاتمة لمحاكالت االحتكاء كالتعامؿ السمبي مع اإلسبلـ السياسي، حيث يكتشؼ 11

 11/9المراقب لؤلحداث كردكد الفعؿ التي قامت بيا اإلدارة األمريكية بعد األحداث مباشرة،  أف 
لتكجو األمريكي المسيحي الصييكني المتعصب ضد ؿكانت الفرصة الماسية التي أطمقت العناف 

 الرؤية األمريكية ضد مفيـك اإلرىاب كمف خبلؿ ما تقدـ نجد بأف  .اآلخر كالمقصكد ىنا اإلسبلـ
فإف المكائح التي أعمنتيا اإلدارة األمريكية لمتنظيمات اإلرىابية  "صبغت العرب كاإلسبلـ باإلرىاب
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تضمنت عديدان مف األحزاب كالتنظيمات المكجكدة في دكؿ عربية، كبعضيا تنظيمات مشركعة 
كما تكالت تصريحات بعض . كليا تمثيؿ في البرلماف كما ىك الحاؿ بالنسبة لحزب اهلل في لبناف

المسئكليف األمريكييف مشيره إلى أف دكالن عربية عديدة سكؼ تككف مستيدفة بالحرب ضد 
اإلرىاب في مراحؿ تالية، كأف ىذا االستيداؼ يمكف أف يأخذ أشكاالن عسكرية أك غير عسكرية 
كمف ىذه الدكؿ العراؽ كاليمف كالصكماؿ كالسكداف كسكريا كلبناف عمى الرغـ مف أف مثؿ ىذه 

التصريحات قد خؼ مع مركر الكقت بالنسبة لمدكؿ المذككرة ما عدا العراؽ، إال أف مجرد صدكره 
 .لو داللتو بخصكص المدركات السائدة لدل اإلدارة األمريكية حكؿ اإلرىاب كسبؿ مكافحتو

(.  2002, إبراىيـ)
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 :العربيةردود الفعل 
 سبتمبر، ألنو ىناؾ العديد 11كما ييمنا في ىذا السياؽ، ىك ردكد الفعؿ اإلسبلمية عمى أحداث 

فقد أكد الدكتكر محمد سيد طنطاكم : "ىاكرفضتمف المؤسسات الدينية الرسمية التي أدانتيا بؿ 
شيخ األزىر في أكثر مف مناسبة عمى أف ما حدث في الكاليات المتحدة األمريكية في الحادم 

عشر مف سبتمبر ىك إرىاب مداف ترفضو الشرائع السماكية ألنو يمثؿ عدكانان عمى األنفس 
كاألمكاؿ كالممتمكات، كىك غير الجياد، ألف األخير عمؿ مشركع غايتو تحقيؽ أىداؼ نبيمة 

كشريفة تتمثؿ في الدفاع عف النفس كالعرض كالماؿ كدفع العدكاف كرد الظمـ، كعندما يصدر مثؿ 
ىذا المكقؼ عف شيخ األزىر الشريؼ الذم ىك مف أعرؽ المؤسسات الدينية في العالميف العربي 

(.  2002, إبراىيـ)". نو يؤكد دالالت ىامة تتعمؽ برفض اإلسبلـ لئلرىابإكاإلسبلمي، ؼ
 

 قادة عديد مف األحزاب كالحركات اإلسبلمية في الكطف العربي ،كما أنو مما يستحؽ الذكر أف
كبعضيا يحظى بالمشركعية القانكنية كبعضيا اآلخر ال يحظى بيا ، قد أنصدركا بيانان مع قادة 

أحزاب كتنظيمات إسبلمية في دكؿ أخرل، أكدكا فيو عمى إدانة االعتداءات التي استيدفت مراكز 
 ليا باعتبارىا تتعارض مع القيـ استنكارىمحيكية في الكاليات المتحدة األمريكية كعبركا عف 

كمف بيف الحركات . اإلنسانية كاإلسبلمية، حيث أف اإلسبلـ يحـر العدكاف عمى األبرياء
جماعة اإلخوان المسممين : كالتنظيمات اإلسبلمية التي كقع قادتيا كممثمكىا عمى البياف ما يمي 

، كحركة مجتمع السمـ (تكنس) كالسكداف كسكريا ، كحركة النيضة في كل من مصر واألردن
كباإلضافة إلى ذلؾ، . (لبناف)، كالجماعة اإلسبلمية (اليمف)، كالتجمع اليمني لئلصبلح (الجزائر)

ف عفقد أصدرت حركات كتنظيمات إسبلمية في بعض الدكؿ العربية بيانات مستقمة عبرت فييا 
 كمف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ البياف الذم أصدرتو جماعة اإلخكاف ،إدانتيا ليجمات سبتمبر

، كالذم أكدت فيو عمى ما سبؽ كأعمنتو بشأف إدانة 15/9/2001المسمميف في مصر بتاريخ 
العمؿ اإلرىابي البشع الذم أكدل بحياة اآلالؼ مف األبرياء كنشر الذعر كالرعب كالدمار عمى 

". أكثر مف ساحة في الكاليات المتحدة
 

كمو لم يشفع لإلسالم وال لإلسالميين ولم تفرق المطرقة األمريكية ما كلكف مف الكاضح أف ذلؾ 
 الذم أبداه كيبديو كؿ ىؤالء بين التطرف واإلرىاب الموجود في كل العالم وبين اإلسالم المعتدل

 إلى جانب كؿ ما 11/9كلقد كاف مف أبرز المشكبلت التي ثارت بعد . تجاه العنؼ كاإلرىاب
: سبؽ نقطتيف ىامتيف

 أف اإلدارة األمريكية تحركت في حربيا ضد اإلرىاب كقيادتو بدءان بأسامة بف الدف كتنظيـ :أواًل 
 كبالتالي شكمت الكاليات المتحدة ،القاعدة بدكف أف تقدـ أدلة جدية بيذا الخصكص
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أف مف ليس " التحالؼ الدكلي ضد اإلرىاب كقيادتو استنادان إلى القاعدة األمريكية الشييرة 
  ".ىك مع اإلرىاب كعميو تحمؿ عكاقب ذلؾؼمع التحالؼ 

 

 كقد تمثؿ "اإلرىاب" تكفير غطاء دكلي مف الشرعية لتمؾ الحممة المسعكرة ضد ما أسمتو :وثانيًا 
بمشركع ىذا ـ 2001 سبتمبر 28 الصادر في (1373)ذلؾ في قرار مجمس األمف 

القرار كأقره المجمس باإلجماع خبلؿ فترة قياسية لـ تتجاكز أربعة كعشريف ساعة، كىك 
. أمر نادر الحدكث بمجمس األمف

 

مبلءاتيا ضد إكقد كانت مساحة ىذا القرار مناسبة لكي تفرض اإلدارة األمريكية كافة شركطيا ك
كلقد تحدث الكثيركف .  إال أنو عمى ما يبدك فإف الجميع كانكا عبارة عف العرب كالمسمميف،الجميع

عف أجندة أمريكية كانت مكجكدة في جيب أصحاب القرار مف اإلدارة األمريكية حتى قبؿ أحداث 
 كالتي أشارت إلى ضركرة السيطرة عمى مناطؽ معينة في الشرؽ األكسط بقصد التحكـ ،سبتمبر

(.  2002, مسعد) .في مصادر الطاقة أك حتى االنتقاـ الشخصي
 

كمف خبلؿ ما تقدـ يتضح لنا أف التداعيات المترتبة عمى عبلقة اإلدارة األمريكية بالحركات 
 (عسكرية)اإلسبلمية في البمداف العربية كبعض الدكؿ اإلسبلمية كانت تتراكح بيف مكاقؼ شديدة 

 . كمكاقؼ إصبلحية
 

كمكضكع اإلصبلحات ظير عمى الساحة فيما بعد ذلك موضوع اإلصالح كمف ىذا المنطمؽ فقد 
لقد دفعت ردكد الفعؿ األمريكية بعد . الداخمية كالديمقراطية كحتى تغيير المناىج في المدارس

لشئكف العربية أحداث الحادم عشر مف سبتمبر باإلدارة األمريكية نحك التدخؿ عميقان في ا
لكطف العربي أك  كاشكالياتو في اماإلصبلح الداخؿمف قضايا  كقد أثيرت العديد ،كاإلسبلمية

عادة تقكيـ خبرة الحركات : إعادة طرحيا مثؿ  اإلصبلح السياسي، كتجديد الخطاب الديني، كا 
كبناءان عميو فقد تجاكبت بعض ". "اإلسبلمية المتشددة، كتطكير السياسات الثقافية كاإلعبلمية

مثبلن األردف اختار مميكيا عبد اهلل الثاني أف يسير في . الدكؿ العربية بدرجات عمى ىذا األمر
ركب التحالؼ ضد اإلرىاب مكاجيان بذلؾ المعارضة الداخمية مف اإلسبلمييف الذيف طالما ساندكا 

كقد عمؿ الممؾ األردني عمى المشاركة بإرساؿ قكات عسكرية أردنية إلى . الممؾ األردني
بينما قامت السعكدية . أفغانستاف لمقياـ بأعماؿ غير قتالية إلى جانب القكات المشاركة في الحرب

 كذلؾ ، ليا في الحرب ضد أفغانستافان بقطع عبلقاتيا مع طالباف بعد أف كانت ممكالن رئيسي
كقامت دكؿ عربية أخرل بتنفيذ عمميات اعتقاؿ ضد عناصر . اإلمارات قطعت عبلقاتيا بطالباف

كما اتخذت . مف مكاطنييا مشتبو بكجكد عبلقات تربطيـ بالقاعدة أك بتنظيمات إرىابية أخرل
الدكؿ العربية إجراءات متفاكتة بشأف تجميد الحسابات المصرفية ألشخاص كمؤسسات كشركات 
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كعمى ما يبدك فإف معظـ الدكؿ العربية قد . كتنظيمات كردت عمى المكائح األمريكية لئلرىاب
قامت بما طمب منيا أمريكيان كالكثير مما قدمتو ىذه الدكؿ كبالذات مصر كالسعكدية كالككيت لـ 

(.  2002, مسعد)". يتـ اإلعبلف عنو إعبلميان 
 

كما أف اليمف عمى سبيؿ المثاؿ أبدل تعاكف كبير إلى أبعد الحدكد مع الكاليات المتحدة في 
 أم بعد ـ2001حممتيا عمى اإلرىاب منذ زيارة الرئيس اليمني لمكاليات المتحدة في نكفمبر 

شيريف مف األحداث كقد التـز اليمف بالطمبات األمريكية إلى حد المكاجية المسمحة مع بعض 
 العتقاؿ عناصر مف القاعدة مما ترتب عميو كقكع قتمى كجرحى ـ2001القبائؿ في ديسمبر 

 كما حرص اليمف عمى إغبلؽ ممفات التنظيمات اإلسبلمية المتشددة كبخاصة جيش ،بالعشرات
كقبمية عدف اإلسبلمي كلقد حاز اليمف الرضى األمريكي كلكنو يكاجو مشاكؿ داخمية اقتصادية 

. (2002, إبراىيـ). يرثى ليا
 

لقد قاـ اإلخكاف في مصر كاألردف كما سبؽ ذكره في ىذا البحث بالتقدـ بمبادرات إصبلح في 
 الفترة إلصبلح الكضع الداخمي مما أعتبر مف قبؿ جممة مف المحمميف السياسييف بمثابة نفس

تجاكب مع المطالب األمريكية، كىذا مما يظير أف تكجو كؿ مف اإلخكاف المسمميف في مصر 
(. 2006, تماـ) .كاألردف نحك التكافؽ كالرغبة في عدـ التصادـ مع مكاقؼ اإلدارة األمريكية

 

 سبتمبر الفارؽ الكاضح في التعامؿ أمريكيا ما بيف نكعيف مف اإلسبلمييف 11لقد ظير فيما بعد 
المرفكضيف أمريكيان  (المتعصبيف كالتكفيرييف)أكال األصكلييف أك كما يسمييـ معارضييـ : كىما

المعتدليف مثؿ اإلخكاف في عدد مف البمداف العربية كمنيا األردف : كحتى عربيان مثؿ القاعدة كثانيان 
 كاإلسبلمية مثؿ تركيا الذيف مف الممكف أف يشكمكا أحزاب سياسية قد تدخؿ الحكـ في ،كالمغرب

أصبح "الدكلة كالديف  , حيث يقكؿ الكاتب إبراىيـ غميكف في كتابو نقد السياسة. قالب ديمقراطي
مصطمح األصكلية يثير حساسية لدل اإلسبلمييف في الكقت الحاضر، كلـ يكف األمر كذلؾ مف 

ف اإلحياء االجتماعي كالسياسي أقبؿ، إنما عمى العكس، كانت األصكلية تعني مذىب االعتقاد ب
كال . لممجتمعات اإلسبلمية يستدعي العكدة ألصكؿ الديف كالشرع الثابتة قبؿ تحريفيا التاريخي

نو أيزاؿ ىذا االعتقاد األطركحة الرئيسية لمحركات اإلسبلمية عمى اختبلؼ أجنحتيا، بالرغـ مف 
كقد حصمت حساسية خاصة مشابية بالنسبة لمفيـك . قد تعرض إلى الكثير مف التعديؿ كالتجديد

كسبب الحساسية ىذه ما تعرضت لو ىذه المصطمحات . السمفية الذم كاف قريبا منو في معناه
مف استخداـ سمبي مف قبؿ القكل المعادية لئلسبلمييف، أك بالنسبة لمسمفية، مف قبؿ جماعات 

. (2004غميكف، ). محددة محافظة أطمقت عمى نفسيا ىذا االسـ
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درجة كبيرة مف التأثر شيدت شبكة العبلقات كالتفاعبلت الدكلية كاإلقميمية  كىنا تشير الدراسة أف
حداثياتو، لكف حدةكالتأثير المتبادؿ، كبالطبع تختمؼ   كدرجة التأثير كاالنعكاسات بحجـ الفعؿ كا 

ركة حماس عنصران كعامبل ىاما بؿ كككف ح. في كؿ الحاالت البد مف التعامؿ مع نتائجو
المحمية التفاعبلت كأساسيان في ىذا النظاـ السياسي، كبالتالي أصبحت جزءا أساسيا في حركة 

أف العبلقة األمريكية مع الحركات اإلسبلمية األصكلية كتحديدا كىذا بسبب ، الدكلية ككاإلقميمية
 كلذلؾ تحديد الحكارات المباشرة ،مع حركة حماس كانت كمازالت مشكبة بالكثير مف التكترات

جدا  بؿ صعبة عممية معقدةكغير المباشرة بيف اإلدارة األمريكية مع ىذه الحركات إلى حد ما 
كبالتالي فالكاليات المتحدة األمريكية كانت عمى عمـ بأنو ىنالؾ تداعيات مف جراء . أحيانان 

 كىذا ما تـ استنتاجو مف ،عبلقتيا مع الحركات اإلسبلمية األصكلية كتحديدا مع حركة حماس
خبلؿ التحكالت كالتطكرات التاريخية ليذه الحركات كالتداعيات المترتبة عمى كؿ ىذه العبلقات 

. مع الحركات اإلسبلمية في البمداف العربية كبعض الدكؿ اإلسبلمية
 

كلكف بقيت العبلقة السياسية بيف الكاليات المتحدة األمريكية في المنطقة العربية مرتبطة بعدد مف 
التأثيرات كاألدكار كعمى رأسيا عبلقتيا مع إسرائيؿ كطبيعة الصراع القائـ بيف الفمسطينييف 

دور وتأثير اإلدارة كاإلسرائيمييف، كمف أجؿ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ يجب أف نكضح كنحمؿ 
نموذج – األمريكية السياسي عمى القضية الفمسطينية ومع الحركة اإلسالمية في فمسطين 

 .  وىذا ما توصمت إليو الدراسة من نتائج.حماس
 

نو لمف أك.  بالنسبة لمقضية الفمسطينية منذ البدايات ان  كىاـان لقد كاف دكر اإلدارة األمريكية محكرم
الصعكبة بمكاف عمى أم باحث أف يعطي تاريخ محدد لبدء ذلؾ الدكر األمريكي تجاه القضية 

نني أرل مف خبلؿ ما تـ تكضيحو في بداية ىذا البحث أف العامؿ األمريكي .الفمسطينية  كا 
المكجو إلقامة الدكلة الييكدية عمى أرض فمسطيف بالتحديد بدأ مع بداية الحمـ األمريكي كمع 

 إذ لـ يكف لمفمسطينييف أم تأثير ف في منتصؼ القرف السابع عشر تقريبان مكصكؿ اآلباء المؤسس
في العي األمريكي بؿ إف النظرة األمريكية ليـ كانت سمبية عمى إعتبار أف فمسطيف ىي األرض 
المقدسة لممسيحييف كالييكد كأف الفمسطينييف مف المسمميف كالمسيحييف قكـ ال نفع فييـ كبؿ كمف 

 .(2005, مركز أبحاث المستقبؿ)الممكف اإلستغناء عنيـ 
، 2006 – 1988منذ  اإلدارات األمريكية مواقفن عوما يمي يقدم نبذة تاريخية سريعة 

.  القضية الفمسطينيةتجاه
 

 (م1988 – م1981)إدارة ريغان - 1
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 حيث كقعت معيا ،أىـ العبلقات التي ميزت ىذه اإلدارة كاف الدعـ المطمؽ إلسرائيؿ مف جية
ـ كتـ تكقيع االتفاؽ الثاني في عاـ 1981 نكفمبر 30اتفاؽ التعاكف االستراتيجي األكؿ في 

 لمحاكلة القضاء عمى المقاكمة ـ1982 كما تـ غزك إسرائيؿ لمبناف بمباركة أمريكية عاـ ـ1983
 إال أف الحرب ضد الشيكعية كاالتحاد السكفيتي كانت ،الفمسطينية، إلى جانب أىداؼ أخرل

العبلمة الفارقة لمسياسة الخارجية األمريكية كقد عممت إدارة ريغاف عمى التحالؼ مع المسمميف 
أما بالنسبة لتسكية الصراع العربي اإلسرائيمي فعمى الرغـ مف أف ىذه الفترة . في أفغانستاف

 ـ1988 كمبادرة شكلتز عاـ ـ1982شيدت عددان مف المبادرات األمريكية مثؿ مبادرة ريغاف عاـ 
إال أنيما استيدفتا تسكيف الصراع، فاألكلى جاءت تحسبان مف نتائج الغزك اإلسرائيمي لمبناف، أما 

(. 2002سعكدم، ) ."الثانية فقد جاءت في أعقاب االنتفاضة الفمسطينية
 

كلقد أصرت إدارة ريغاف عمى أف يقـك الممؾ حسيف ممؾ األردف في حينو بالتفاكض نيابة عف 
الفمسطينييف، كلكف بعد أف اعترفت منظمة التحرير بإسرائيؿ كبحقيا في الكجكد كنبذت الكفاح 

 (242)كقبمت بقرارم  (اإلرىاب)المسمح بالصيغة المغكية التي طمبتيا منيا الكاليات المتحدة كىي 
 قامت الكاليات المتحدة بفتح حكار مع المنظمة إلى أف قامت االنتفاضة الفمسطينية (338)ك 

 كىي التي غيرت كاقع السياسة األمريكية اتجاه القضية الفمسطينية كمنيا مبدأ ـ1987األكلى عاـ 
عمما بأنو تـ تعميؽ الحكار . الصعكد الحقيقي لمحركة اإلسبلمية في فمسطيف كىي حركة حماس

 (www.mustaqbal.net,2005 ).ـ1990مع المنظمة في العاـ 
 

  (م1993 – م1989 )جورج بوش األب - 2
فإف  السياسة األمريكية لـ تكف كما جرل عميو   (ـ1992-ـ1988)كفي إدارة بكش األب 

التصكر الشائع مف أف إدارة بكش كانت أكثر تكازنان بشأف القضية الفمسطينية مف اإلدارات التي 
ففي كاقع األمر درجت إدارة بكش عمى السياسة األمريكية السابقة برفض الحقكؽ . سبقتيا

اإلسرائيمية قد - يضاؼ إلى ىذا عدـ كجكد أم دليؿ عمى أف العبلقات األمريكية. الفمسطينييف 
أما الذم حدث حقان فيك . تدىكرت إلى حد ييدد بالخطر الشراكة الكثيقة القائمة بيف البمديف

بداء بعض المبلحظات التي بدت عدائية عمى نحك  التصاعد الساخف في ليجة الخطاب أحيانان كا 
في ما عدا ذلؾ استمرت إدارة بكش بقبكؿ إسرائيؿ بصفتيا دعامة إستراتيجية، كتعاكنت . مكشكؼ

ٍى كثيقان معيا في قضايا عسكرية كاستخباراتية، كزكدتيا بمبالغ طائمة مف المعكنة المالية  .تعاكنان
(www.mustaqbal.net,2005)  
 (  م2001 – م1993 )إدارة بيل كمينتون - 3
لقد استمر كمينتكف في الدعـ إلسرائيؿ كقد حاكؿ حؿ القضية الفمسطينية كاحتضف اتفاؽ أكسمك " 

 كحاكؿ الضغط عمى الفمسطينييف لمتكصؿ التفاؽ كعمكمان لقد استمر الدعـ األمريكي ـ1993عاـ 
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 عمى االتفاؽ االستراتيجي كالتعاكف ـ1996إلسرائيؿ بؿ كتزايد حيث تـ التكقيع في العاـ 
كلقد حاكؿ كمينتكف خبلؿ فترة  (2002, سعكدم )  "1966العسكرم بيف الدكلتيف في ابريؿ 

 (. 2006 كارتر،). رئاستو التكصؿ عمى حؿ لمقضية الفمسطينية كلـ ينجح
 

 غيرت اتجاه السياسة األمريكية مرة أخرل ـ2000كلكف اندالع انتفاضة األقصى في العاـ 
كأعادتيا إلى سياسة الخطكة خطكة كما في كؿ السياسات السابقة  منذ نيكسكف كحتى بكش األب 

. كالتي لـ يغيرىا إال الرئيس كمينتكف الذم حاكؿ القفز نحك كضع حد نيائي لمقضية الفمسطينية
(www.mustaqbal.net,2005 ) 
 

 ( حتى اآلن م2001 )فترة جورج بوش االبن - 4
 سبتمبر كقد صبغ كؿ ما بعدىا مف سياسات أمريكية 11خبلؿ الفترة الرئاسية األكلى كاف زلزاؿ 

. كأدل إلى مساكاة المقاكمة باإلرىاب
 

 عمى تقديـ رسالة الضمانات الشييرة لشاركف كالتي ـ2004كقد عمؿ جكرج بكش في ابريؿ 
البلجئيف كعف  , تتضمف االعتراؼ بشرعية الجدار كضـ مستكطنات الضفة الغربية إلى إسرائيؿ

الفمسطينييف كعدـ عكدتيـ إلى أرض فمسطيف التاريخية، كما أف االحتياجات اإلسرائيمية لممناطؽ 
الفمسطينية تضاعفت كاستشيد كجرح اآلالؼ كتـ اغتياؿ الشيخ أحمد ياسيف كالدكتكر عبد العزيز 

  (www.mustaqbal.net,2005 ).الرنتيسي ككؿ ذلؾ بضكء أخضر أمريكي
 

 أم بعد إعادة انتخاب بكش لـ تغير مف ـ2005مف المبلحظ عمى أف اإلدارة األمريكية بعد 
سياستيا تجاه القضية الفمسطينية رغـ الكبلـ الكثير عف اىتماـ اإلدارة األمريكية بقضية الشرؽ 

. األكسط كحديث الرئيس بكش المتكرر عف الدكلة الفمسطينية كالديمقراطية الفمسطينية
 

كلقد ظير التشدد األمريكي نحك الديمقراطية الفمسطينية التي جمبت حماس إلى سدة الحكـ 
بالمقاطعة التامة كمنع المساعدات كمساندة المكقؼ اإلسرائيمي كالضغط عمى حماس ككافة 

  (www.mustaqbal.net,2005 ).حركات المقاكمة الفمسطينية
إف كؿ ما تقدـ يبيف لنا عمى أف الدكر كالتأثير األمريكي قد تحكؿ كتطكر مف مرحمة إلى أخرل 

 كلكف بقي السؤاؿ األىـ في ىذا السياؽ .الدراسةكىذا كفؽ ما تقدـ مف تحميبلت كنتائج في ىذه 
: كىك

مف أجؿ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ؟ والعالقات األمريكية مع حماس ما المراحل التي مرت بيا 
 :لدراسة إلى اآلتيكمف خبلؿ التحميؿ كالفحص فقد تكصؿ الباحث في نتائج ا
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إنو من الواضح أن عالقة اإلدارة األمريكية مع حماس قد مرت بمراحل وتطورات من حيث 
األثر الكاضح لمكاليات المتحدة األمريكية في المنطقة العربية ال  وىذا ألن. شكميا و مضمونيا

يترؾ احد أك يستثنيو مف المعبة السياسية الحاصمة لصياغة الشكؿ الحاضر كالمستقبمي لممنطقة 
ما بالضغط أك التضييؽ أك الحصار ىذا ال يعني أنيا إشمؿ ىذا الحركات اإلسبلمية لـ مكاف 

ف كاف عمى مستكل ضعيؼ أك إبعيدة عف األجندة السياسية األمريكية كمدارات السياسة العالمية ك
ف كاف ىناؾ عبلقة بيف حركة حماس كالكاليات المتحدة مف إقكم دبمكماسيا كيمكف أف نعرؼ 

  .خبلؿ الفترات الزمنية التي مرت بيا الحركة كعبلقاتيا منذ التأسيس حتى اليكـ
 

 : وعميو فمن الممكن تقسيم العالقات األمريكية مع حماس لثالث مراحل وىي
ات  يفترة الثمانين: المرحمة األولى
ات  يفترة التسعين: المرحمة الثانية
 وىي األىم واألكثر ضراوة م2001 أيمول 11بعد : المرحمة الثالثة

 
ات يات حتى بداية التسعينيمنذ فترة الثمانين :المرحمة األولى

تعتبر مرحمة استكشاؼ كجمع معمكمات عف اإلسبلمييف حتى ال يتكرر نمكذج التجربة اإليرانية 
حيث سقط نظاـ الشاه نياية السبعينيات كلـ يكف لدل اإلدارة األمريكية دراية كفكرة عف األمر 

كبالتالي فقد حرص األمريكيكف عمى تحسس حجـ كقكة ىذا التيار ألف . كعف قكة الطرؼ اآلخر
تداعياتو ممكف أف تنعكس عمى المنطقة ككؿ ك مف المعركؼ أف الخطط اإلستراتيجية األمريكية 

.  تككف طكيمة المدل كمعتمدة عمى دراسات معمقة
 

ات ي منذ فترة التسعين:المرحمة الثانية
ككانت تدعى بمرحمة االحتكاء لمعبلقات بيف حماس كاإلدارة األمريكية حيث أنيا كانت منذ بداية 

ات كالتي ذكرىا الدكتكر أحمد يكسؼ محاكلة احتكاء كتدجيف الحركة، إذ أف ذلؾ يعتبر مالتسعيف
مف األساليب األمريكية المعركفة كقد تـ التعامؿ مع ىذا األسمكب بكفاءة عالية فترة الحرب 

الباردة في التعامؿ مع الشيكعية كفترة حرب الخميج األكلى حرب العراؽ إيراف ككمنيج أمريكي 
ناجح في التعامؿ مع الكثير مف القضايا العالمية الشائكة التي كانت تيـ اإلدارة األمريكية كتندرج 

. في أعمى سمـ أكلكيات سياستيا الخارجية
 

 الحرب الباردةالكاليات المتحدة تعريؼ مصالحيا الحيكية في المنطقة ما بعد انتياء لقد أعادت 
 التي إستطاع فييا الرئيس األب جكرج بكش أف يككف تحالؼ كبير كما بعد حرب الخميج الثانية

الدكلة الكحيدة القادرة عمى تجييش الكاليات المتحدة األمريكية انيا أثبتت تحت الراية األمريكية ك
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استطاعت مف خبلؿ حرب الخميج الكصكؿ إلى منابع النفط ك ضماف كما , العالـ ضد أعدائيا
ات كبعد مكفي مرحمة التسعيف. استمرارية تدفقو دكف خكؼ مف استخدامو كسبلح مف قكل أخرل

  مصالحيا النفطية عمدت الكاليات المتحدة إلى إكماؿ مياميا الرئيسية كعمى رأسياضمنتأف 
، مع مبلحظة إسرائيؿ التي تطمح لمزيد مف القكة كالقبكؿ في المنطقةكسبلمة أمف المحافظة عمى 

مؤتمر إلى  كصكال المنطقة عمى طاكلة المفاكضات معظـ دكؿعممت عمى كضع  كاشنطفاف 
مدريد الذم أسفر عف تكقيع المنظمة كاألردف التفاقيات سممية عمى التكالي مع إسرائيؿ عامي 

 بدأ الحديث عف الشرؽ األكسط الجديد كعف انتعاش اقتصادم في المنطقة ـ ثـ1994 كـ1993
ك بعد تكقيع معاىدات السبلـ رفضت الحركات اإلسبلمية ك . يككف إلسرائيؿ فيو نصيب األسد

مصر ك األردف ىذا النيج عمى اعتبار أف فيو انتقاص لحقكؽ المسمميف بخكاف اإلمنيا حماس ك 
أسس مرحمة ىامة  في التكجو األمريكي مما األمة كالكطف كجكر عمييما لصالح العدك اإلسرائيمي 

جريدة الكطف، ) .نحك اإلسبلـ كالحركات اإلسبلمية بكافة أطيافيا السياسيةعمكما كالغربي 
2006.) 

 

:  بعالمتين وىما (اتيالتسعين)لقد تميزت ىذه الفترة 
 محاكالت حثيثة الحتكاء الحركات اإلسبلمية سياسيان مف خبلؿ العديد مف االتصاالت :أوالً 

 .  كمحاكالت التعرؼ عمى رؤل كمكاقؼ الحركات اإلسبلمية
حيث كانت المداىمات كاالعتقاالت ,  أسمكب الزجر كالتيديد كالتضييؽ داخميان كخارجيان :ثانياً 

كالتفتيش اإلجرائي كالعممي عمى المؤسسات اإلسبلمية مستمرة إضافة إلى نقؿ كسائؿ 
  .الزجر كالتيديد

 

اإلرىاب قائمة  كضع حركة حماس عمى بدأت فكرة ـ1995في : " يقكؿ الدكتكر أحمد يكسؼ
 Pattern of Global Terrorism ػ كاف ىناؾ ما يسمى بـ1997كفي العاـ  بدفع إسرائيمي

كقد . حركة إرىابيةإظيار إنيا عبارة عف تقارير كمجمدات  لمتركيز عمى عمميات حماس كىي ك
ضد تعبئة اإلدارة األمريكية  صمـ ىذا التقرير الذم كاف يصدر عف كزارة الخارجية  بيدؼ

كبالتالي تـ . اعتقاؿ الدكتكر مكسى أبك مرزكؽ عمى خمفية عبلقتو بالحركةخاصة بعد ك , حماس
بما أسمكه  في الغرب  الذم يقكـ بو أعضاء مف حماس  الجيد اإلنساني كالخيرم كاإلعبلنيربط

في الكاليات  في الشرؽ بدليؿ أف مكسى أبك مرزكؽ كاف رئيس مؤسسة كمديرىا التنفيذم اإلرىاب
 كقد كاف مكجكد بأمريكا كيدير نشاط االتحاد اإلسبلمي لفمسطيف كمف ثـ حيف عاد أصبح المتحدة

 في الكاليات دير مؤسسة اإلسبلـ كفمسطيفمكاف الذم كذلؾ رمضاف شمح .  لحركة حماس ان قائد
. األميف العاـبؿ  لحركة الجياد اإلسبلمي ان  كصار قائدإلى سكريا ثـ رجع المتحدة األمريكية

 أف ىذه القيادات الفكرية تتحكؿ لمشرؽ كتأخذ بعد تنظيمي كمف ىنا الرابطةكبالتالي أصبح ىناؾ 
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 أم خمؿ إدارم  بحثا عف السمطات األمريكيةمف قبؿ قضية المبلحقة كالمتابعة لممؤسسات جاءت
 كجرت اعتقاالت كمصادرة مؤسسة الدكتكر سامي العرياف ة مداىـك قد تـ بالفعؿأك ضرائبي 

  .(ـ24/4/2007، يكسؼ )             .لكؿ محتكيات المكاف
 

 حماس عمى قكائـ اإلرىاب  حركة كضعتـ حيف1996نو حتى كيضيؼ الدكتكر أحمد يكسؼ أ
لـ يتـ اتخاذ أم إجراءات عممية لمحاصرة النشاط اإلسبلمي الذم لو عبلقة بفمسطيف سكاء خيرم 

كمصادرة  المبلحقة كالمتابعة كالمداىمات كثرت بعد أحداث سبتمبر كلكفأك إعبلمي أك سياسي 
 كيستطرد الدكتكر أحمد يكسؼ ".الممتمكات كاالعتقاالت كحتى الضغط لمحصكؿ عمى اعترافات

 االحتكاء كلكف مع الضغط المتنامي إلى سياسةات م اإلدارة األمريكية في التسعيفلجأتلقد : قائبل
المحافظكف الجدد كاليميف المسيحي المتطرؼ المتنامي ك AIPACلكبي الصييكني ؿكالمستمر 

الضغكطات كاإلعبلـ األمريكي الداعـ إلسرائيؿ إضافة إلىالذيف سيطركا عمى الككنغرس في حينو 
كمع تزايد كتيرة العمميات االستشيادية الفمسطينية كبالذات التي قامت بيا . اإلسرائيمية المتنامية

حركة حماس كأدت إلى الكثير مف الخسائر البشرية في صفكؼ اإلسرائيمييف تزايدت الضغكطات 
 قتؿ النفس البشرية في مفيكـ  كيقكؿ الدكتكر أحمد يكسؼ أف.عمى الحركة في الداخؿ كالخارج

ك  ، أضر بالقضية الفمسطينية عالميان  مماستعصي عمى الفكر المادم الغربيمسبيؿ قضية دينية 
 مف أجؿات مىك كقادة آخريف مف حماس لمقاء شخصيات أمريكية في فترة التسعيفقد سعى 

 تجميؿ صكرة حماس مع محاكلة تكضيح صكرة محاكلةالتحدث عما يجرم في فمسطيف ك
محاكلة  قضية اإلرىاب كالعنؼ كلمنأم بيا عفالعمميات االستشيادية في أذىاف األمريكاف 

لقد قمت ليـ أنو ليس ىناؾ إنساف في الككف ممكف أف يرسؿ ابنو لممكت "  كيتابع قائبل ،تبريرىا
(. 24/4/2007، يكسؼ)". جؿ الماؿ أمف 

 

نو أصبح كاضحان عمى أف العمميات االستشيادية الفمسطينية ضد أىداؼ إسرائيمية قد إكبالطبع ؼ
لدرجة مساكاتيا باإلرىاب فقد ذكرت مقالة بعنكاف  العرب كالعالـ بعد إسرائيميا أحسف استغبلليا 

سبتمبر نشرت في مركز دراسات الكحدة قكؿ كزير العدؿ األمريكي جكف أشكركفت /  أيمكؿ11
إف "            : ـ2001ف الجدد عقب أحداث سبتمبر كتحديدان في نكفمبر مكىك مف المحافظ

كالمسيحية يرسؿ اهلل فييا , اإلسبلـ ديف يطمب فيو اهلل منؾ أف ترسؿ ابنؾ لكي يمكت مف أجمو
(.  2002, فرسكف)". ابنو لكي يمكت مف أجمؾ

 

 كمنذ دعكة حماس لتدمير إسرائيؿ في بياناتيا في فترة االنتفاضة األكلى ـ1988إذان كمنذ العاـ 
سرائيؿ كأصبحت حماس ىدؼ لمقكات اإلسرائيمية إلى جانب  بدأت الحرب الفعمية بيف حماس كا 
باقي الفصائؿ التي كانت طرؼ في المكاجيات ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي لمضفة كالقطاع ككما 
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 أف حماس منظمة خارجة عف القانكف كأنيا منظمة ـ1989أسمفنا فقد أعمنت إسرائيؿ في العاـ 
ككما رأينا فقد كثفت إسرائيؿ جيكدىا السياسية . كحبست رئيسيا الشيخ أحمد ياسيف. إرىابية

 كلجعؿ المعركة ضد حماس، إسرائيميًا وأمريكياً كالدبمكماسية كاالستخباراتية لئلطاحة بحماس 
كاستمرت .  الواليات المتحدة األمريكيةكحميفتيا اإلستراتيجية إسرائيل لمجيتيف أمقضية مشتركة 

 تبنت االدارة األمريكية موقف عدائي من حماسالمحاكالت الدءكبة عمى كؿ األصعدة إلى أف 
كلك أخذنا .  أعكاـ مف القرار اإلسرائيمي7 أم بعد ـ1996كتـ تصنيفيا كمنظمة إرىابية في عاـ 

ىنا باالعتبار آلة الدعاية األمريكية التي تجكب األرض طكالن كعرضان لغرض الدمقرطة كالعكلمة 
عمى الطريقة األمريكية سنممس أف المكقؼ األمريكي تجاه حماس ليس إال جزءان ال يتجزأ مف 

 ـ11/9/2001العدائية المتبعة في التعامؿ مع اإلسبلمييف كالتي بمغت ذركتيا عقب أحداث 
غير ىذا المشيد " كقد ،حيث أخذت السياسة الخارجية األمريكية ذلؾ المنحى كالتكجو الخطير

كجو التفاعبلت كالعبلقات الدكلية في العالـ لتصبح الكاليات المتحدة في صراع مكشكؼ كمباشر 
مع الحركات اإلسبلمية الجيادية التي حكلت اإلسبلـ مف عدك مفترض يتحدث عنو المنظركف 
عبلميان  اإلستراتيجيكف األمريكيكف إلى عدك حقيقي تكاجيو أمريكا عسكريا في أفغانستاف كأمنيان كا 
كاقتصاديان خارج أفغانستاف كأعمنت الكاليات المتحدة الحرب عمى حركات الجياد باسـ الحرب 

ككذلؾ الدكؿ , كبادرت الدكؿ العربية شبو الحميفة إلى تأييد الحممة األمريكية, عمى اإلرىاب
كما يصفيا المنظركف  )حتى الدكؿ المارقة  (دكؿ الشماؿ األفريقي)            العربية األخرل 

, (سكريا كالسكداف)قدمت معمكمات كمساعدات أمنية لؤلمريكاف – باستثناء العراؽ –  (األمريكاف
لتظير أمريكا بعد ىجمات سبتمبر مصممة عمى تنفيذ إرادتيا عمى دكؿ العالـ األخرل كصارت 

 (.2007جريدة الكطف، ). النقمة اليامة مف أسمكب الحكار كاالحتكاء ألسمكب الزجر كالتيديد
م 2001 سبتمبر11بعد : المرحمة الثالثة

كيبيف الكاتب كالمحمؿ الفمسطيني مؤمف بسيسك أف عيد كمنتكف كاف عيد احتكاء حماس سياسيا 
كأف محاكالت اإلدارة لفعؿ ذلؾ لـ تنقطع بينما شيدت اإلدارة الجميكرية لمرئيس الحالي جكرج 

بكش عزكفان كاستكباران عمى ىذا الصعيد، كلـ تحمؿ األبناء سكل محاكلة اتصاؿ يتيمة لشخصيات 
 في تغميب كاضح ـ2005أمريكية أكاديمية كبحثية لقادة مف الحركة في بيركت بدايات العاـ 

ألسمكب الزجر كالتيديد الذم نقؿ عبر قنكات اتصاؿ عربية معركفة بحسب المحمؿ السياسي 
مؤمف بسيسك الذم يضيؼ أف اإلدارة األمريكية الحالية كانت األشد قسكة تجاه حماس كسبؿ 
التعامؿ معيا، فباإلضافة لمتشديد عمى اتياميا باإلرىاب تمكنت مف احتكاء المكقؼ األكركبي 
المتكازف نسبيان إزاء حماس، كمحاصرة العبلقات السياسية لمحركة بالكثير مف الدكؿ العربية، 

كالتضييؽ عمى الكثير مف المؤسسات المحسكبة عمى الحركة أك المتعاطفة معيا، كتجفيؼ الكثير 
. (2005, بسيسك)". مف منابع التمكيؿ التي تغذم الحركة كترفد أنشطتيا كفعالياتيا كمؤسساتيا
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 ك لقد بدأىا الرئيس بكش فعبل ،لقد كانت أحداث سبتمبر بمثابة الفيصؿ ما بيف النظرية ك العمؿ
بالكثير مف العمؿ الذم كاف جكىره حماية أمف المكاطف األمريكي بينما رافقو حرب مستعرة ضد 

اإلسبلـ عمى الرغـ مف محاكلة إضفاء تعريفات مخففة عمي ىذا التكجو إال أف اليجـك عمى 
اإلسبلـ لـ يكف خافيا ك قد تـ التطرؽ أليو في جزء سابؽ مف ىذا البحث ك مف الممفت أنو كفي 

" مكافحة اإلرىاب" قانكف ـ26/10/2001بمد الحريات  كقع الرئيس األمريكي جكرج بكش يـك 
األمريكي الذم يضمف إعطاء العمبلء الفيدرالييف صبلحيات تسجيؿ المكالمات التميفكنية ألم 
طبلع ككاالت االستخبارات عمى المعمكمات  مشتبو فيو في أم مكاف في الكاليات المتحدة، كا 

كما يسمح القانكف الجديد لعمبلء مكتب التحقيقات . السرية التي تتكفر لدل ىيئة المحمفيف العميا
الفيدرالي بإجراء عمميات تفتيش سرية لمكتب أك منزؿ أم مشتبو فيو دكف إخطار صاحب 

العقار، كقد عبَّر المحمّْؿ السياسي األمريكي الشيير تكماس فريدماف عف ىذه الرؤية في مقالو 
 في الحقيقة 9/11إذا كاف تاريخ "ـ حيث قاؿ بالنص 27/11/2001المنشكر في نيكيكرؾ تايمز 

عمينا أال نكافح الستئصاؿ .. .بداية الحرب العالمية الثالثة، فعمينا أف نفيـ ما تقصده ىذه الحرب
التديف الديكتاتكرم، كالحرب : نحف نحارب ليزيمة األيديكلكجيا.. .اإلرىاب فقط أداة.. ."اإلرىاب"

النازية - العالمية الثانية كالحرب الباردة كانتا صراعان ليزيمة الحزب العمماني المتطرؼ 
فيي معركة ضٌد الحزب الديني المتطرؼ الذم  (الحالية)أما الحرب العالمية الثالثة - كالشيكعية 

، لكنيا عمى (نسبة لػ بف الدف)" البنبلدنية"إنيا .. .يفرض عمى العالـ سمطة إيمانية تنفي اآلخريف
خبلؼ النازية، فحكـ الحزب الديني ال يمكف أف يقاتىؿ بالجيكش كحدىا، بؿ يجب أف ييقاتؿ في 

المدارس، كالمساجد، كالكنائس، كالمعابد، كال يمكف أف ييـز بدكف مساعدة األئٌمة كاألحبار 
األمريكية في " نيكيكرؾ تايمز"كلـ يقؼ األمر طبعا عند ىذا الحد إ نقمت صحيفة !!". كالكينة

إف إدارة الرئيس : ـ عف مسئكليف بالحككمة األمريكية قكليـ1/12/2001عددىا الصادر السبت 
سمطات تمكنو مف إرساؿ عمبلء لمراقبة األشخاص " آم. بي. إؼ"ترغب في منح الػ" جكرج بكش"

الذيف يتجمعكف في المساجد أك الكنائس دكف سبب محدد، أك ثبت أنيـ تكرطكا في عمؿ خارج 
(. 2001العربي، ). القانكف، كبالطبع ستتركز المبلحقة عمى ركَّاد المساجد بشكؿ أساسي

 

كمف خبلؿ تطكرات األحداث في الفترات الماضية التي أعقبت أحداث الحادم عشر مف سبتمبر، 
ا أف الحرب األمريكية لـ تقتصر فقط عمى تنظيـ  كاليجمات األمريكية عمى أفغانستاف بدا كاضحن
القاعدة، بؿ تعدت ذلؾ إلى غيره مف الجماعات كالجمعيات اإلسبلمية الدعكية كاإلغاثية التي 
رت السمطات األمريكية كضع العديد منيا ضمف قكائـ اإلرىاب، كقامت بتجميد أك مصادرة  قرَّ
أمكاليا في المصارؼ األمريكية، كأصبحت الجمعيات الدعكية كاإلغاثية البعيدة عف السياسة 

 (.2001العربي، ) تشعر بالخكؼ كالقمؽ عمى أنشطتيا
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كقد نشطت جيات كثيرة لتدلي بدلكىا منذ ذلؾ التاريخ منيا الجيات اإلسبلمية التي نشطت 
لمدفاع عف اإلسبلـ كالدعكل لمحكار ال الصداـ كمنيا الجيات الصييكنية كالمسيحية المتشددة 

التي كاتتيا الفرصة الرائعة لبلنقضاض عمى اإلسبلـ كمنيا مراكز البحث كالدراسات التي نشطت 
أيضان لكضع الحمكؿ الممكنة لمعضمة اإلسبلـ كالغرب كاإلرىاب كلقد اجتيد المفكركف كالساسة 

كقد التأمت المؤتمرات ؟ منذ ذلؾ التاريخ ككؿ يدلي بدلكه في األمر كىؿ ىك صداـ أـ حكار
كأغمقت الجمسات في حكارات لـ نر ليا نتائج بقدر ما رأينا األعداد الكبيرة مف القتمى كاإلصابات 
كالكثير مف الدمار كاألعماؿ اإلرىابية بفعؿ أفراد كجماعات كدكؿ كعمى رأسيا الدكلة األمريكية 

كقد نالت حماس نصيبيا مف الحدث ككنيا حركة مقاكمة إسبلمية  فاعمة في الخارج . كالصييكنية
كالداخؿ كقد تتبع الباحث الكثير مف التحميبلت التي نشرتيا المكاقع اإللكتركنية كمنيا مكقع إسبلـ 

أكف اليف حيث تتبع الباحث عدد مف المراحؿ التي مثمت الحالة ما بيف اإلدارة األمريكية 
.   سبتمبر11كاإلسبلمييف فيما بعد 

 

كأخيران كمما الشؾ فيو أف المتتبع لممراحؿ التي مرت بيا العبلقة بيف اإلدارة األمريكية كحماس 
يصؿ إلى نتيجة مفادىا بيذه المراحؿ كانت عبارة عف مد كجزر لمعبلقة مف خبلؿ االعتماد لكؿ 
منيما عمى مفيـك سياسة التكازنات كالمصالح كما المكقؼ المعمف الداعي لمحكار مع اإلسبلمييف 

الذم أبداه قادة ذكم ثقؿ سياسي أمثاؿ السفير ريتشارد ىاس مدير قسـ التخطيط السياسي في 
كزارة الخارجية األمريكية ككزيرة الخارجية األمريكية كمركز راند كمراكز أبحاث أخرل أمريكية 

ىامة إال جزء مف ىذه التكجيات المبنية عمى ذلؾ بؿ تعتبر مف أىـ األسباب التي عمقت التكجو 
يجابية إأي مدى يوجد رؤية نحك الحكار كالتي أيضان ساىمت في طرح تساؤالت عديدة منيا إلى 

لى أم مدل يمكف الحكـ لمستقبل عالقات اإلدارة األمريكية مع حماس؟ يجابية إكجكد رؤية ب كا 
لمستقبؿ ىذه العبلقة في ضكء لعبة المصالح المشتركة؟ كىذا مف خبلؿ ما تكصمت إليو الدراسة 

 . مف نتائج في ىذا الصدد
 

 أف حركة حماس في مف الممكف العمؿ عمى مناقشة كضع حماس مع األخذ بعيف االعتبار
كسياساتيا المعمنة تجاه العالـ كتجاه إسرائيؿ، فيي ال ترفض أالتنازؿ عف مبادئيا فمسطيف لـ تقبؿ 

أم عبلقات دبمكماسية مع أم الدكؿ الغربية كمنيا الكاليات المتحدة، كلكف الكاليات المتحدة ليا 
منطقيا الخاص في التعامؿ مع حركة حماس فيي مشركطة بشركط إسرائيمية ضمنيان، منيا 

الدالئؿ التي تـ ذكرىا سابقا في عمى االعتراؼ بإسرائيؿ كنبذ العنؼ كغيره مف ىذا المنطمؽ كبناء 
- ): الدراسة نجد أف الرؤية األمريكية لمعبلقة قد تككف مفتكحة كمعتمدة عمى إستراتيجية مفادىا 

كعدـ إيجاد – االستمرار في السيطرة عمى مصادر النفط –  الحفاظ عمى امف كسبلمة إسرائيؿ 
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أي رؤية ايجابية لمستقبل عالقات اإلدارة األمريكية إف . (أم قكة عظمى تنافسيا في المنطقة
 قد تككف مفتكحة في أم كقت تتنازؿ حماس كتقبؿ بالشركط األمريكية، كىنا نبلحظ مع حماس

نو قد أبدل الكثير مف السياسييف األمريكييف رغبتيـ في تغيير كجو المنطقة العربية أعمى 
مستقبل أم أف , ف كاف الجدد ىـ اإلسبلمييف كمنيـ حركة حماسإالسياسية الحاكمة كالفاعمة ك

ن تم االتفاق عمى رؤية موحدة بين اإلدارة األمريكية وحركة حماس لمصراع إيجابي إالعالقة 
العالقات األمريكية لم تكن يوما ثابتة تجاه أي كلكف ,  كالحقكؽ الفمسطينيةالعربي اإلسرائيمي

كمصالح الكتؿ الحاكمة داخؿ , حركة أو دولة فالعالقة متقمبة تبعا لممصمحة األمريكية الخاصة
. الكاليات المتحدة

 

 مدير قسـ التخطيط السياسي في كزارة الخارجية "ريتشارد ىاس"كفي ىذا المقاـ فقد ألقي السفير 
 كانكف 4كاشنطف العاصمة في - األميركية خطاب في مجمس العبلقات الخارجية 

    : فيما يخص الحالة الفمسطينية:  الذم أعمف فيو السيد ىاس ما يميـ2002ديسمبر، /الثاني
دعكني . كما أننا ندرؾ إمكانيات قياـ ديمقراطيات أكثر في مناطؽ أخرل مف العالـ اإلسبلمي"

ففي أكساط الشعب الفمسطيني، نستمع إلى مطالبة قكية بالمؤسسات . أذكر ثبلثة أمثمة فقط
كتعمؿ الكاليات المتحدة إلى جانب االتحاد األكركبي كالبمداف العربية لمساعدة . الديمقراطية

الرئيس جورج دبميو لقد أشار . الفمسطينييف في إيجاد إطار عمؿ دستكرم جديد كديمقراطية فٌعالة
أف نياية االحتبلؿ كقياـ دكلة فمسطينية مسالمة كديمقراطية قد تبدك بعيدة، لكف أميركا " إلى بوش

كشركاءنا حكؿ العالـ عمى استعداد لممساعدة، لمساعدتكـ عمى جعؿ ذلؾ ممكنان بأقرب كقت 
فإذا كانت الحرية قادرة عمى أف تزدىر في األراضي المضطربة لمضفة الغربية كغزة، . ممكف

فإنيا سكؼ تميـ مبلييف الرجاؿ كالنساء حكؿ العالـ مف المرىقيف أيضان بالفقر كالقمع، كالمؤىميف 
  (.www.islamonline.net,2006)." بدكرىـ لمفكائد التي تؤمنيا الحككمة الديمقراطية

 

كىذا ما تحاكؿ العمؿ عميو اإلدارة األمريكية في رؤيتيا لمعبلقة مع الحركات اإلسبلمية كغيرىا 
 قضايا الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كغيره مف اجؿ تحقيؽ مصالحيا خمؼ بالتخفيمف الحركات 

 كتأكيدا عمى ذلؾ فقد عكؿ األمريكيكف كثيرا عمى مكضكع الديمقراطية عمى اعتبار أنيا .بالمنطقة
من أجل تحقيق رؤية ايجابية لمستقبل عالقات اإلدارة األمريكية مع أحد منافذ اإلصبلح اليامة 

، كقد خصص السيد ىاس جزء كبير مف خطابو لمسألة الديمقراطية عمى الحركات اإلسالمية
اعتبار أف الديمقراطية ىي المتنفس الذم سكؼ يريح العالـ العربي كاإلسبلمي مف االحتقاف الذم 

غير . مبلحظاتي ىذا المساء ميكىرٌسة بكؿ كضكح لمسألة الديمقراطية" :فيك يقكؿ. يسبب التكتر
ففي الكقت . أف الديمقراطية يمكف أف تككف مظيران كاحدان فقط لسياسة الكاليات المتحدة الخارجية

الذم تقـك فيو قكل الديمقراطية بعمؿ سحرىا عمى المدل البعيد، نبقى بحاجة إلى التعامؿ مع 
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نحتاج إلى مكاصمة العمؿ ألجؿ كضع حٌد  . قضايا ىامة أخرل تصؿ إلى مكاتبنا كؿ يكـ
لمنزاعات الممتيبة بيف إسرائيؿ كالعالـ العربي عف طريؽ تحقيؽ الرؤيا البعيدة لمرئيس بكش حكؿ 
دكلتيف ديمقراطيتيف، إسرائيؿ كفمسطيف، تعيشاف جنبان إلى جنب بسبلـ كأمف خبلؿ أقؿ مف ثبلث 

ك قد ركز ىاس كثيرا عمى الكضع في العالـ اإلسبلمي كضركرة تحسيف األكضاع فيو . سنكات
فحككمة الكاليات المتحدة تتعامؿ بعمؽ كبعدة طرؽ في . كما أننا ال ننطمؽ مف العدـ: "حيث قاؿ

مساعدة العديد مف البمداف ذات األكثرية المسممة في تطكير مؤسساتيا الديمقراطية كبنيتيا 
لقد شجعنا طيمة سنكات، . االجتماعية التحتية الضركرية لكي تتمكف الديمقراطية مف التجذر

المبادالت التعميمية كالثقافية مع شعكب كمؤسسات في العالـ اإلسبلمي ألجؿ تعزيز مكٌكنات 
المجتمع المدني كالحككمات التي تشارؾ شعكبيا طريؽ الديمقراطية طكيؿ، كيعكد إلى الشعكب 

 خمت كلـ نصؿ بعد إلى ( سنة220)لقد مشينا في ىذا الطريؽ لمدة . المعنية اجتيازه بأنفسيـ
لممكاطنيف، - إال أف كؿ خطكة نخطكىا تأتي بفكائد . ىدفنا األخير الذم ىك الديمقراطية المثالية

يجب أف . غير أنو ال يزاؿ العديد مف المسمميف يسيركف في المؤخرة. كلمبمداف، كلممناطؽ، كلمعالـ
نحف ندرؾ أف الكاليات المتحدة قادرة كيتكجب عمييا أف تفعؿ أكثر؛ إف تعزيز . ينتيي ىذا

الديمقراطية، بما في ذلؾ داخؿ العالـ اإلسبلمي، ىك أكلكية بالنسبة لمرئيس بكش كلكزير 
نحف اآلف بصدد دراسة ما نقكـ بعممو حاليان لنتمكف مف المساعدة في ىذه العممية . الخارجية باكؿ

كسكؼ نطمؽ خبلؿ األسابيع كاألشير القادمة برامج جديدة مثؿ . بطريقة أفضؿ كأكثر فعالية
الشرؽ أكسطية اليادفة إلى التعاكف مع الحككمات كالشعكب في العالـ - المبادرة األميركية 

كلكف يبقى أف قرار التحرؾ باتجاه مسار الديمقراطية يعكد، في نياية المطاؼ، إلى . اإلسبلمي
كىذه ىي أيضان الطريقة . إف مف مصمحتيـ كمصمحتنا أف يقكمكا بذلؾ. شعكب العالـ اإلسبلمي

الكحيدة التي تستطيع فييا ىذه المجتمعات، شأنيا شأف المجتمعات األخرل في العالـ، االستفادة 
لى أبعد حد مف الطاقات الكامنة لدل شعكبيا، كتحقيؽ مستقبؿ ليا يتميز  عمى أحسف كجو كا 

". بمزيد مف الحرية، كمزيد مف السبلـ، كمزيد مف االزدىار
(www.islamonline.net,2006 .)
 

موقف كونداليزا رايس وزيرة الخارجية األمريكية وأحد العناصر الميمة في صنع السياسية أما 
في سياؽ الحكار الغربي بشكؿ عاـ كاألمريكي  كىذا الخارجية األمريكية فترة جورج دبميو بوش،
لقد أخطأنا بسياستنا سابقنا بدعـ األنظمة : "بشكؿ خاص مع اإلسبلمييف التي قالت فيو 

الدكتاتكرية لتحقيؽ االستقرار عمى حساب الحريات، كىا نحف نجد أننا أفقدنا الشعكب حريتيا كلـ 
ف كانت رايس أكثر حذرا مف المكقؼ (www.factjo.com,2007 )."نحقؽ االستقرار ، كا 

اإلسرائيمي في رؤيتيا لحماس كىذا مف خبلؿ تصريحاتيا المتكررة كتكافقيا مع بعض السياسييف 
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في اإلدارة األمريكية الذيف يدعكف إلى البحث عف كسائؿ كأدكات جديدة في التعامؿ مع حماس 
فض لحماس، بؿ كاعتبارىا حركة معادية اتارة كتارة أخرل مجاممة المكقؼ اإلسرائيمي كالر

 في شير ةلمصالحيا كىذا ما أعمنت عنو مؤخرا في حديثيا أثناء لقائيا كزيرة الخارجية اإلسرائيمي
. ـ2007سبتمبر 

 
 : تقرير مؤسسة راند و تقرير مجموعة األزمات الدولية

 

 كىي تقدـ النصح ـ1948ىي  مؤسسة أبحاث غير ربحية تأسست عاـ  :مؤسسة راند** 
لمكثير مف الشركات الخاصة، كالمنظمات، كلحككمة الكاليات المتحدة األمريكية في قضايا 

متنكعة كمتشعبة 
 

( 90)ىي منظمة مستقمة متعددة الجنسيات كتضـ  : المجموعة الدولية لمعالجة األزمات** 
عضكا مف خمس قارات يعممكف مف خبلؿ التحميؿ الميداني المكجو إلى المستكيات القيادية لمعمؿ 

.  عمى منع أك حؿ النزاعات في المناطؽ الساخنة 
 

كتتخذ المجمكعة مف برككسؿ العاصمة البمجيكية مقرا ليا ك يكجد لممجمكعة مكاتب فرعية في 
مركزا ( 21)كاشنطف كنيكيكرؾ كمكسكك كباريس كمكتب ارتباط إعبلمي في لندف باإلضافة إلى 

. ميدانيا في عدد مف المدف
 

لقد قامت اإلدارة األمريكية بصرؼ مبلييف الدكالرات عمى أبحاث  لمتكصؿ إلى استنتاجات حيث "
األبحاث التي صدرت في ىذا المكضكع كمَّفت مميارات الدكالرات، كىناؾ "ف إيقكؿ باحث أمريكي 

كقد كشؼ .  مميكف دكالر12عمى سبيؿ المثاؿ بحث كاحد عف كيفية مقاكمة اإلرىاب ريصد لو 
ىذا الخطأ التاريخي . ىذا البحث أنيـ أخطئكا في التعامؿ مع اإلسبلمييف بكضعيـ في سمة كاحدة

بالتمييز بيف أربعة  (2004 ،تقرير إبريؿ)ترجمتو مؤسسة راند األمريكية لؤلبحاث مف جيتيا 
.  تيارات إسبلمية

 
. م2007 وم2004تقريري راند 

 لبحث التفاعبلت ـ2004 في عاـ ( صفحة500)مركز راند أصدر كتابان في أكثر مف 
كالديناميات المؤدية إلى حدكث التغييرات الدينية السياسية التي يشيدىا المسرح اإلسبلمي الراىف 
بيدؼ إمداد صانعي السياسة األمريكية برؤية شاممة عف األحداث كالتكجيات الكاقعة حاليان في 

كلكف أكثر ما شدد عميو الكتاب ىك ظاىرة انتشار التفسيرات الراديكالية حكؿ . العالـ اإلسبلمي
كىي بالطبع ظاىرة تزعج اإلدارة األمريكية التي ستجد . اإلسبلـ ، كتمكنيا مف العقكؿ المسممة
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عنتان شديدان في إقناع العقكؿ المسممة بأفكارىا الميبرالية المناىضة لمراديكالية، مما يعني تعطيؿ 
ليست بالحرب السيمة، بؿ ىي  المصالح األمريكية في العالـ المسمـ كمف ثـ فإف حرب األفكار

(.  2005فيمي، )    حرب في غاية الصعكبة مف كجية نظر مؤلفي الكتاب 
 

 كاف األكثر خطكرة إذ اعتبر  فعبل كؿ اإلسبلمييف متطرفيف ك بذلؾ ـ2007إال أف تقرير راند 
كما أف المحمميف السياسييف العرب اعتبركه  محاكلة .  ـ2004ابتعد كثيرا عف تكصيات العاـ 

شعاؿ نار الطائفية كالتعكيؿ عمى التيارات الميبرالية , أخرل مف الغرب لبث الفرقة كالفتنة كا 
كالعممانية كالتيارات المنحرفة كمحاربة أصحاب العقيدة الصحيحة كمنيج أىؿ السينة كالجماعة 

. كمناصرة كتفضيؿ الصكفية كما جاء في تقارير تمؾ المراكز
 

كقد كشؼ مدير كحدة الدراسات كاألبحاث في المركز العربي لمدراسات اإلنسانية بالقاىرة الدكتكر 
يقدـ تكصيات محددة (. بناء شبكات مسممة معتدلة )(ـ2007راند )باسـ خفاجي أف تقرير 

لمحككمة األمريكية بضركرة مكاجية التيار اإلسبلمي المعاصر كدعـ التيارات الميبرالية لكي 
. تتصدل ألفكار كأطركحات التيارات اإلسبلمية حيث يصفيا الغرب بالتيارات المتطرفة

كيضيؼ الدكتكر . (تقرير راند)كتـ كضع مفاىيـ محددة لمتيار اإلسبلمي المعتدؿ حسب رؤية 
ىي اكبر مركز فكرم في العالـ كمؤسسة مؤثرة  (مؤسسة راند)خفاجي في تحميمو لتقرير راند بأف 

  (www.alwatan.com,2007 ).في صناعة القرار في اإلدارة األمريكية الحالية
 

، التي طالبت بالتكقؼ عف استعماؿ مفيـك (ـ2005تقرير آذار )ككذا مجمكعة األزمات الدكلية 
، فالعقيدة ىي ”اإلسالم الحركي“، كاالستعاضة عنو بمفيـك األمريكي المنبت” اإلسالم السياسي“

ف كانت كاحدة إال أف التكجيات متعددة، كعمى ىذا األساس يمكف التمييز في  سياسة كديف، كا 
إطار اإلسبلـ السني المستيدؼ في الحكار، بحسب تقرير مجمكعة األزمات الدكلية الصادر في 

جماعة اإلخوان المسممين  بيف ثبلث تيارات مف بينيا ـ2005 آذار 2برككسؿ، – القاىرة 
لذا فإف تسميـ أك إشراؾ اإلسبلـ المعتدؿ في الحكـ، كالذم - حركة حماس- وفرعيا في فمسطين

تحييد خطر المتشدديف إلى فترة منظكرة ريثما يتـ " : يحظى برضا اجتماعي سيعني أمريكيا
ترتيب أكضاع المنطقة لعقديف أك ثبلثة عقكد قادمة كتأجيؿ الصداـ مع الجماىير العربية 

 .(www.factjo.com,2007 )."كاإلسبلمية
 

كبناءن عمى ذلؾ دعمت الخارجية األمريكية التكجو نحك الحكار، كقد حذا االتحاد األكركبي  
حذكىا بينما أكعزت الخارجية األمريكية إلى دبمكماسيييا كسفاراتيا في الخارج إلى تجاكز القكانيف 

كتركيج المبادرة  المحمية كاألعراؼ الدبمكماسية كالشركع بإجراء اتصاالت مع الجماعات المعنية
كىذا . األمريكية مف قبؿ الغرب نفسو كحتى مف بعض الكتاب العرب األمريكييف كغير األمريكييف
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من أجل تحقيق رؤية ايجابية لمستقبل عالقة بالطبع مما يعتبر مف قضايا اإلصبلح اليامة 
 .(2007شحادة، )نموذج حماس في فمسطين – اإلدارة األمريكية مع الحركات اإلسالمية 

 

ايجابية مستقبل عالقة اإلدارة األمريكية مع  مدى: كلكف يبقى السؤاؿ متكررا ىنا أال كىك
 كأيضان جدية حكار الكاليات المتحدة كاالتحاد األكركبي ك مدل تقبميما لتغيير تصنيؼ حماس؟؟

الحركات المقاكمة اإلسبلمية مف حركات إرىابية يحظر التعامؿ معيا، إلى حركات مقاكمة 
شرعية، ككذلؾ تغيير سياساتيما الخارجية المتمثمة بالكيؿ بمكياليف تجاه قضايا الصراع العربي ػ 

اإلسرائيمي، كيبدك أف الكاليات المتحدة األمريكية كاإلتحاد األكركبي ما زاال متعنتيف بمكاقفيـ 
المتحيزة إلسرائيؿ، خاصة بعد فكز حماس في االنتخابات التشريعية الفمسطينية، األمر الذم 
سيعرقؿ محاكلة حركات المقاكمة اإلسبلمية بالتكفيؽ بيف الخطاب األيديكلكجي كالممارسة 

. (2007شحادة، ). الكاقعية
 

ىذا ما تدؿ الدراسات األمريكية عمى كجكب فتح حكار مع ممثمي الحركات اإلسبلمية في المنطقة 
 بؿ أيضا اإلسبلميةكاف ىناؾ مستقبؿ لمعبلقات بيف الكاليات المتحدة كاألحزاب السياسية , العربية

كلكف أخيرا بقي عمينا أف . رؤية ايجابية لمستقبل عالقات اإلدارة األمريكية مع حماسأنو ىنالؾ 
موقف ورؤية حركة حماس لمعالقة مع اإلدارة األمريكية نبحث كنستنج مف خبلؿ ىذه الدراسة 

كىذا مما سنضعو بيف أيديكـ في مف خبلؿ وماىية الشروط المطموبة لتوفير عالقة معيا؟ 
 . إليو الدراسة مف نتائجلما تكصمتاإلجابة عميو بالتحميؿ كالكصؼ 

 

إف المكقؼ األمريكي لـ يظير عمى أنو محاكلة مباشرة إلسقاط حككمة حماس  بؿ كانت ىناؾ 
محاكالت أمريكية لبلتصاؿ بالحركة مف خبلؿ مدير معيد العبلقات األمريكية الخارجية، 

إف األمريكييف عمى خبلؼ : ، حتى أف الناطؽ باسـ حماس قاؿ تعميقا عمى ذلؾ"سيجمار"
حظ ىبكط ك صعكد في الحكار بيف ككليذا ؿ". يغازلكف حماس مف تحت الطاكلة"مكاقفيـ المعمنة 

ات القرف الماضي لدل صعكد حماس بقكة محماس كاإلدارات األمريكية المتعاقبة، منذ ثمانيف
كحركة مقاكمة إسبلمية كحتى مشاركتيا في االنتخابات البمدية فالتشريعية، كتشكيميا لمحككمة 
ألكؿ مرة في التاريخ الفمسطيني، كأنو رغـ رفض االعتراؼ األمريكي بحماس كعقاب الشعب 

الفمسطيني بالحصار؛ ألنو اختارىا في االنتخابات، فمف المثير أف ىناؾ حكار بيف الحيف كاآلخر 
األخير في المكقؼ األكركبي بشأف التعامؿ " االنقبلب"ربما تتصاعد كتيرتو مستقببل، خاصة بعد 

(.  2007 ,عرفة). مع كزراء حماس في حككمة الكحدة الكطنية بعيدا عف البلءات األمريكية
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الشركط المطمكبة موقف ورؤية حركة حماس لمعالقة مع اإلدارة األمريكية بل وكىذا يكضح أف 
إلى حد ما متكفرة لبيئة حكار ايجابية، كلكف شريطة قبكؿ حركة حماس لمشركط األمريكية 

: المكضكعة، كلعؿ أىـ شرط كاف ىنا
يجب أف تقبؿ بو حركة حماس كتعي جيدا أف الكاليات المتحدة األمريكية ىي البلعب الرئيسي  -

الصراع )كاألكبر في السياسات الدكلية كىي المحرؾ الرئيسي لمعممية السممية في الشرؽ األكسط 
. (اإلسرائيمي -الفمسطيني

 

كلكف كمف أجؿ الكصكؿ إلى رؤية كتحميؿ دقيؽ ليذا المكضكع يجب عمينا الرجكع إلى الكراء 
 .لقراءة مكقؼ حماس مف ىذه العبلقة كطبيعة شركطيا مع الكاليات المتحدة األمريكية

فأكالن بالنسبة إلى مكقؼ حركة حماس مف العبلقة بيف الحركة األـ كىي اإلخكاف المسمميف بشقييا 
ككما ىك معمـك كتـ ذكره سابقا في ىذه ,  في مصر كاألردف مع الكاليات المتحدة األمريكية

الدراسة عمى أف حركة اإلخكاف المسمميف في كؿ مف مصر كاألردف قد قامت بفتح عبلقات مع 
استخداـ ىذيف النمكذجيف  (حماس)اإلدارة األمريكية، بحيث حاكلت حركة المقاكمة اإلسبلمية 

كىذا تأكد في أكثر مف مناسبة كأصبح كاضحان مف . كاالستفادة منيما لعمؿ مثؿ ىذه العبلقات
كعميو فإف . (األمريكيةالكاليات المتحدة )خبلؿ رأم قيادات حركة حماس حكؿ الحكار مع الخارج 

السياسة المشكمة لممنطقة كالعالـ كمبادئيا كاستراتيجياتيا كمكقفيا كالشركط التي مف حماس مكقؼ 
:  يتمثؿ بػتراىا في الحكار

: حركة حماس وفكرة الحوار 
 

 : ميثاق حماس: أوال
منذ ؼمف أجؿ التعرؼ عمى ىذا الجانب، يجب عمينا التعرؼ عمى رؤية حماس كشركطيا لمحكار 

حركة جيادية عقائدية كميثاقيا ليس فيو رفض لآلخر بؿ فيما عدا بانيا نشأتيا كضحت ذلؾ 
الصياينة كأعكانيـ كقد اتخذت الحركة اإلسبلـ منيجا منو تستمد أفكارىا كمفاىيميا كتصكراتيا 

ليو تحتكـ في كؿ تصرفاتيا كمنو تساىـ ترشيد خطاىا مقدمة )" عف الككف كالحياة كاإلنساف كا 
. كحيث أف اإلسبلـ ديف سمح إذا الحكار غير مرفكض حسب الميثاؽ (الميثاؽ، الباب األكؿ

 
: عالقات حماس الخارجية 

منفتحة عمى العالـ  أكدت في العديد مف المنابر أنيا أما بالنسبة لعبلقات حماس الخارجية فيي
دكف اتصاليا كتعاكنيا شيء ؤمف باختبلؼ المكاقؼ حكؿ المستجدات ال يحكؿ فيي تالخارجي 

لبلحتبلؿ الشعب الفمسطيني مع أم مف الجيات التي لدييا االستعداد لدعـ صمكد كمقاكمة 
غير معنية بالشؤكف الداخمية لمدكؿ كال تتدخؿ بسياسات الحككمات " حماس"حركة - الغاشـ 
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 بغض الحكومات واألحزاب والقوى الدوليةبأىمية الحكار مع جميع " حماس"تؤمف " – المحمية 
النظر عف عقيدتيا أك جنسيتيا أك نظاميا السياسي، كال مانع لدييا مف التعاكف مع أم جية 

كحصكلو عمى حقكقو المشركعة، ك تعريؼ الرأم العاـ الفمسطيني شعب اؿقضية الصالح خدمة 
جراءاتو البلإنسانية ضد شعبنا الفمسطيني  ال تعادم " حماس- "بممارسة االحتبلؿ الصييكني، كا 

أحدان عمى أساس المعتقد الديني أك العرؽ، كال تناىض أم دكلة أك منظمة ما لـ تمارس الظمـ 
تتطمع - ضد شعبنا، أك تناصر االحتبلؿ الصييكني في ممارساتو العدكانية ضد أبناء شعبنا 

، كحركات التحرر العالمية لمكقكؼ إلى الدول والمنظمات والييئات الدوليةإلى " حماس"حركة 
دانة الممارسات القمعية لسمطات االحتبلؿ المخالفة لقكاعد القانكف  جانب قضية شعبنا العادلة، كا 

إلنياء احتبللو الغاشـ  الدكلي كحقكؽ اإلنساف، كتككيف رأم عاـ عالمي ضاغط عمى إسرائيؿ
  (www.palestine-info.info,2005 )."ألرضنا كمقدساتنا

 

 ىذا ينطمؽ مف الخط الفكرم الذم تنتيجو الحركة نيج الحواركتعتبر أكساط في حماس أف 
كالذم يتبع الخط العاـ لجماعة اإلخكاف المسمميف، كىك في إطاره العاـ جزء مف حكار كبير يدكر 

                     ف ليس لدل جماعة أ كعالقة اإلسالميين بالغربفي المنتديات العممية حكؿ 
اإلخكاف المسمميف أية إشكالية في التكاصؿ مع أم طرؼ كاف كلكف دكف التخمي عف الثكابت، 

 .سيما كاف الجماعة ال تعتبر العنؼ مشركعا إال إذا كاف عمبل مقاكما لبلحتبلؿ
(www.albayan-magazine,2006  )
 

موقف ورؤية قيادة حماس من الحوار والعالقة مع الغرب واإلدارة األمريكية  : ثانياً 
 

: رأي الشيخ أحمد ياسين في الواليات المتحدة
 أصابيا العمى طكؿ اإلدارة األمريكية: "بالنسبة لمكاليات المتحدة فقد قاؿ الشيخ أحمد ياسيف

فالمسيحية الصييكنية المنتشرة في أمريكا , الكقت كأمريكا متصيينة أكثر مف إسرائيؿ نفسيا
كبريطانيا متحمسة لمكياف الصييكني أكثر مف الصياينة أنفسيـ كلذلؾ نجد أف أمريكا كبريطانيا 

كالسياسة األمريكية منحازة إلى , تتخذاف خطان كاحدان في عدكانيـ عمى األمة العربية كاإلسبلمية
, العدك تماما كال ترل لشعبنا حؽ الدفاع عف نفسو كىي ترل أنو مف حؽ االحتبلؿ أف ييدـ كيقتؿ
كلذلؾ فسياسة أمريكا سياسة فاشمة كىى تحتاج إلى مكاجية مف األمة اإلسبلمية كتيديد مصالح 
أمريكا السياسية كاالقتصادية في المنطقة حتى تستيقظ كتتراجع عف مكاقفيا كىي ال يعكؿ عمييا 

إال أف الشيخ أحمد ". لحؿ قضيتنا، بؿ إنيا تعمؿ لصالح الكجكد الصييكني كأمنو في فمسطيف
 الكثير مف مكاقؼ الحركة في حكار أجرم معو اإلسبلمية أكضحياسيف مؤسس حركة المقاكمة 

الحكار مع الكاليات المتحدة األمريكية ك ـ2004/يناير/23مع المركز الفمسطيني لئلعبلـ في 



 156 

حيث : طبيعة االتصاالت األوروبية المباشرة مع حماسكىنا يأتي التساؤؿ في . كالدكؿ األكركبية
ف االتصاالت مستمرة فيما بيننا يكممكننا إ ": كعمى لساف الشيخ أحمد ياسيفحماس تقكؿ أف

 ال مشكمة لدينا فنحف منفتحكف عمى كؿ دكؿ العالـ، أم دكلة تريد الحكار ،كنكمميـ، كنجمس سكيان 
 ( www.alarabnews.com,2007). (لقاء مع الشيخ أحمد ياسيف)." معنا فأىبل كسيبل بيا

 

أما عف رأم القيادم في حركة حماس الدكتكر محمكد الزىار في الحكار مع الكاليات المتحدة فقد 
إف الكاليات المتحدة تدرؾ اليكـ أف اعتبار اإلسبلـ عدكان قد كمفيا كسيكمفيا الكثير بعد أف : "قاؿ

كيقكؿ أف الحركة ضد حكار يقـك عمى ". انطمقت دكف عقؿ لتحقيؽ أحبلـ المسيحية الصييكنية 
أنصاؼ الحمكؿ أك البراجماتية عمى الطريقة األمريكية التي تريد فرض األمر الكاقع كمصادرة 

معتبران أف أم حديث عف الحكار ال يعني فتح قناة مثؿ قناة أكسمك " كما يقكؿ " الحقكؽ العربية 
عدـ كجكد ف عف يتحدثكف مف األمريكيمالمسئكؿ كحيث أف. (2007, عرفة)" عمى سبيؿ المثاؿ

: مشكمة لدل كاشنطف في الحكار مع حماس كحزب اهلل في حاؿ تكفر الشركط التالية
 .إذا ألقكا السبلح -1
 .اعترفكا بإسرائيؿ -2

 .تخمكا عف أىدافيـ الدينية -3

 

فإف حماس أعمنت عمى لساف القيادم الزىار أف غرضيا ليس الحكار لمجرد الحكار كأنيا ال تريد 
الديف ىك مرجعنا كليس البراجماتية أك : "حكارات براجماتية عمى شاكمة أكسمك ك يقكؿ أيضا

المضمكف الكحيد المطركح ؼكالحكار في ذاتو ليس ىدفنا كلكف مضمكف الحكار . أنصاؼ الحمكؿ
ىك إجبلء المكاقؼ، كىذا يكفينا في ىذه الفترة، أما قضية إلقاء السبلح فردنا كاضح كمف سيكقؼ 

نا ىك لمدفاع عف النفس كالمشكمة في االحتبلؿ، حإف سبل! اعتداءات العدك اإلسرائيمي عمينا ؟
ال تكجد عناكيف يمكف الحديث عنيا، كلذلؾ يجب أال يظف البعض ": قكيؤكد أف" كىذا ىك العنكاف

أننا نفتح قنكات كقنكات أكسمك، كنحف ال نمتقي مع أمريكا في أم مكقؼ يتعمؽ بالقضية 
, عرفة) "الفمسطينية كالعدكاف األمريكي عمى العراؽ كأفغانستاف كتدخميا السافر في السكداف 

2007) .
 

أما القيادم في حماس السيد إسماعيؿ ىنية ككما أعمف في جريدة القدس ك في عددىا الصادر 
ف الحككمة إ"  : كمف مكقعو في ذلؾ الكقت كممثؿ عف حككمة الكحدةـ22/3/2007يـك 

فقد قاؿ لصحيفة ايطالية انو طمب مف . " الفمسطينية الجديدة معنية بالحكار مع أميركا ك أكركبا
.. .ايطاليا أف تنقؿ خبلؿ زيارة كزير خارجيتيا لكاشنطف يـك االثنيف القادـ رسالة لئلدارة األمريكية
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, جريدة القدس)." ىذه الحككمة الفمسطينية الجديدة ميتمة بالحكار مع الكاليات المتحدة كمع أكركبا
22/3/2007). 

 

كفي نفس الكقت فقد أعمف القيادم في حركة حماس مكسى أبك مرزكؽ كىك الرجؿ الثاني في 
ف الكاليات المتحدة تشف حممة كاسعة إ"  :حركة حماس كنائب رئيس المكتب السياسي لمحركة

كما أنيا تمارس الضغكط عمى الدكؿ العربية كاإلسبلمية لمحاصرة حماس سياسيا , ضد حماس
كماليا كاعتبر ذلؾ المكقؼ األمريكي سمبي ك يشكؿ خطا استراتيجيا فادحا كأضاؼ أنو ال 

تحفظات مف الحركة في إجراء أم حكارات مع أم طرؼ في العالـ باستثناء إسرائيؿ كأكد عمى 
كأبدل ثقة الحركة التامة بأنو ال يمكف , غير مباشرة مع اإلدارة األمريكيةاؿكجكد حكارات مباشرة ك

ألم طرؼ أف يككف فاعبل في القضية الفمسطينية ك مسيرة السبلـ في الشرؽ األكسط كخاصة 
الشرؽ األكسط، ) ".عمى المسار الفمسطيني اإلسرائيمي مف دكف أف يتحاكر مع حركة حماس

2005 )
 

نحف مارسنا دكرنا في : "كحسبما يقكؿ مشير المصرم المتحدث باسـ حماس  كمف جية أخرل
الحكار كالتكاصؿ مع أكركبا كأمريكا كىك ما أعمناه ، فقد تـ االتصاؿ بأكركبييف كبرلمانييف ككانت 

ىناؾ جمسة مع أمريكييف في بيركت بحضكر أسامة حمداف كحزب اهلل، فيؤالء األمريكيكف ىـ 
أكاديميكف كال يمثمكف اإلدارة األمريكية، كليس ىناؾ ما نخفيو ، فمنا استراتيجيات كاضحة كنسعى 

 .(2007, عرفة)لتحقيقيا أماـ أنظار العالـ 
 

نشأة اإلخكاف كبدء عبلقتيـ بالعالـ تـ عف  كمف خبلؿ ىذه الصكرة كالسرد التي ،كبناء عميو
حركة تتمثؿ في مدل القدرة عمى االستفادة مف أحداث اؿنجد عمى أف آراء قيادم , كسياساتيـ

عمكما يعتبر دخكؿ الحركات اإلسبلمية ك. الماضي كتسييرىا نحك األىداؼ العامة لحركة حماس
في العالـ العربي لمحقؿ السياسي تطكران في طبيعة كتركيبة النظاـ السياسي العربي، كبالطبع ما 

في عمؿ  (حماس)آلت إليو الظركؼ في الحالة الفمسطينية مف دخكؿ لحركة المقاكمة اإلسبلمية 
كمككنات فعؿ النظاـ السياسي الفمسطيني يشكؿ أحد أىـ معالـ ىذه المرحمة لمنظاـ السياسي 

نسداد أفؽ التسكية بمكجب ىذه ال لقد كاف. الفمسطيني المتشكؿ في أعقاب تكقيع اتفاقية أكسمك
االتفاقية كاستشراء مظاىر الفساد كسكء اإلدارة كمف ثـ اندالع االنتفاضة الثانية أكبر األثر في 
حدكث االنقبلب الكبير في مكازيف القكة بيف الفاعميف السياسييف، كىك ما جرل التعبير عنو في 

 فقد أسفرت النتائج عف فكز ـ2006نتائج االنتخابات التشريعية يـك الخامس كالعشريف مف يناير 
. مكنيا مف تشكيؿ الحككمة العاشرة لمسمطة الفمسطينية" حماس"كبير لحركة المقاكمة اإلسبلمية 

كبالتالي فإف مف شأف دخكؿ حماس إلى قمب النظاـ كتبؤ قيادتو أف يدشف بداية عيد جديد مف 
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ىذه الرؤية كىذا المكقؼ الذم بدت  الحياة السياسية الفمسطينية ليا سماتيا كخصائصيا المختمفة،
عميو بعض التغيرات حينما جاءت االنتخابات األخيرة بنتائج كصفت لفتح بأنيا صدمة ككصفت 

بأنيا مفاجأة ، فقد تكالت ردكد األفعاؿ اإلقميمية كالدكلية  (حماس)لحركة المقاكمة اإلسبلمية 
ف جميع األنظار اتجيت إلى قادة أالمعمقة عمى نتائج االنتخابات التشريعية الفمسطينية، إال 

كىذا المكقؼ السياسي لحركة . حماس في انتظار التعرؼ عمى خطكاتيا كخطابيا السياسي القادـ
بعد مركر عاـ عمى تكلييا السمطة، فيي أكؿ - حككمة كحركة -(حماس)المقاكمة اإلسبلمية 

حركة إسبلمية تتكلى الحكـ عبر انتخابات حرة في العالـ العربي، كما أف ىذا المكقؼ السياسي 
محكـك بخصكصيات ذاتية كأخرل مكضكعية فرضت عمى  (حماس)لحركة المقاكمة اإلسبلمية 

محيس، ). الحركة أف تأخذىا محؿ اعتبار، كذلؾ خبلفا لحركات إسبلمية أخرل في المنطقة
2006 .) 

 

ف الخصكصية األكثر أىمية في دارسة قد رأل المحمؿ السياسي الفمسطيني تيسير محيسف أك
مكقؼ كرؤية حركة حماس لمعبلقة مع اإلدارة األمريكية متمثؿ في تعدد مستكيات صنع القرار 

مف -  كثرة المتحدثيف  رأل محيسف أفكما ينتج عنو مف تعدد في المتحدثيف باسـ حماس، حيث
إلى ظيكر الحركة بمظير مف لديو سياسات متغايرة كمكاقؼ متباينة، كلكف ىذا  أدل - جية 

التعدد أتاح مف جية أخرل تمرير رسائؿ إعبلمية دكف الخشية مف انتقاد الحككمة، كىك ما يبرز 
 بيف تنظيميا مف جانب كالحككمة ـ2006في قرار الفصؿ الذم اتخذتو حماس مطمع عاـ 

كالمجمس التشريعي مف جانب آخر، مما مكف شخصيات قيادية بالحركة مف تمرير انتقادات قد 
الحككمة "إف : تحرج الحككمة التي ذكرت عمى لساف ناصر الديف الشاعر نائب رئيس الكزراء

، "الفمسطينية ليا ناطؽ رسمي إعبلمي، كما يصدر عنو ىك فقط ما تككف الحككمة مسئكلة عنو
كبالتالي يمكف اإلدالء بتصريحات تحمؿ نبرة تصعيديو، كيعطي لمحككمة فرصة لمتيدئة كمجاال 

محيس، ). لمتكاصؿ، كعدـ قطع الخيكط كميا لسياسة الخارجية األمريكية تجاه حركة حماس
2006  .)

  : الدراسةمقترحاتثانيا إستخالصات و

 بداية التحول في توجيات حركة حماس  - 

مف الكاضح أف حركة حماس شيدت عدة تحكالت منذ بدايتيا إال أنيا ككما يقكؿ الكاتب الدكتكر 
كحركة  تنتمي إلى التنظيمات ذات المرجعية العقدية الدينية الصارمة فإنو : "رعمحمد خالد األز

. يصعب انتظار تحكالت فارقة في ىذه المرجعية ككذا بالنسبة لمسياسات كالتكييفات القائمة عمييا
قابؿ لبلنعطافات الحادة أك حتى اؿأم أف حماس تبدك أقرب إلى الفكر الدكجماتي أم غير 
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البسيطة كالمركنة فيي إف انعطفت عف مرجعيتيا ك ما يبنى عمييا مف منظكرات سياسية 
. (2001, رعاألز            )".كاجتماعية كثقافية إلخ ظيرت كمف خاف مرجعيتو كثكابتو

 

ف حماس  كعمى الرغـ مف التحكالت الظاىرية في مكاقفيا إال أنيا أم إر عكيقكؿ الدكتكر األز
أميؿ إلى اشتقاؽ الصيغ العممية التي تحسب أنيا ال تضعيا عمى سكة التناقض الصريح "حماس 

بيف أقكاليا كميثاقيا كتجنبيا مغبة التعارض بيف التكتيكات السياسية كبيف سياستيا اإلستراتيجية 
, رعاألز)." كالتدرج كالمركنة المحسكبة كما أنيا أميؿ لؤلخذ بالمحمية, طكيمة األجؿ كالنفس

 إال أف كاقع األحداث يؤشر عمى تغيرات في مسار الحركة فضؿ البعض تسميتيا .(2001
كقد أسماه الدكتكر أحمد يكسؼ , بالمركنة السياسية ك أسماىا البعض اآلخر برجماتية سياسية

بينما , المستشار السياسي لرئيس الكزراء السابؽ إسماعيؿ ىنية تغيير في المستكل اإليديكلكجي
سيد أبك مسامح كىك المعركؼ باالعتداؿ نمك كتطكر كأف . اعتبره القيادم كالنائب عف حماس د

 ,www.amin.org ).مرده إلى استفادة حماس مف تجربة اآلخريف كأف ىذا األمر يحسب ليا

2007) 

 أف ىذه التغيرات التي مرت بيا الحركة جديرة بالبحث كالتدقيؽ حيث أنيا قد ت رأةإال أف الباحث
أثارت العديد مف ردكد الفعؿ العربية كاإلسرائيمية كاألمريكية كقد رأل فييا البعض مركنة إيجابية 

كرأل البعض اآلخر أنيا مجرد خدعة لمكصكؿ إلى السمطة كمف ثـ االنقضاض عمييا بشكؿ غير 
 إلى بعض مف النماذج  التي مف اإلشارةال بد كاف كفي نفس الكقت . ديمقراطي كغير حضارم

تدلؿ عمى مكاقؼ حركة حماس الفكرية كالسياسية، كالتي تعبر عف خطاب حركة حماس 
 14بتاريخ : األيديكلكجي المبدئي تجاه العديد مف القضايا كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

 أصدرت حماس بيانان أعمنت فيو رفضيا التاـ التفاؽ القاىرة ككصفتو بأنو يحمؿ ـ1994أيار 
قرار بشرعيتو كمما جاء في البياف  إف حركة المقاكمة »بذكر فشمو كأنو تكريس لبلحتبلؿ كا 

إذ تؤكد رفضيا المطمؽ ليذا االتفاؽ، كتعتبره تفريطان كاستسبلمان ميينان، فإنيا  (حماس)اإلسبلمية 
كمعيا شعبنا الفمسطيني المجاىد كمعظـ الفصائؿ الكطنية كاإلسبلمية ستبقى كفية لمشعب 

كالقضية، عازمة عمى مكاصمة طريؽ الجياد كالتحرير، كتعزيز كحدة شعبنا كتكتيؿ قكاه المجاىدة 
كتكحيد صفكفو لمكاجية ىذا المنعطؼ الخطير، مع حرصنا الشديد عمى تجنب أم شكؿ مف 

  (www.factjo.com,2007 ).«أشكاؿ االقتتاؿ بيف أبناء الشعب الكاحد

الشيخ حسف نصر ” حماس“ ىنأ الشيخ أحمد ياسيف الزعيـ الركحي لحركة ـ24/5/2000كبتاريخ 
فيذا ": اهلل زعيـ حزب اهلل عمى انتصار المقاكمة كاالنسحاب اإلسرائيمي مف جنكب لبناف، جاء فيو

االنتصار الذم تحقؽ عمى جيش العدك الغاصب مع اختبلؿ مكازيف القكل المادية، كفي عصر 
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االستكبار األمريكي كالصييكني لدليؿ عمى صحة النيج كسبلمة الطريؽ الذم سمكتو المقاكمة 
اإلسبلمية في حربيا طيمة سنكات االحتبلؿ، بالرغـ مف آالؼ الشيداء كالجرحى كالمعتقميف 

كالميجريف كالمجازر التي ارتكبت بحؽ الشعب المبناني الصامد، كما أف ىذا االنتصار يمثؿ آية 
مف آيات اهلل التي تؤيد بيا جنده كيثبت بيا أكلياؤه، كينزؿ السكينة كالطمأنينة في قمكب المؤمنيف 

التكاقيف لمنصر كالتأييد كتحرير كؿ األراضي العربية كاإلسبلمية مف دنس الصياينة 
 .(www.factjo.com,2007.)"كالمحتميف

 أصدرت حركة حماس مذكرة أعمنت فييا مكقفيا الكاضح بمقاطعة كتحريـ ـ16/1/1996كبتاريخ 
: االنتخابات التشريعية ككقكفيا مكقؼ حركات المعارضة منيا، كمما جاء في ىذه المذكرة 

االنتخابات الفمسطينية تتـ في مرحمة ال زاؿ فييا االحتبلؿ يحتفظ بالسيادة عمى أرضنا كثركاتنا “
كمقدساتنا، بؿ كيييمف بشكؿ مباشر عمى معظـ المناطؽ الفمسطينية مثؿ الخميؿ كالقدس 

في الضفة الغربية المحتمة، مما يجعؿ ىذه االنتخابات  (ج)ك  (ب)كالمستكطنات كالمناطؽ 
تكرس ىذا الكاقع االحتبللي كتعطيو الشرعية التي أعطاه إياىا اتفاؽ أكسمك أيضان، كمف جية 

!. أخرل فإف كجكد االحتبلؿ أثناء ىذه االنتخابات يضرب بعمؽ دعاكل نزاىتيا كحياديتيا
(www.factjo.com,2007). 

االنتخابات الديمقراطية التي تتـ في أجكاء صيانة حرية الكممة كعمى أساس التعددية كتداكؿ "إف 
لممشاركة في  (حماس)السمطة ىي الطريقة المثمى النتخابات الشعب لممثميو، كأف رفض حركة 

انتخابات مجمس الحكـ الذاتي ال يعني بتاتان رفض التعاطي مع الديمقراطية فيا ىي الحركات 
اإلسبلمية في طكؿ الببلد العربية كعرضيا تشارؾ في برلمانات دكليا، كما أف إجراء ىذه 

االنتخابات ال يعني بحاؿ أف السمطة الفمسطينية حريصة عمى الديمقراطية، فيي تنتيكيا كؿ يـك 
باعتقاالتيا المستمرة لمصحافييف كالتضييؽ عمييـ ألتفو األسباب، كباعتداءاتيا عمى الصحؼ 
كالصحافييف كما حصؿ مع صحيفة األمة في القدس، كمع الصحفي سيد أبك مسامح رئيس 

إف حمبلت ": كتابع البياف بالقكؿ. "تحرير جريدة الكطف، كالصحفي ماىر العممي كغيرىـ الكثيريف
االعتقاؿ المستمرة ضد مف يجاىر بمعارضتو التفاؽ أكسمك مف أئمة كخطباء المساجد كما حصؿ 

مع الشيخ أحمد نمر كغيره، كمحاكالت السمطة المستمرة لشراء الذمـ كممارسة الضغكط عمى 
أبناء الشعب الفمسطيني عمكمان كالمعارضيف خصكصان لكي يمتزمكا بما التزمت بو ىذه السمطة 

لمكياف الصييكني تأكيد عمى نيج السمطة المعادم لركح الديمقراطية كجكىر حرية التعبير داخؿ 
 ( www.factjo.com,2007)."المجتمع الفمسطيني
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نصت اتفاقيات أكسمك كالقاىرة كطابا، باإلضافة إلى قانكف االنتخابات " :وأضاف البيان
الفمسطينية عمى أف ىذه االنتخابات تيدؼ إلى كضع اتفاقيات أكسمك مكضع التطبيؽ العممي عف 

طريؽ انتخاب مجمس فمسطيني يعمؿ عمى تطبيقيا كيتمتع بصبلحيات تنفيذية باإلضافة إلى 
أحقية فرض  صبلحيات تشريعية محدكدة بسقؼ االتفاقيات كال تتعارض معيا، مع إعطاء إسرائيؿ

الفيتك عمى بعض ىذه التشريعات التي ال تتبلءـ مع نصكص االتفاقيات كركحيا أك تؤدم إلى 
إلحاؽ الضرر بالكياف الصييكني، كمف ىنا فإف الدعكات التي تكجييا السمطة الفمسطينية 
لممعارضة لكي تشارؾ في ىذه االنتخابات كتغيير اتفاؽ أكسمك أك حتى إلغائو ىي دعكات 

مضممة، فكيؼ يتسنى لممعارضة أف تغير اتفاقان جعؿ االنتخابات كسيمة لتنفيذه، لذلؾ فإننا ندعك 
إلى التمسؾ بمبدأ الكحدة الكطنية كتجنب كؿ ما مف شأنو أف يضر بيا، كضركرة االلتقاء بيف 

كافة قكل الشعب الفمسطيني عمى تحقيؽ األىداؼ العميا لمشعب الفمسطيني كاحتراـ حؽ 
المعارضة في استمرار مقاكمتيا لبلحتبلؿ الصييكني كالتعبير عف مكقفيا الرافض التفاقيات 

 ( www.factjo.com,2007". )أكسمك بكافة الكسائؿ المشركعة الفمسطينية

 كما تـ اإلشارة إليو  كاف(حماس)إال أن بداية التحول السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية  
 مف خبلؿ إعبلف القاىرة الذم كقع عميو اثنا عشر فصيبلن فمسطينيا برعاية مصرية في آذار سابقا
 كسمي بإعبلف القاىرة ال باتفاؽ القاىرة الذم حدث بيف بعض األنظمة العربية ـ2005عاـ 

عف تيدئة طكيمة « حماس» كأفضى ذلؾ إلى إعبلف حركة ـ1996كالسمطة الفمسطينية عاـ 
األمد كليس ىدنة طكيمة األمد، كمصطمح التيدئة يعني كقؼ العمؿ العسكرم بشكؿ مؤقت كدكف 

، سكاء تـ االتفاؽ بشكؿ مباشر أـ غير مباشر، كىك ما تـ (اسرائيؿ)اتفاؽ مع الطرؼ اآلخر 
بالفعؿ بشكؿ غير مباشر، مما يعني أنو تيدئة كليس ىدنة، كقد أصرت حركة حماس عمى 
استخداـ مصطمح التيدئة كليس اليدنة، ككضعت تيدئتيا بصكرة مشركطة بكقؼ العدكاف 

طبلؽ سراح األسرل كالمعتقميف، كالجدية في التزاـ الطرؼ  الصييكني عمى الشعب الفمسطيني، كا 
 .(2007, شحادة )الصييكني بشركط التيدئة عمى 

 
: حركة حماس واستيعابيا لممتغيرات الدولية الراىنة 

أظيرت الحركة قدران كبيران مف المركنة في إطار استيعابيا لتأثيرات المستجدات الدكلية التي  -
في الكاليات المتحدة كىذا مف خبلؿ  2001عاـ أعقبت أحداث الحادم عشر مف أيمكؿ 

لمكاقعية السياسية كىذا عبر تغيير الكثير مف سمككيا السياسي – مسبكؽ اؿغير – سمككيا 
كالكفاحي اليكمي كالكثير مف المقكالت كالمفاىيـ كاستخداميا ألدكات فكرية كسياسية ككفاحية 

األمر يتعمؽ بقيادة الداخؿ التي قامت بإبداء ىذا التطكر ... تنسجـ كطبيعة المرحمة الجديدة 
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في الكقت الذم مارست فيو قيادة الخارج التشدد كىذا مف منطمؽ المناخ الذم تتكاجد في 
ف كانت ىي األخرل خفضت مف سقؼ ىذا التشدد نظران ألف المتغيرات الدكلية أثرت  إطاره كا 

 .كبقكة عمى كافة المكاقع

مارست الحركة ىذه الكاقعية كأظيرت ىذا االستعداد لبلعتداؿ في الطرح السياسي كالنضالي  -
ىذه – كغير مسبكقة – بيدؼ المحافظة عمى كجكدىا في إطار ظركؼ دكلية قاسية جدان 

... الظركؼ لـ تعد تعترؼ أف ىناؾ قكانيف دكلية تعطي الحؽ لمشعكب في مقاكمة االحتبلؿ 
الظركؼ الدكلية الجديدة التي يغذييا اإلعبلـ األمريكي كمف كرائو الماكينة اإلعبلمية 

طبلؽ  الصييكنية بدأت تصؼ المقاكمة المشركعة بأنيا إرىاب ككؿ مف يمارس المقاكمة كا 
 ! ؟.إرىابيالنار عمى االحتبلؿ ىك 

كمف ىنا إظيار االعتداؿ في الطرح السياسي كاختيار األدكات القتالية المناسبة ىك مف نكع 
كبالرغـ مف ذلؾ إال أف اإلدارة .. .التكيؼ لحماية الذات مف إلصاؽ صفة اإلرىاب بيا 

.. .األمريكية كضعت األجنحة العسكرية لحماس كالجياد في قائمة اإلرىاب 
مباشرة مع اؿأظيرت الحركة ىذا االعتداؿ في الطرح السياسي في إطار عبلقاتيا غير  -

المحيط العربي كاإلسبلمي كمع القكل السياسية اإلسبلمية التي تتعامؿ معيا في إطار 
المحيط بيدؼ خمؽ عكامؿ التكاصؿ كاالستمرارية كعدـ فقداف مصادر التمكيؿ كالدعـ البلـز 

 .(2002، الحركب). لنشاطيا في كافة المجاالت

 
: م 2005حماس والمشاركة في االنتخابات التشريعية 

 كالنتائج ـ2005لقد أدل تسارع اإلحداث بعد االنتخابات البمدية التي خاضتيا حماس في العاـ 
المشجعة التي حصمت عمييا الحركة عبر مراحؿ االنتخابات البمدية الخمسة لتقريب الحركة أكثر 
مف فكرة المشاركة في االنتخابات التشريعية إذ أظير ذلؾ أف حماس باتت فاعبل سياسيا منافسا 

بؿ قد تككف مؤىمة لمزيد مف التأييد الشعبي في الشارع الفمسطيني مما يؤىميا , بقكة لحركة فتح
لممنافسة في المجمس التشريعي كال يجب إغفاؿ عامميف آخريف ىاميف كىما   غياب الرئيس أبك 

عمار عف الساحة الفمسطينية كاالنسحاب اإلسرائيمي مف غزة الذم اعتبرتو انتصارا لممقاكمة 
 (. 2006عدكاف، )             .كفشؿ لمشاريع التسكية مع إسرائيؿ خاصة بعد انتفاضة األقصى

 

إضافة لذلؾ مف األسباب اليامة التي ٌسرعت مف تحكؿ مكقؼ الحركة مف االنتخابات كجعمتيا 
تقرر خكض ىذه االنتخابات تحت التبرير القائؿ بأف ىذه االنتخابات ليست إفراز التفاقيات 

 كأف ،بؿ اعتبرت حماس أف أكسمك ماتت كانتيت, أكسمك التي رفضتيا ك قاطعتيا حماس سابقا
كألجؿ ذلؾ تبنت حماس الحؿ المرحمي الذم جاء في تصريح لمشيخ . "ىذا كضع جديد ك مبرر
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أحمد ياسيف يطالب فيو بإقامة دكلة فمسطينية عمى أم شبر مف فمسطيف يتـ تحريره كىك نص 
كحماس تقكؿ ، " ـ1974طبؽ األصؿ مف برنامج منظمة التحرير الفمسطينية الصادر في عاـ 

بأنيا مصرة عمى تحقيؽ الحؿ المرحمي المتمثؿ في إقامة دكلة فمسطينية إسبلمية في الضفة كغزة 
كالقدس بدكف أف تعترؼ بكجكد إسرائيؿ كذلؾ مف خبلؿ الحديث عف اليدنة مع إسرائيؿ تمؾ 
الفكرة التي أطمقيا الشيخ ياسيف بعد إطبلؽ سراحو في عممية التبادؿ تحت رعاية ممؾ األردف 

كمف المفارقات التي ال يجب . ـ1997 في نياية سبتمبر مف العاـ طبلؿالسابؽ الممؾ حسيف بف 
 أم بعد حكالي أسبكعيف مف إطبلؽ مبادرتو ـ14/10/1997إغفاليا أف الشيخ ياسيف رفض في 

تسمـ رسالة مف الحاخاـ اإلسرائيمي دكركف كالتي نقميا إليو الحاخاـ فردماف  قائبل بأنو ينبغي 
نحف لف : "  كمف ثـ أكد عمى كبلمو قائبل،كبحؽ تسميـ تمؾ الرسالة إلى الرئيس عرفات ك ليس لو

, الحركب)" فمف يتفاكض ىك السمطة كال تكجد سمطتاف, نتفاكض كلـ نتفاكض مع إسرائيؿ
2002).   

 
:  أما بالنسبة لمموقف األمريكي من دخول حماس االنتخابات

فقد رأت أمريكا في مشاركة حماس في االنتخابات كفقا لسقؼ أكسمك الخطكة األكلى عمى درب 
 كال شؾ أف ـ1974التركيض كاالحتكاء قد تكازييا خطكة إقرار البرنامج المرحمي الفمسطيني عاـ 
كزيرة الخارجية )الطريقة التي تمت بيا االنتخابات بنزاىة عالية ىك ما جعؿ ككنداليزا رايس 

ك أنيا طمبت مف العامميف في , ف الحككمة األمريكية أخذت عمى حيف غرةإتقكؿ  (األمريكية
(. 2006, غانـ). ة الكاقع الفمسطينيئمكتبيا تحميبل لسبب فشؿ اإلدارة في قرا

 
لمموقف األمريكي بعد انتخاب حماس واإلجراءات التي تم إتباعيا ضد الحكومة  أما بالنسبة

: التي ترأسيا حماس
إف ما كانت تخشاه الكاليات المتحدة في األراضي الفمسطينية ىك فكز حركة حماس في 

االنتخابات التشريعية كتشكيؿ حككمة كىذا ما لـ تحسب حسابو إسرائيؿ كاإلدارة األمريكية كقد 
جاء إعبلف الكاليات المتحدة بأنيا لف تتعامؿ مع حككمة فمسطينية تشارؾ فييا حماس كلكف 

األمر الذم حدث أف حماس لـ تشارؾ في حككمة بؿ أنيا ترأس الحككمة، كتصر اإلدارة 
األمريكية بعدـ التعاطي مع حماس إال بعد التخمي عف مبادئيا كنزع سبلحيا كاالعتراؼ بإسرائيؿ 

سرائيؿ، . في الكجكد ف لـ تقـ بذلؾ فستبقى حركة إرىابية مف كجية نظر اإلدارة األمريكية كا  كا 
كمقابؿ ذلؾ لـ تتعاطى حركة حماس مع ىذا الطرح كأفادىا أنيا تـ انتخابيا كفؽ البرنامج 

كقد رأت اإلدارة األمريكية لكي تشكؿ ضغطان عمى . االنتخابي كأنيا ستستمر في مقاكمة االحتبلؿ
 (397)حككمة حماس لبلعتراؼ بإسرائيؿ بأف تقـك بإيقاؼ الدعـ المادم عنيا كقد أيد ذلؾ 
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 عضكان كذلؾ لكقؼ الدعـ المباشر (17)عضكان في الككنجرس األمريكي صكتكا لذلؾ ضد 
كقد أصدر الككنجرس األمريكي قراران في . لمسمطة في حاؿ مشاركة حماس في االنتخابات

 لكقؼ الدعـ المباشر لمسمطة إلى أف تعترؼ حماس بحؽ إسرائيؿ في الكجكد ـ15/2/2006
 عضكان مف (418)كتتخمى عف اإلرىاب كتبدأ بالتفاكض السممي مع إسرائيؿ، كأيد ىذا القرار 

 (150)كخصكصان أف الكاليات المتحدة خصصت . أعضاء الككنجرس كعارضو عضك كاحد فقط
كقد .  مميكف دكالر تـ إرساليا عبر المنظمات الدكلية(84)مميكف دكالر لدعـ السمطة الكطنية، ك

عـ السمطة التي فييا حككمة دـ دقامت الكاليات المتحدة األمريكية بالضغط عمى حمفائيا بع
حماس كاستخدمت اإلدارة األمريكية كؿ األساليب كالكسائؿ لممضايقة عمى حماس دبمكماسيان 

كىنا تقكؿ أراء كأصكات أخرل بضركرة إعطاء حماس فرصة، ألف الفكز . كسياسيان لميدؼ ذاتو
في االنتخابات يجبر أم حزب عمى تغيير عقيدتو كذلؾ لممحافظة عمى مكاسبو كمضاعفة 

كارينغي ألبحاث "أصكات مؤيديو بعد االنتخابات، ىذا ما قالتو مارينا أنتاكم الباحثة في معيد 
ضـ جيش حماس إلى جياز الشرطة كخطكة أكلى لحكار " إدكارد رككر"كأيضا فقد اقترح ". السبلـ

 (. 2005فيمي، )            . أمريكي مع حركة حماس
 

في االنتخابات " حماس"بفكز " تحمـ"كأخيران كبمغة أكثر كضكحا، ىؿ كانت اإلدارة األمريكية 
                      التشريعية الفمسطينية األخيرة؟ قد يبدك السؤاؿ مستنكرا لدل الكثير؛ إال أنو بقراءة 

بعض األدبيات األمريكية، كالتي ركزت خصيصا عمى دكر الديمقراطية األمريكية في المنطقة 
              العربية، تتجمى أىمية ىذا السؤاؿ؛ كيتبيف لنا أف الرد قد يككف إيجابا، مف أجؿ 

 " -جيرىاـ فكلمر"حيث أٌلؼ . تصب في مصمحة اإلدارة األمريكية" أخرل"الكصكؿ إلى أىداؼ 
؛ "مستقبؿ اإلسبلـ السياسي"كتابا اسمو - المتخصص األمريكي في المنطقة العربية كاإلسبلمية

ال شيء يمكف أف ييظير األسممة في صكرة غير جذابة  : "أكجز فيو فرضيتو المشيكرة القائمة
النظاـ اإلسبلمي في السكداف كالنظاـ " فكلمر"كيستدعي ". أكثر مف تجربة فاشمة في السمطة

الطالباني في أفغانستاف؛ فيما نظاماف كصبل إلى السمطة باسـ اإلسبلـ، ليجدا أنفسيما في 
كأيضا فقد صدر كتاب تحت . النياية بعيديف كؿ البعد عف اإلسبلـ، كما يعتقد مؤلؼ الكتاب

نيككالس "ك" رام تاكيا"، لممؤلفيف "صعكد كسقكط اإلسبلـ السياسي: الظؿ المنحسر لمنبي"عنكاف 
المذاف قاما بدراسة الحركات اإلسبلمية في كؿ مف إيراف كالجزائر كمصر " جفكسديؼ. كام

كالسكداف كأفغانستاف كيكغكسبلفيا السابقة، كبيف أف اإلسبلمييف في ىذه الدكؿ، عمى الرغـ مف 
كىك ما عٌبر . القكة التي اكتسبكىا في بعض األحياف، فإنيـ لـ يثبتكا نجاحيـ كحركات سياسية

إف الرؤية تزداد كضكحا عمى الدكاـ بأف اإلسبلـ السياسي : "عنو المؤلفاف عبر المقكلة التالية
الراديكالي ال يستطيع التمكف سمطكيا مف الدكؿ الحديثة أك الدكؿ المتحكلة إلى طكر الحداثة في 
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كبالطبع حيف التطرؽ ". قمب العالـ اإلسبلمي، كأنو ال يستطيع إقامة نمكذج بديؿ كفعاؿ لمحكـ
التي - المتخصصيف في اإلسبلـ السياسي" -جيؿ كيبيؿ"ك" أكليفييو ركا"إلى كتابات كؿ مف 

أف اإلسبلـ السياسي قد فقد صبلبتو الفكرية؛ كىك : تمحكرت مؤلفاتيما حكؿ نقطة أساسية، كىي
. ما كمؿ جيكده بالفشؿ أينما كاف

 

: ونصل إلى استخالص مفاده
ما الذم يمكف أف نقرأه مف تمؾ األدبيات؟ ال شؾ أنيا تكحي بعدة دالالت فيما يخص كصكؿ 

أف اإلدارة األمريكية ما كاف يستحيؿ عمييا منع مشاركة : أوليا: إلى السمطة الفمسطينية" حماس"
ال يمنع ذلؾ إف كانت حماس . حماس في االنتخابات التشريعية لك أرادت ذلؾ بشكؿ قاطع

الحصيمة . ستدخؿ ألركقة المجمس بأغمبية كما حدث أك مجرد المشاركة الفاعمة كما كاف متكقعا
النيائية ىي أف اإلدارة األمريكية رغـ تكرار تنديدىا كقفت مكقفا سمبيا في الكاقع مف مسألة 
" حماس"إمكانية مشاركة حماس؛ كىك ما يدؿ في الغالب عمى رغبة اإلدارة األمريكية في كصكؿ 

أك قناعة بيا، " حماس"أف ىدؼ اإلدارة األمريكية كراء ذلؾ لـ يكف حبا في : وثانييا. إلى السمطة
نما تحميميا فكؽ طاقتيا، كمف ثـ قيرىا كاستنزافيا كالكصكؿ بيا إلى الفشؿ عمى المستكل  كا 

رغـ " -اإلسبلـ السياسي"السياسي؛ األمر الذم سيؤدم في النياية إلى إظيار أحد نماذج 
في صكرة غير - خصكصية كضعية حماس التي ترل نفسيا حركة تحرر كطني في المقاـ األكؿ

ربما : ثالثياك". حربيا عمى اإلرىاب"جذابة، كىك ما تطمع فيو اإلدارة األمريكية في سياؽ 
باعتناؽ الرؤل " حماس"افترض المسئكلكف األمريكيكف أنو حتى لك قاـ البعض مف حركة 

 لف ينجحكا سياسيا نظرا فإنيم( 242)مثؿ االعتراؼ بإسرائيؿ كبقرار مجمس األمف  " -المعتدلة"
. لخبرتيـ الضئيمة بالعممية السياسية عمى كجو العمكـ، كاشتغاليـ بالمقاكمة طيمة فترة كجكدىـ
كحتى إف نجحكا سياسيا، فإف نجاحيـ ىذا ستشكبو الكثير مف عبلمات االستفياـ حكؿ مدل 

تنازؿ تمؾ المنظمة اإلسبلمية عف ثكابتيا الرئيسية؛ كىك ما سيثير تخبطا كتشككا حكؿ كجكدىا، 
ليس في الشارع الفمسطيني فحسب، بؿ في الشارع العربي اإلسبلمي كمو، كىك ما تطمح إليو 

كاشنطف ككسيمة إلحداث تغيير تمقائي في فكر التيارات اإلسبلمية مف داخميا ككنتاج لممارستيا 
, فيمي). العممية السياسية التي تثبت االدعاء بصعكبة قدرة ىذه التيارات عمى إدارة الحكـ عمميا

2006) .
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: النتائج والتوصيات الخاصة بالباحث 
 

حركة حماس حركة سياسية جديرة باالىتماـ كبالثناء لمقدرتيا المذىمة عمى الثبات عمى الساحة 
ك لكف عمى الحركة أف تعي أف أىـ . الفمسطينية بالرغـ مف كؿ الضغكطات كالصعكبات

مسببات بقائيا عمى الساحة الفمسطينية ىك الدعـ الشعبي اليائؿ الذم أكصميا لما كصمت إليو 
لقد أثبتت الحركة براجماتية . مف فكز كاسح في االنتخابات البمدية كمف بعدىا التشريعية

سياسية كفمت ليا تميز سياسي غير مسبكؽ إذ ما زالت تجمع ما بيف السياسة كالديف كالمقاكمة 
كما أف حركة حماس استفادت مف معظـ تجارب . في تفرد لـ تسبقيا إليو أم حركة دينية

الحركات الدينية كبالذات إخكاف مصر كاألردف كحزب العدالة التركي كلمحركة عبلقات قكية 
كقد أكد مسئكلي حماس كاإلخكاف بشكؿ تبادلي الدعـ لآلخر كاعتبار أف أم إنجاز ألم . معيـ

. كيؼ ال كالجميع أبناء لرحـ كاحد ك إف اختمفت الببلد كالظركؼ. منيـ يعتبر إنجاز لآلخر
 

كحيث أف الحركات اإلسبلمية ال تعرؼ الفشؿ كخيار كال تتعامؿ معو فإف تجربة حركة حماس 
في الحكـ كأكؿ حركة دينية تصؿ لمحكـ عف طريؽ االنتخابات يضع حماس تحت أحد خياريف 
ما التنحي، كلك أخذنا بعيف االعتبار لمخيار األكؿ سنجد أف نجاح حزب العدالة  إما النجاح كا 

قبؿ العممانية كالتعددية إلى جانب ميزت حزب العدالة الذم ت دعمو برجماتية سياسية  قدالتركي
دعـ أمريكي لمحزب الذم ارتأت فيو الكاليات المتحدة القالب المطمكب لمحزب اإلسبلمي 

أما حركة حماس فمف يككف مف السيؿ عمييا الدخكؿ في ىذا القالب ما لـ يتـ . المعتدؿ
 فإف قكعمي. التساىؿ األمريكي كاإلسرائيمي في الشركط المفركضة عمى الحركة لفؾ الحصار

سرائيؿ بفرض نفس الشركط عمى حماس كلـ تجد حماس ليا  استمرت الكاليات المتحدة كا 
خيار كاحد كىك االنطكاء كالتقكقع كالعكدة إلى حالتيا األكلى إال مخرجا فمف يككف أماـ حماس 

قبؿ االنتخابات كحركة إصبلحية دينية فقط إلى أف تتغير الظركؼ كالحركات اإلسبلمية غالبا 
ما تفعؿ ذلؾ كقد رأينا النمكذج في مصر إذ لجأت إليو الحركة مرتيف عمى األقؿ في مسيرتيا 

تيـ لبلستيبلء عمى الحكـ أكؿ مرة كتـ زج الات حيف فشمت محاكمالسياسية األكلى في الخمسيف
 ما ،إذان . ات بعد المكاجيات الدامية مع الحككمةماآلالؼ منيـ في السجكف كالثانية في التسعيف

لـ تكف ىناؾ تغيرات مممكسة عمى الساحة الفمسطينية كالدكلية فبل يستبعد ابتعاد حماس عف 
الساحة السياسية لبلستراحة كالتقاط األنفاس تماما كما ىي الحاؿ مع الكثير مف المخمكقات 

. التي تبيت شتاء حفاظا عمى بقائيا كحياتيا حيف يشح الغذاء
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 : النتيجة األولى
خمصت ىذه  الدراسة الى أنو مف الصعب القكؿ بأف ىناؾ عبلقات رسمية بيف حركة حماس 
ف كاف ىذا ال يعني أنو ال تكجد حكارات غير رسمية تتـ خفية كمف خبلؿ  كاالدارة االمريكية كا 
قنكات متعددة غير رسمية بعضيا بشكؿ مباشر ك أغمبيا بشكؿ غير مباشر مما قد يجعؿ فتح 

قنكات رسمية لمحكار بيف الطرفيف خيارا إستراتيجيا ممكنا لكبل الطرفيف مستقببل 
 

:  النتيجة الثانية
إف الظركؼ اإلقميمية كالضغكطات التي ترزح تحتيا الحركة في ظؿ لعبة المصالح الدكلية 
تنذر بأف حركة المقاكمة اإلسبلمية حماس عمى كشؾ أف تتخذ قرارا مصيريا قد ينيي ىذا 

قميميان كفمسطينيان  . المخاض السياسي الرىيب الذم أنيؾ الجميع دكليا كا 
 

كفي ىذا السياؽ فإنو ما لـ تتكصؿ الحركة مف خبلؿ مرجعيتيا الدينية كالسياسية في الداخؿ 
كالخارج لحؿ خبلؽ يدعـ مكقفيا ك يخرجيا مف أزمتيا بدكف الرضكخ لمشركط التي يفرضيا 

المجتمع الدكلي بقيادة الكاليات المتحدة األمريكية فإف مقكمات صمكد الحركة قد تتبلشى تاركة 
الحركة أماـ خيار كاحد ككحيد ىك االنطكاء كترؾ الميداف السياسي مرحميا كأفضؿ طريقة 

 لمحفاظ عمى بقائيا كتماسكيا كدعميا الشعبي الذم ىك مصدر ثباتيا كقكتيا 
 

 ات ــالتوصي
 

:  التوصية األولى
تكصي الباحثة بعمؿ مزيد مف الدراسات عف عبلقة حركة حماس بالدكؿ الغربية ألف ىذا 

. المكضكع جدير بالدراسة
 

:  التوصية الثانية
كما تكصي الباحثة بعمؿ المزيد مف الدراسات عف عبلقة اإلدارة األمريكية مع الحركات 

. االسبلمية ك خصكصا حركة حماس
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: لمحركةتوصيات 
 

عمى الحركة ضبط خطكاتيا كحساباتيا الداخمية كالخارجية جيدا كأال تقع في نفس األخطاء  -
 .التي كقعت فييا حركة فتح في السابؽ

 

عمى الحركة أف تكحد خطابيا السياسي كأف تنأل بنفسيا تماما عف جيازىا العسكرم كحركة  -
 .سياسية اجتماعية حتي تفتح لنفسيا متنفسا دكليا يساعدىا عمى االستمرار

 

 كأف تتعامؿ بتسامح مع المجتمع الفمسطيني ،عمى الحركة أف تبتعد عف سياسة التكفير -
المتعدد االتجاىات كاآلراء الذم يرفض التعصب الديني كسيرفض حماس إف أساءت األداء 

 .ك صندكؽ االقتراع ليس ببعيد

 

لغاء اآلخر  - عمى الحركة أال تمغي المؤسسات التي قامت فتح ببنائيا ألف عممية اإلحبلؿ كا 
كال ينسى التاريخ تجربة ديغكؿ الرئيس الفرنسي المحبكب ذم ، ستعكد عمى الحركة سمبان 

السطكة الذم فشؿ فشبل ذريعان حيف لجأ إلى اإلحبلؿ ك إللغاء المؤسسات التي أنشأىا 
 .الحزب المنافس لو في الماضي

 

 الخارج كأفعمى الحركة أف تستثمر عبلقاتيا مع الحركات اإلسبلمية األخرل في الداخؿ ك -
 . تقبؿ بالحمكؿ التي ال تيدر كرامتيا ك ترفع المعاناة ك الظمـ عف الشعب الفمسطيني

 

بالرغـ مف الظمـ الذم كابدتو الحركة منذ كصكليا لمحكـ بسبب رفضيا الشركط المجحفة  -
التي مارسيا المجتمع الدكلي عمييا مف خبلؿ قطع المساعدات ك تجكيع الشعب الفمسطيني 
إال أف االستمرار بنفس التكجو قد يكصؿ المجتمع الفمسطيني إلى كارثة لف تستطيع حماس 

 كعميو يجب عمى ذكم البصيرة مف الحركة إيجاد الحمكؿ ،أف تتبرأ مف أنيا ساىمت بكقكعيا
 , تنقذ الشعب قبؿ كقكع الكارثةفي الكقت نفسوالتي تعمؿ عمى الحفاظ عمى نقاء الحركة ك

حتى ال يقكؿ التاريخ أف حماس أعماىا بريؽ السمطة عف بمكغ الغاية التي طالما اعتزت بيا 
كقدرىا الناس كىي أف اهلل غايتيا كالرسكؿ قدكتيا كالقرآف دستكرىا كالجياد سبيميا , الحركة

 .كالمكت في سبيؿ اهلل أسمى أمانييا
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: األمريكيةتوصيات لإلدارة 
 

يجب عمى الكاليات المتحدة األمريكية عدـ الضغط عمى الحركات اإلسبلمية كتقبميا كتيار  - 
قكم في المنطقة قد يقمب المكازييف السياسية بطريقة عنيفة يمكف منعيا إذا سمح لئلخكاف 

. كغيرىـ بالتنفس كاالنخراط في العممية السياسية
 

يجب أف تحسـ الكاليات المتحدة خياراتيا فيما يخص أجندة دعـ الديمقراطية في العالـ  - 
ف جاءت باإلسبلمييف إلي السمطة الف اإلسبلمييف قد يككنكا . العربي، كتقبؿ نتائجيا حتى كا 

القكة الحاكمة المقبمة في كثير مف البمداف كمف الممكف المجكء ليـ لممساعدة في السيطرة 
. عمى الفصائؿ اإلسبلمية الجيادية المتعصبة التي تتسبب في تفاقـ األكضاع السياسية

 

أف تعيد الكاليات المتحدة النظر في عبلقتيا بإسرائيؿ إذ لف يقبؿ أم فصيؿ إسبلمي بما فييا  - 
حماس بالتعامؿ مع اإلدارة األمريكية كالكضع األمريكي منحاز إلسرائيؿ إلى حدكد أصبحت 

 .مثار انتقادات داخمية عمى المستكم الغربي ك األمريكي

عمى اإلدارة األمريكية أف تستمع إلى النصائح التي أسداىا قادتيا السياسييف ذكم الخبرة  - 
الرئيس األسبؽ جيمي كارتر كغيرىـ مف ضركرة التحاكر ك, جيمس بيكر, أمثاؿ ريتشارد ىاس

بعيدا عف الشركط المقيدة لمحكار مع لزـك السعي لحؿ ، مع اإلسبلمييف بما فييـ حماس
أخذا بكؿ القرارات العادلة التي أصدرىا مجمس األمف سابقا بيذا عادؿ لمقضية الفمسطينية 

حبلؿ السبلـ كاالستقرار فيالخصكص   كىك األمر الذم سيؤدم إلى نزع فتيؿ العنؼ كا 
 .لمنطقةا
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 المــالحـق
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فهرس المالحق  

 

: الوثائق:  أوًال 

 

رقم الصفحة تاريخ الصدور العـــــــــــــنوان م 
1 
2 
3 
4 

البياف األكؿ لحركة حماس  (1)كثيقة رقـ 
( حماس)ميثاؽ حركة المقاكمة اإلسبلمية  (2)كثيقة رقـ 
 لمقكل كالفصائؿ الفمسطينية الكفاؽ الكطني( 3)كثيقة رقـ 
نص اتفاؽ مكة لمكفاؽ الكطني الفمسطيني  (4)كثيقة رقـ 

14/12/1987 
18/8/1988 
7/2006 
8/2/2007 

189 
191 
213 
217 

 

البنااات : ثااناًال 

 

رقم الصفحة تاريخ الصدور العــــــــــنوان م 

1 
 
2 
3 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
9 
 

 التحركات األمريكية كالدكلية بعد تفجيرات نيكيكرؾ ككاشنطف 
  الذكرل السنكية األكلى النطبلقة انتفاضة األقصىيافب

 المسجد األقصى  نػػداء
 تعقيبا عمى بدء العدكاف األمريكي البريطاني عمى أفغانستاف 

ضمف قائمة  بياف اليجمة األمريكية عمى حماس ك إدراجيا
  اإلرىاب

 عمى مكقؼ كزراء خارجية االتحاد ردان تصريح صحفي 
 األكربي

عمى تصريحات كزير الخارجية ردان تصريح صحفي 
 باكؿككلف األمريكية 

فكز حماس في االنتخابات البمدية  
.. حماس تقٌرر المشاركة في االنتخابات التشريعية

 

18/9/2001 
 

28/9/2001 
3/10/2001 
8/10/2001 

 
3/11/2001 

 
11/12/2001 

 
11/12/2001 

 
28/1/2005 
12/3/2005 

 

220 
 

223 
227 
228 
 

229 
 

231 
 

232 
 

234 
237 
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 الوثـائق  
 

لقد تضمنت ىذه الدراسة مبلحؽ لبعض الكثائؽ كالبيانات، حيث رأل الباحث أىمية لذكر ىذه 
دراؾ التحكالت  الكثائؽ لما تكفره مف معمكمات كحقائؽ يمكف مف خبلليا فيـ المكاقؼ كا 

كالتصكرات الحاصمة عند كؿ مف حركة حماس كالكاليات المتحدة األمريكية، باإلضافة لككنيا 
تشكؿ مصدران عمميان ىامان ال يمكف لمباحث استبعادىا، السيما في الدراسات االجتماعية عامة 

كالسياسية منيا خاصة، فيي حقيقة تشكؿ مرجعية فكرية كمعمكماتية صادرة عف الطرؼ أك الجية 
. مكضع أم دراسة

 
( 1)وثيقة رقم 

البيان األول لحركة حماس 
 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
" يا َأيُّيا اّلِذيَن آمُنوا اصِبروا َوَصاِبُروا وراِبُطوا واتَُّقوا اهلل َلَعمَُّكم ُتْفِمُحون"

 

: يا جماىيرنا المرابطة المسممة
بؿ أنتـ جزء مف ىذا ... أنتـ اليكـ عمى مكعد مع قدر اهلل سبحانو النافذ في الييكد كأعكانيـ 

. القدر الذم سيقتمع جذكر كيانيـ إف آجبلن أـ عاجبلن بإذف اهلل سبحانو كتعالي
 

إف مئات الجرحي كعشرات الشيداء الذيف قدمكا أركاحيـ خبلؿ أسبكع في سبيؿ اهلل مف أجؿ عزة 
 ليي تعبير صادؽ –كمف أجؿ استعادة حقنا في كطننا رفعان لراية اهلل في األرض , أمتيـ ككرامتيا

, عف ركح التضحية كالفداء التي يتمتع بيا شعبنا كالذم قض مضاجع الصياينة كزلزؿ كيانيـ
. كالذم أثبت لمعالـ أف شعبنا يطمب المكت ال يمكف أف يمكت

 

برغـ المعاناة التي يعانييا شعبنا في ... ال بد أف يفيـ الييكد برغـ قيكدىـ كسجكنيـ كمعتقبلتيـ 
فإف شعبنا , برغـ الجراح... برغـ شبلالت الدماء التي تنزؼ كؿ يـك ... ظؿ احتبلليـ المجـر 

أقدر منيـ عمى الصبر كالثبات في كجو طغيانيـ كغطرستيـ حتى يعممكا أف سياسة العنؼ 
ستقابؿ بأشد منيا مف أبنائنا كشبابنا ألنيـ يعشقكف جنات الخمد أشد مما يعشؽ أعداؤنا الحياة 

. الدنيا
رفضان ... لقد جاءت انتفاضة شعبنا المرابط في األرض المحتمة رفضان لكؿ االحتبلؿ كضغكطاتو

جاءت ... رفضان لسياسة القير مف الصياينة... لسياسة انتزاع األراضي كغرس المستكطنات
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كراء مصالحات ... كراء المؤتمرات الدكلية الفارغة... لتكقظ ضمائر البلىثيف كراء السبلـ اليزيؿ
. كأف يتيقنكا أف اإلسبلـ ىك الحؿ كىك البديؿ... جانبية خائنة عمى طريؽ كامب ديفيد

 

 طريؽ االستشياد كطريؽ –أال فميعمـ المستكطنكف المستيتركف أف شعبنا عرؼ كيعرؼ طريقو 
كلف تجدييـ سياسة العسكريف كالمستكطنيف , كأف شعبنا جكاد كريـ في ىذا الميداف, التضحية

بادتو برغـ رصاصيـ كبرغـ عمبلئيـ كبرغـ مخازييـ ... كستتحطـ كؿ محاكلتيـ إلذابة شعبنا كا 
 

كأنا الغريؽ : "كصدؽ القاتؿ. كليعممكا أف العنؼ ال يكلد إال العنؼ كأف القتؿ ال يكرث إال القتؿ
". فما خكفي مف البمؿ

 

: ولمصياينة المجرمين
معركتنا معكـ معركة عقيدة ,  عف قرانا– عف مخيماتنا – عف مدننا –إرفعكا أيديكـ عف شعبنا 

. ككجكد كحياة
. كأنيـ سيشربكف مف نفس الكأس. كليعمـ العالـ أف الييكد يرتكبكف الجرائـ النازية ضد شعبنا

 
 

" كلتعممف نبأه بعد حيف"
 (حماس)حركة المقاومة اإلسالمية 

 ـ12/1987 /14
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( 2)وثيقة رقم 
فمسطين  - (حماس)ميثاق حركة المقاومة اإلسالمية 

 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

( 112-110: آؿ عمراف)
 

 ىجرية 1409 محـر 1: فمسطيف
ـ ميبلدية 1988 (أغسطس) آب 18

 
" ستقـك إسرائيؿ كستظؿ قائمة إلى أف يبطميا اإلسبلـ كما أبطؿ ما قبميا"

رحمو اهلل , اإلماـ الشييد حسف البنا
 
كعمى كؿ منا أف يصب كلك قميبلن مف الماء ليطفئ ما يستطع أف , إف العالـ اإلسبلمي يحترؽ"

" يطفئو دكف أف ينتظر غيره
رحمو اهلل , الشيخ أمجد الزىاكم
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
: المقدمة

كعمى آلو , كنصمي كنسمـ عمى رسكؿ اهلل, كنتككؿ عميو, الحمد هلل نستعينو كنستغفره كنستيديو
صبلة كتسميمان دائميف ما دامت السماكات , كدعا بدعكتو كاستف بسنتو, كصحبو كسمـ كمف كااله

: كاألرض كبعد
 

: أييا الناس
, كمف نبضات القمكب المؤمنة كالسكاعد المتكضئة, كفي خضـ المعاناة, مف كسط الخطكب

دراكان لمكاجب ككانت العركبة عمى , كانت الدعكة ككاف التبلقي كالتجمع, كاستجابة ألمر اهلل, كا 
متجاكزة , متخطية كؿ العقبات, ككانت اإلرادة المصممة عمى تأدية دكرىا في الحياة, منيج اهلل

. كاالستعداد لبذؿ النفس كالنفيس في سيبؿ اهلل, ككاف اإلعداد المتكاصؿ, مصاعب الطريؽ
 

كمف , ككاف أف تشكمت النكاة كأخذت تشؽ طريقيا في ىذا البحر المتبلطـ مف األماني كاآلماؿ
.  كاآلالـ كالتحديات في الداخؿ كالخارج, كالمخاطر كالعقبات, األشكاؽ كالتمنيات

 

بعيدان عف العاطفة , كنمت الذرة كضربت النبتة بجذكرىا في أرض الكاقع, كلما نضجت الفكرة
, كالتسرع المذمـك انطمقت حركة المقاكمة اإلسبلمية لتأدية دكرىا ماضية في سبيؿ ربيا, المؤقتة

كتمتقي أركاح مجاىدييا , تتشابؾ سكاعدىا مع سكاعد كؿ المجاىديف مف أجؿ تحرير فمسطيف
منذ أف فتحيا صحابة رسكؿ اهلل , بأركاح كؿ المجاىديف الذيف جادكا بأنفسيـ عمى أرض فمسطيف

. صمى اهلل عميو كسمـ كحتى يكمنا ىذا
كيبيف , يجمي صكرتيا كيكشؼ عف ىكيتيا, (حماس)كىذا ميثاؽ حركة المقاكمة اإلسبلمية 

كااللتحاؽ , كيدعك إلى مناصرتيا كدعميا, كيتحدث عف آماليا, كيكضح تطمعيا, مكقفيا
كىي خطكة , كتحتاج إلى جميع الجيكد المخمصة, فمعركتنا مع ييكد جد كبيرة كخطيرة, بصفكفيا

ككتيبة البد مف أف تدعميا الكتائب تمك الكتائب مف ىذا العالـ , البد مف أف تتبعيا خطكات
. كيتنزؿ نصر اهلل, العربي كاإلسبلمي المترامي األطراؼ حتى يندحر األعداء

لىتىٍعمىميفَّ نىبىأىهي بىعيدى ًحيف"كىكذا نممحيؾ في األفؽ قادميف  ( 88:ص)" كى
( 21:المجادلة)" كىتىبى اهلل ألىغًمبىفَّ أىنىا كىريسيًمي إفَّ اهلل قىكمّّ عىزيز"
اف اهلل كما أىنىا ًمفى الميشًرًكيف" ًف اتَّبىعىًني كسيٍبحى مى " قيٍؿ ىذه سىًبيمي أىٍدعيك إلى اهلل عمى بىًصيرةو أىنىا كى
 (108: يكسؼ)
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الباب األول 
التعريف بالحركة 

:  الفكرية تالمنطمقا
 

: المادة األولى
منو تستمد أفكارىا كمفاىيميا كتصكراتيا عف الككف , اإلسبلـ منيجيا: حركة المقاكمة اإلسبلمية

ليو تحتكـ في كؿ تصرقاتيا, كالحياة كاإلنساف . كمنو تستميـ ترشيد خطاىا, كا 
 

: صمة حركة المقاومة اإلسالمية بجماعة اإلخوان المسممين 
 

: المادة الثانية 
كحركة اإلخكاف . حركة المقاكمة اإلسبلمية جناح مف أجنحة اإلخكاف المسمميف بفمسطيف

كتمتاز بالفيـ , كىي كبرل الحركات اإلسبلمية في العصر الحديث, المسمميف تنظيـ عالمي
في , كالتصكر الدقيؽ كالشمكلية التامة لكؿ المفاىيـ اإلسبلمية في شتى مجاالت الحياة, العميؽ

في الدعكة , في القضاء كالحكـ, في التربية كاالجتماع, في السياسة كاالقتصاد, التصكر كاالعتقاد
. في الغيب كالشيادة كفي باقي مجاالت الحياة, في الفف كاإلعبلـ, كالتعميـ
 

: البنية والتكوين 
 

: المادة الثالثة 
فعبدكه حؽ , تتككف البنية األساسية لحركة المقاكمة اإلسبلمية مف مسمميف أعطكا كالءىـ هلل

مىٍقتي الًجفَّ كىاإلٍنسى إالَّ ًليىٍعبيديكفً "عبادتو  مىا خى كعرفكا كاجبيـ تجاه أنفسيـ كأىمييـ ( 56:الذاريات)" كى
كرفعكا راية الجياد في كجو الطغاة لتخميص الببلد كالعباد مف , فاتقكا اهلل في كؿ ذلؾ, ككطنيـ

. دنسيـ كأرجاسيـ كشركرىـ
مىى الباًطًؿ فىيىٍدمىغيوي فًإذىا ىيكى زىاًىؽه " ؽّْ عى . (18:األنبياء)" بىٍؿ نىٍقًذؼي ًبالحى

 

: المادة الرابعة 
كحفظ , كالتـز منيجيا, كأخذ بفكرتيا, ترحب حركة المقاكمة اإلسبلمية بكؿ مسمـ اعتقد عقيدتيا

. كأجره عمى اهلل, كرغب أف ينخرط في صفكفيا ألداء الكاجب, أسراىا
 

 البعد الزماني والمكاني لحركة المقاومة اإلسالمية
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: المادة الخامسة
يمتد إلى مكلد الرسالة , باتخاذىا اإلسبلـ منيج حياة ليا: بيعد حركة المقاكمة اإلسبلمية الزماني

حيثما : كبيعدىا المكاني. فاهلل غايتيا كالرسكؿ قدكتيا كالقرآف دستكرىا, كالسمؼ الصالح, اإلسبلمية
فيي بذلؾ , في أم بقعة مف بقاع األرض, تكاجد المسممكف الذيف يتخذكف اإلسبلـ منيج حياة ليـ

. تضرب في أعماؽ األرض كتمتد لتعانؽ السماء
فىٍرعييا في السَّمىاء" رةو طيبةو أىٍصمييا ثىاًبته كى رىبى اهلل كىًممىةن طىيّْبةن كىشىجى ـٍ تىرى كىٍيؼى ضى تيؤتي أيكيمىيىا كيؿَّ , أىل

كف ـٍ يىتىذىكَّري يىٍضًربي اهلل األىٍمثىاؿى لمنَّاًس لىعىمَّيي بّْيىا كى  (.25-24: إبراىيـ)" ًحيفو بًإٍذًف رى
 

: التميز واالستقاللية 
 

: المادة السادسة 
كتتخذ مف اإلسبلـ منيج , تعطي كالءىا هلل, حركة المقاكمة اإلسبلمية حركة فمسطينية متميزة

ففي ظؿ اإلسبلـ يمكف أف يتعايش , كتعمؿ عمى رفع راية اهلل عمى كؿ شبر مف فمسطيف, حياة
كفي غياب اإلسبلـ ينشأ , أتباع الديانات جميعان في أمف كأماف عمى أنفسيـ كأمكاليـ كحقكقيـ

. كيستشرم الظمـ كينتشر الفساد كتقـك المنازعات كالحركب, الصراع
: حيث يقكؿ, كهلل در الشاعر المسمـ محمد إقباؿ

إذا اإليمػاف ضػاع فبل أمػػاف                  كال دنيا لمف لـ يحي دينا 
كمف رضي الحياة بغير ديف                        فقد جعؿ الفنػاء ليا قرينا 

 
 :عالمية حركة المقاومة اإلسالمية 

 

 :المادة السابعة 
, بحكـ انتشار المسمميف الذيف ينيجكف منيج حركة المقاكمة اإلسبلمية في كؿ بقاع العالـ

كىي مؤىمة لذلؾ , فيي حركة عالمية, كتعزيز جيادىا, كتبني مكاقفيا, كيعممكف عمى مناصرتيا
. كسمك أىدافيا, كنبؿ غايتيا, لكضكح فكرتيا

, كمف غمطيا حقيا, كيعترؼ بدكرىا, كيقدر قدرىا, كعمى ىذا األساس يجب أف ينظر إلييا
فيك كمف يجادؿ , كضرب صفحان عف مناصرتيا أك عميت بصيرتو فاجتيد في طمس دكرىا

فسيفيؽ كقد تجاكزتو األحداث , كمف أغمض عينيو عف رؤية الحقائؽ بقصد أك بغير قصد, القدر
. كالسابقة لمف سبؽ, كأعيتو الحجج في تبرير مكقفو

  كظمـ ذكم القربي أشد مضاضة       عمى النفس مف كقع الحساـ الميند 
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بسػـ اهلل الرحمػف الرحػيـ 
                   

 
 
 
 
 
 
 

 (48: المائدة)                                                            "  
 

كحركة المقاكمة اإلسبلمية حمقة مف حمقات الجياد في مكاجية الغزكة الصييكنية تتصؿ كترتبط 
خكانو المجاىديف مف اإلخكاف المسمميف عاـ  , ـ1936بانطبلقة الشييد عز الديف القساـ كا 

كتمضي لتتصؿ كترتبط بحمقة أخرل تضـ جياد الفمسطينيف كجيكد كجياد اإلخكاف المسمميف في 
. ـ كما بعده1968ـ كالعمميات الجيادية لئلخكاف المسمميف عاـ 1948حرب 

ف تباعدت الحمقات كحالت دكف مكاصمة الجياد العقبات التي يضعيا الدائركف في فمؾ  كىذا كا 
فإف حركة المقاكمة اإلسبلمية تتطمع إلى تحقيؽ كعد اهلل ميما , الصييكنية في كجو المجاىديف

فيقكؿ الحجر , ال تقـك الحجر كالشجر: " كالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ, طاؿ الزمف
" إال الغرقد فإنو مف شجر الييكد, ىذا ييكدم خمفي تعاؿ فاقتمو, يا مسمـ يا عبد اهلل: كالشجر

. (ركاه البخارم كمسمـ)
 

:  شعار حركة المقاومة اإلسالمية 
 

 :المادة الثامنة 
كالمكت في سبيؿ اهلل أسمى , كالجياد سبيميا, كالقرآف دستكرىا, كالرسكؿ قدكتيا, اهلل غايتيا

. أمانييا
الباب الثاني 
 األىـــداف

 
: البواعث واألىداف 
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: المادة التاسعة 
كلذلؾ اختمت , كجدت حركة المقاكمة اإلسبلمية نفسيا في زمف غاب فيو اإلسبلـ عف كاقع الحياة

, كتنمر الجبناء, كساد الظمـ كالظبلـ, كتبدلت القيـ كتسمط األشرار, كاضطربت المفاىيـ, المكازيف
كغابت , كىامكا عمى كجكىـ في كؿ بقعة مف بقاع األرض, كشيرد الناس, كاغتيصبت األكطاف

كىكذا عندما يغيب اإلسبلـ , كلـ يبؽ شيء في مكانو الصحيح, دكلة الحؽ كقامت دكلة الباطؿ
. عف الساحة يتغير كؿ شيء كتمؾ ىي البكاعث

 

كينطمؽ مف فكؽ , كتعكد األكطاف, ليسكد الحؽ, فيي منازلة الباطؿ كقيره كدحره: أما األىداؼ
كاهلل , ليعكد الناس كاألشياء كؿ إلى مكانو الصحيح, مساجدىا األذاف معمنان قياـ دكلة اإلسبلـ

. المستعاف
 

مى العىالىًميف" لىًكفَّ اهللى ذيك فىٍضؿو عى ييـ ًببىعضو لَّفىسىدىًت األىٍرضي كى لىٍك الى دىٍفعي اهلل النَّاسى بىٍعضى " كى
(. 251:البقرة)

 

: المادة العاشرة 
بكؿ ما , كنصير لكؿ مظمكـ, سند لكؿ مستضعؼ, كىي تشؽ طريقيا, كحركة المقاكمة اإلسبلمية

بطاؿ الباطؿ بالقكؿ كالفعؿ في ىذا المكاف كفي , أكتيت مف قكة ال تدخر جيدان في إحقاؽ الحؽ كا 
. كؿ مكاف يمكنيا أف تصؿ إليو كتؤثر فيو
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الباب الثالث 
 اإلستراتيجية والوسائل

 
: إستراتيجية حركة المقاومة اإلسالمية 

فمسطين أرض وقف إسالمي 
 

 :المادة الحادية عشرة 
تعتقد حركة المقاكمة اإلسبلمية أف أرض فمسطيف أرض كقؼ إسبلمي عمى أجياؿ المسمميف إلى 

كال تممؾ , ال يصح التفريط بيا أك بجزء منيا أك التنازؿ عنيا أك عف أم جزء منيا, يـك القيامة
, أك كؿ الممكؾ أك الرؤساء, كال يممؾ ذلؾ ممؾ أك رئيس, ذلؾ دكلة عربية أك كؿ الدكؿ العربية

ألف فمسطيف أرض كقؼ , كال تممؾ ذلؾ منظمة أك كؿ المنظمات سكاء كانت فمسطينية أك عربية
. إسبلمي عمى األجياؿ اإلسبلمية إلى يـك القيامة

 
حيث , كمثميا في ذلؾ مثؿ كؿ أرض فتحيا المسممكف عنكة, ىذا حكميا في الشريعة اإلسبلمية

ككاف ذلؾ أف قادة الجيكش . كقفيا المسممكف زمف الفتح عمى أجياؿ المسمميف إلى يـك القيامة
بعد أف تـ ليـ فتح الشاـ كالعراؽ قد أرسمكا لخميفة المسمميف عمر بف الخطاب , اإلسبلمية

أـ ماذا؟ , أـ يبقكنيا ألصحابيا, ىؿ يقسمكنيا عمى الجند, يستشيركنو بشأف األرض المفتكحة
كبعد مشاكرات كمداكالت بيف خميفة المسمميف عمر بف الخطاب كصحابة رسكؿ اهلل عميو كسمـ 

أما نفس , أما رقبة األرض, استقر قرارىـ أف تبقى األرض بأيدم أصحابيا ينتفعكف بيا كبخيراتيا
كىذا , األرض فكقؼ عمى أجياؿ المسمميف إلى يـك القيامة كامتبلؾ أصحابيا امتبلؾ منفعة فقط

كأم تصرؼ مخالؼو لشريعة اإلسبلـ ىذه بالنسبة , الكقؼ باؽو ما بقيت السماكات كاألرض
. لفمسطيف فيك تصرؼه باطؿ مردكد عمى أصحابو

ؽُّ اليىًقيف" بّْؾى العىًظيـ, إفَّ ىىذىا لىييكى حى . (96-95: الكاقعة)" فسبّْحي باٍسـً رى
 

: الوطن والوطنية من وجية نظر حركة المقاومة اإلسالمية بفمسطين 
 

: المادة الثانية عشرة 
كليس أبمغ في الكطنية , الكطنية مف كجية نظر حركة المقاكمة اإلسبلمية جزء مف العقيدة الدينية

كال أعمؽ مف أنو كطئ العدك أرض المسمميف فقد صار جياده كالتصدم لو فرض عيف عمى كؿ 
.  كالعبد بغير إذف سيده, تخرج المرأة لقتالو بغير إذف زكجيا. مسمـ كمسممة
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ذا كانت الكطنيات . كاليكجد مثؿ ذلؾ في أم نظاـ مف النظـ األخرل كتمؾ حقيقة ال مراء فييا كا 
قميمية , فكطنية حركة المقاكمة اإلسبلمية ليا كؿ ذلؾ, المختمفة ترتبط بأسباب مادية كبشرية كا 

حيث تتصؿ بمصدر الركح ككاىب , كليا فكؽ ذلؾ كىك األىـ أسباب ربانية تعطييا ركحان كحياة
. رافعة في سماء الكطف الراية اإلليية لتربط األرض بالسماء برباط كثيؽ. الحياة

إذا جاء مكسى كألقى العصا                 فقد بطؿ السحر كالساحر 
ـى " ا ٍثقىى الى انًفصى ييٍؤًمف ًباهلل فىقنًد اٍستىٍمسىؾى ًبالعيٍركىًة الكي ٍف يىٍكفيٍر ًبالطَّاغيكًت كى قىد تىبيَّفى الرٍُّشدي ًمفى اٍلغىٌي فىمى

ًميـه  . (256: البقرة)" لىيىا كىاهللي سىًميعه عى
 

: والمؤتمرات الدولية , والمبادرات, الحمول السممية
 

: المادة الثالثة عشرة 
كما يسمى بالحمكؿ السممية كالمؤتمرات الدكلية لحؿ القضية الفمسطينية مع , تتعارض المبادرات

, فالتفريط في أم جزء مف فمسطيف تفريط في جزء مف الديف, عقيدة حركة المقاكمة اإلسبلمية
كلرفع راية اهلل فكؽ , عمى ذلؾ تربى أفرادىا, فكطنية حركة المقاكمة اإلسبلمية جزء مف دينيا

لًكفَّ أىٍكثىرى النَّاًس الى يىٍعمىميكفى "كطنيـ يجاىدكف  مىى أىٍمًرًه كى اًلبه عى . (21: يكسؼ)" كاهللي غى
فيقيؿ مف يقبؿ كيرفض , كتثار مف حيف آلخر الدعكة لعقد مؤتمر دكلي لمنظر في حؿ القضية

ليكافؽ عمى عقد المؤتمر كالمشاركة , مف يرفض لسبب أك آلخر مطالبان بتحقيؽ شرط أك شركط
كماضي كحاضر , كحركة المقاكمة اإلسبلمية لمعرفتيا باألطراؼ التي يتككف منيا المؤتمر, فيو

, مكاقفيا مف قضايا المسمميف ال نرل أف تمؾ المؤتمرات يمكف أف تحقؽ المطالب أك تعيد الحقكؽ
, كما تمؾ المؤتمرات إال نكع مف أنكاع تحكيـ أىؿ الكفر في أرض المسمميف, أك تنصؼ المظمكـ

ارىل حتَّى تىتَّبعى ًممَّتىييـ قيؿ "كمتى أنصؼ أىؿ الكفر أىؿ اإليماف؟  ٍنؾى الييكدي كىالى النَّصى ى عى كلىٍف تىٍرضى
ًلي كىالى  ا لىؾى مف اهلًل مف كى اءىؾى ًمفى الًعٍمـً مى لىًئف اتَّبىٍعتى أىٍىكىاءىىيـ بنٍعدى الذم جى إفَّ ىيدىل اهلًل ىيكى الييدىل كى

. (120: البقرة)" نىًصيٍر 
فمضيعة , أما المبادرات كالطركحات كالمؤتمرات الدكلية, كال حؿ لمقضية الفمسطينية إال بالجياد

كفي , كحقو كمصيره, كالشعب الفمسطيني أكـر مف أف يعبث بمستقبمو, كعبث مف العبث, لمكقت
: الحديث الشريؼ

أىؿ الشاـ سكط في أرضو ينتقـ بيـ ممف يشاء مف عباده كحراـ عمى منافقييـ أف يظيركا عمى "
كلعمو الصكاب كركاتيما ثقات كاهلل , الطبراني مرفكعان كأحمد مكقكفان : ركاه)" مؤمنييـ كال يمكتكا إال ىمان كغمان 

 .(أعمـ
: الدوائر الثالث 
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: المادة الرابعة عشرة 
, كالدائرة اإلسبلمية, كالدائرة العربية, الدائرة الفمسطينية, قضية تحرير فمسطيف تتعمؽ بدكائر ثبلث

نو لمف , كعمييا كاجبات, ككؿ دائرة مف ىذه الدكائر الثبلث ليا دكرىا في الصراع مع الصييكنية كا 
بيا , ففمسطيف أرض إسبلمية, إىماؿ أم دائرة مف ىذه الدكائر, كالجيؿ الفاضح, الخطأ الفادح

افى اٌلًذم " مسرل رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ , أكلى الًقٍبمًتيف كثالث الحرميف الشريفيف سيٍبحى
ٍكلىوي ًلنيًريىوي ًمٍف آياًتنىا إنَّو  ٍكنا حى ى اٌلًذم بىارى رىاـ إلىى المٍسًجًد األىٍقصى أىٍسرىل ًبعىٍبًدًه لىٍيبلن ًمفى المىٍسًجًد الحى

. (1: اإلسراء)" ىيكى السًَّميعي البىًصٍيري 
كعمى ىذا األساس يجب , كلما كاف األمر كذلؾ فتحريرىا فرض عيف عمى كؿ مسمـ حيثما كاف

. كيجب أف يدرؾ ذلؾ كؿ مسمـ, أف ينظر إلى القضية
فإف األكضاع الحالية , كيـك تعالج القضية عمى األساس الذم تعبأ فيو إمكانات الدكائر الثبلث

. كيقترب يـك التحرير, ستتغير
دنكًرًىـ ًمفى اهلًل ذلؾ بأىنَّييـ قىٍكـه الى يىٍفقىييكف" . (13: الحشر)" ألىٍنتـي أىشىدُّ رىٍىبىةه في صي
 

: الجياد لتحرير فمسطين فرض عين 
 

: المادة الخامسة عشرة 
كفي مكاجية . يـك يغتصب األعداء بعض أرض المسمميف فالجياد فرض عيف عمى كؿ مسمـ

كذلؾ يتطمب نشر الكعي اإلسبلمي في , اغتصاب الييكد لفمسطيف البد مف رفع راية الجياد
سبلميان  كالبد مف بث ركح الجياد في األمة كمنازلة األعداء , أكساط الجماىير محميان كعربيان كا 

. كااللتحاؽ بصفكؼ المجاىديف
كرجاؿ اإلعبلـ ككسائؿ , كالبد مف أف يشترؾ في عممية التكعية العمماء كرجاؿ التربية كالتعميـ

كالبد مف إدخاؿ , كعمى األخص شباب الحركات اإلسبلمية كشيكخيا, كجماىير المثقفيف, النشر
الذم لحؽ بيا عمى أيدم , تخمصيا مف آثار الغزك الفكرم, تغيرات جكىرية عمى مناىج التعميـ

حيث أخذ ذلؾ الغزك يدىـ المنطقة بعد أف دحر صبلح الديف جيكش , المستشرقيف كالمبشريف
, إال بأف يميد لذلؾ بغزك فكرم, أنو ال يمكف قير المسمميف, فقد أدرؾ الصميبيكف, الصميبييف

ككاف ذلؾ تمييدان , كيطعف في مثميـ؛ كبعد ذلؾ يككف الغزك بالجنكد, كيشكه تراثيـ, يبمبؿ فكرىـ
, "اآلف انتيت الحركب الصميبية: "لمغزك االستعمارم حيث أعمف ألمنبي عند دخكؿ القدس قائبلن 

كقد ساعد ". ىا قد عدنا يا صبلح الديف"كقؼ الجنراؿ غكرك عمى قبر صبلح الديف قائبلن 
ككاف ذلؾ كمو مميدان لضياع , كال يزاؿ, كتعميؽ جذكره, االستعمار عمى تعزيز الغزك الفكرم

. فمسطيف
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كالبد مف ربط قضية فمسطيف في أذىاف األجياؿ المسممة عمى أنيا قضية دينية كيجب معالجتيا 
الذم ارتبط بالمسجد , فيي تضـ مقدسات إسبلمية حيث المسجد األقصى, عمى ىذا األساس

الحراـ رباطان ال انفصاـ لو ما دامت السماكات كاألرض بإسراء رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 
. كمعراجو منو

خير مف , كمكضع سكط أحدكـ مف الجنة, رباط يـك في سبيؿ اهلل خير مف الدنيا كما عمييا"
: ركاه)". الغدكة خير مف الدنيا كما عمييا, كالركحة يركحيا العبد في سبيؿ اهلل, الدنيا كما عمييا

 .(البخارم كمسمـ كالترميذم كابف ماجو
: ركاه)" كالذم نفس محمد بيده لكددت أف أغزك في سبيؿ اهلل فأقتؿ ثـ أغزك فأيقتؿ ثـ أغزك فأيقتؿ"

 .(البخارم كمسمـ
 

: تربية األجيال 
 

: المادة السادسة عشرة 
كدراسة , البد مف تربية األجياؿ اإلسبلمية في منطقتنا تربية إسبلمية تعتمد أداء الفرائض الدينية

كاالطبلع عمى التاريخ كالتراث اإلسبلمي مف , كدراسة السنة النبكية, كتاب اهلل دراسة كاعية
كاعتماد المناىج التي تككف لدل المسمـ , كبتكجييات المتخصصيف كأىؿ العمـ, مصادره المكثقة

مكاناتو المادية  تصكران سميمان في الفكر كاالعتقاد مع ضركرة الدراسة الكاعية عف العدك كا 
مع , كتقؼ إلى جانبو, كمعرفة القكل التي تناصره, كالتعرؼ عمى مكاطف ضعفو كقكتو, كالبشرية

, كدراسة التحميبلت كالتعميقات عمييا, كمكاكبة المستجدات, ضركرة التعرؼ عمى األحداث الجارية
بحيث يعيش المسمـ المجاىد , كدراسة كؿ ظاىرة مف الظكاىر, مع ضركرة التخطيط كالمستقبؿ

. عصره عمى عمـ بغايتو كىدفو كطريقو كما يدكر حكلو
 

ٍخرةو أك في السىمىاكىات أك في األىٍرًض يىاًت " بًَّة ًمٍف خٍردىؿو فىتىكيف في صى يىا بينىيَّ إنَّيىا إٍف تىؾي ًمٍثقىاؿى حى
ًبير ًف الميٍنكىًر كاصًبٍر عمى ما , ًبيىا اهللي إفَّ اهللى لطيؼه خى كًؼ كاٍنوى عى بلىةى بالمىٍعري يىا بينيَّ أىًقـ الصى

ٍزـً األيميكرً  ابىؾ إفَّ ذىًلؾى مف عى دَّؾى لمنَّاًس كىالى تىٍمًش في األىٍرًض مىرىحان إٍف اهللى ال , أصى عّْر خى كالى تيصى
كرً  . (18-16: لقماف)" ييًحبُّ كيؿَّ ميٍختىاؿو فىخي

 
 
 

: دور المرأة المسممة 
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: المادة السابعة عشرة 
كدكرىا في , لممرأة المسممة في معركة التحرير دكر ال يقؿ عف دكر الرجؿ فيي مصنع الرجاؿ

كقد أدرؾ األعداء دكرىا كينظركف إلييا عمى أنو إف أمكنيـ , تكجيو األجياؿ كتربيتيا دكر كبير
كلذلؾ تجدىـ يعطكف , تكجيييا كتنشئتيا النشأة التي يريدكف بعيدان عف اإلسبلـ فقد ربحكا المعركة

كمناىج التربية كالتعميـ بكساطة صنائعيـ , محاكالتيـ جيدان متكاصبلن مف خبلؿ اإلعبلـ كاألفبلـ
, كنكادم الركتارم, المندمجيف في منظمات صييكنية تتخذ أسماءن كأشكاالن متعددة كالماسكنية

كتتكفر لتمؾ المنظمات الصييكنية , ككميا أككار لميدـ كاليداميف, كفرؽ التجسس كغير ذلؾ
بغية تحقيؽ المنظمات عمميا في , تمكنيا مف لعب دكرىا كسط المجتمعات, إمكانات مادية ىائمة

كعمى اإلسبلمييف أف يؤدكا دكرىـ في مكاجية . كغربتو بيف أىمو, غيبة اإلسبلـ عف الساحة
كيكـ يممؾ اإلسبلـ تكجيو الحياة يقضي عمى تمؾ المنظمات المعادية , مخططات أكلئؾ اليداميف

. لئلنسانية كاإلسبلـ
 

: المادة الثامنة عشرة 
كالمرأة في البيت المجاىد كاألسرة المجاىدة أيٌمان كانت أك أختان ليا الدكر األىـ في رعاية البيت 

كتربية أبنائيا عمى تأدية , كتنشئة األطفاؿ عمى المفاىيـ كالقيـ األخبلقية المستمدة مف اإلسبلـ
كمف ىنا البد مف العناية بالمدارس , الفرائض الدينية استعدادان لمدكر الجيادم الذم ينتظرىـ

. لتككف أيٌمان صالحة كاعية لدكرىا في معركة التحرير, كالمناىج التي تربى عمييا كالبنت المسممة
فاالقتصاد , كالبد ليا مف أف تككف عمى قدر كاؼو مف الكعي كاإلدراؾ في تدبير األمكر المنزلية

كالبعد عف اإلسراؼ في نفقات األسرة مف متطمبات القدرة عمى مكاصمة السير في الظركؼ 
كليكف نصب عينييا أ، النقكد المتكافرة عبارة عف دـ يجب أال يجرم في , الصعبة المحيطة

. العركؽ الستمرار الحياة في الصغار كالكبار عمى حد سكاء
 

اًدقىاًت "  اًدًقيفى كالصَّ إفَّ الميٍسًمًميفى كالميٍسًممىاًت كالميؤًمنيف كالميؤًمناًت كالقاًنتيفى كالقىاًنتىاًت كالصَّ
اًئمىاًت  ائميف كالصَّ ٌدقىاًت كالصَّ ٌدًقيفى كالميتىصى اشىعاًت كالميتىصى اًشًعيفى كالخى اًبراًت كالخى اًبريفى كالصَّ كالصَّ

ٍغًفرىةه كأىٍجراى عىًظيمان  اًفظىاًت كالذَّاًكًريفى اهللى كثيران كالذَّاًكراًت أىعىدَّ اهللي لىييـ مى ييـ كالحى كجى اًفًظيفى فيري " كالحى
 (.35: األحزاب)
 
 

: دور الفن اإلسالمي في معركة التحرير 
 

: المادة التاسعة عشرة 
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لمفف ضكابط كمقاييس بيا يمكف أف يعرؼ ىؿ ىك فف إسبلمي أـ جاىمي؟ كقضايا التحرير 
اإلسبلمية بحاجة إلى الفف اإلسبلمي الذم يسمك بالركح كال يغمب جانبان في اإلنساف عمى جانب 

. كلكف يسمك بجميع الجكانب في تكازف كانسجاـ, آخر
كالفف اإلسبلمي يخاطب اإلنساف , كاإلنساف تككيف عجيب غريب مف قبضة الطيف كنفخة الركح

. كالفف الجاىمي يخاطب الجسد كيغمب جانب الطيف, عمى ىذا األساس
كالمسرحية , كاألنشكدة, كالقصيدة الشعرية, كالزجؿ, كالرسالة, كالمكعظة, كالنشرة, كالمقالة, فالكتاب

كالغذاء , فيك مف لكاـز التعبئة الفكرية, إذا تكافرت فيو خصائص الفف اإلسبلمي, كغير ذلؾ
كالفف , كالنفكس تمؿ, فالطريؽ طكيؿ كالعناء كثير, كالتركيح عف النفس, المتجدد لمكاصمة المسيرة
. كيثير في النفس المعاني الرفيعة كالتدبير السميـ, كيبعث الحركة, اإلسبلمي يجدد النشاط

اليصمح النفس إف كانت مدبرة                     إال التنقؿ مف حاؿ إلى حاؿ 
. فاألمة المجاىدة ال تعرؼ اليزؿ, كؿ ذلؾ جد ال ىزؿ معو

 
: التكافل االجتماعي 

 

: المادة العشرون 
نعـ القـك األشعريكف كانكا : "المجتمع المسمـ مجتمع متكافؿ كالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ

". إذا جيدكا في حضر أك سفر جمعكا ما عندىـ ثـ قسمكه بينيـ بالسكية
كالمجتمع الذم يتصدل , كىذه الركح اإلسبلمية ىي التي يجب أف تسكد في كؿ مجتمع مسمـ

ىك أكلى أف يتحمى , لعدك شرس نازم في تصرفاتو ال يفرؽ بيف رجؿ كامرأة أك كبير كصغير
, سمب الناس أكطانيـ كممتمكاتيـ, كعدكنا يعتمد أسمكب العقاب الجماعي. بركح اإلسبلـ ىذه

طبلؽ النار عمى النساء كاألطفاؿ , كالحقيـ في مياجرىـ كأماكف تجمعيـ فاعتمد تكسير العظاـ كا 
, كفتح المعتقبلت ليزج فييا باآلالؼ المؤلفة في ظركؼ ال إنسانية, كالشيكخ بسبب كبدكف سبب

صدار األحكاـ الظالمة عمى آالؼ الشباب ليقضكا , ىذا فضبلن عف ىدـ المنازؿ كتيتيـ األطفاؿ كا 
. زىرة شبابيـ في غياىب السجكف

يحاربكف الناس في أرزاقيـ كيبتزكف , فالتركيع لممجتمع, كقد شممت نازية الييكد النساء كاألطفاؿ
, كىـ بأعماليـ الفظيعة يعاممكف الناس كأعنؼ ما يككف مجرمك الحرب, أمكاليـ كيدكسكف كرامتيـ

. كاالبعاد عف الكطف نكع مف أنكاع القتؿ
كالبد مف مكاجية , كفي مكاجية ىذه التصرفات البد مف أف يسكد التكافؿ االجتماعي بيف الناس

. العدك كجسد كاحد إذا اشتكى منو عضك تداعى لو سائر الجسد بالسير كالحمى
 

: المادة الحادية والعشرون 
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أك المشاركة , سكاء كانت مادية أك معنكية, كمف التكافؿ االجتماعي تقديـ المساعدة لكؿ محتاج
عمى عناصر حركة المقاكمة اإلسبلمية أف ينظركا إلى مصالح , في إنجاز بعض األعماؿ

كعمييـ أف ال يدخركا جيدان في سبيؿ تحقيقيا . الجماىير نظرتيـ إلى مصالحيـ الخاصة
كالمحافظة عمييا كعمييـ أف يحكلكا دكف التبلعب بكؿ ما يؤثر في مستقبؿ األجياؿ أك يعكد عمى 

عمى عناصر . مستقبميا مستقبميـ, كقكتيا قكة ليـ, فالجماىير منيـ كليـ, مجتمعيـ بالخسارة
حركة المقاكمة اإلسبلمية أف يشارككا الناس في أفراحيـ كأتراحيـ كأف يتبنكا مطالب الجماىير كما 

كيكـ تسكد ىذه الركح تتعمؽ األلفة كيككف التعاكف كالتراحـ كتتكاثؽ , يحقؽ مصالحيا كمصالحيـ
. الكحدة كيقكل الصؼ في مكاجية األعداء

 
: القوى التي تدعم العدو 

 

: المادة الثانية والعشرون 
آخذيف , كأحكمكا تخطيطيـ كي يتكصمكا إلى ما كصمكا إليو, خطط األعداء منذ زمف بعيد

سخركىا , فعممكا عمى جمع ثركات مادية ىائمة كمؤثرة, باألسباب المؤثرة في مجريات األمكر
, كصحافة, مف ككاالت أنباء, فباألمكاؿ سيطركا عمى كسائؿ اإلعبلـ العالمية, لتحقيؽ حمميـ

ذاعات, كدكر نشر لتحقيؽ , كباألمكاؿ فجركا الثكرات في مختمؼ بقاع العالـ. كغير ذلؾ, كا 
فيـ مف كراء الثكرة الفرنسية كالثكرة الشيكعية كمعظـ ما سمعنا كنسمع , مصالحيـ كجني الثمار
, كباألمكاؿ ككنكا المنظمات السرية التي تنتشر في مختمؼ بقاع العالـ. عف ثكرات ىنا كىناؾ

كأبناء , كالميكنز, كنكادم الركتارم, كالماسكنية, كتحقيؽ مصالح الصييكنية, ليدـ المجتمعات
كباألمكاؿ تمكنكا مف السيطرة عمى الدكؿ , ككميا منظمات تجسسية ىدامة, العيد كغير ذلؾ

لكي يستنزفكا ثركات تمؾ األقطار كينشركا , كدعكىا إلى استعمار كثير مف األقطار, االستعمارية
. فييا فسادىـ

حيث تـ , فيـ مف خمؼ الحرب العالمية األكلى, كعف الحركب المحمية كالعالمية حدث كال حرج
كسيطركا عمى كثير مف مكارد , كجنكا األرباح المادية, ليـ القضاء عمى دكلة الخبلفة اإلسبلمية

كأنشأكا عصبة األمـ المتحدة ليحكمكا العالـ مف خبلؿ تمؾ " بمفكر"كحصمكا عمى كعد , الثركة
حيث جنكا األرباح الطائمة مف تجارتيـ في مكاد , كىـ مف خمؼ الحرب العالمية الثانية, المنظمة
كأكعزكا بتككيف ىيئة األمـ المتحدة كمجمس األمف بدالن مف عصبة , كميدكا إلقامة دكلتيـ, الحرب

. األمـ المتحدة كلحكـ العالـ مف خبلؿ ذلؾ
ٍرًب أىطىفىأىىا "كما مف حرب تدكر ىنا أك ىناؾ إال كأصابعيـ تمعب مف خمفيا  ا أىكقىديكا ناران ًلمحى كيمَّمى

. (64: المائدة)" اهللي كيىٍسعىٍكًف في األىٍرًض فىسىادان كاهللي ال ييًحبُّ الميٍفًسديف
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, تدعـ العدك بكؿ ما أكتيت مف قكة, فالقكل االستعمارية في الغرب الرأسمالي كالشرؽ الشيكعي
فممة الكفر , كيكـ يظير اإلسبلـ تتحد في مكاجيتو قكل الكفر, كىي تتبادؿ األدكار, كبشريان , ماديان 
. كاحدة
 

اءي " ًنتُـّ قىٍد بىدىًت البٍغضى دَّكا ما عى بىاالن كى نيكا ال تىتًَّخذيكا بطانةن مف دكًنكيـ ال يٍأليكنىكيـ خى يىا أىيُّيا الًَّذيفى آمى
ـي اآليات إف كيٍنتـي تىٍعًقميكف دنكريىيـ أٍكبىري قىٍد بىيَّنىا لىكي ا تيخٍفي صي مى  (.118: آؿ عمراف)" مف أىٍفكاًىًيـ كى

". إٍف كيٍنتـي تىٍعًقميكف"كليس عبثان أف تختـ اآلية بقكلو تعالى 
 

الباب الرابع 
مواقفنا من 

 
الحركات اإلسالمية - أ

: المادة الثالثة والعشرون 
فيي إف , تنظر حركة المقاكمة اإلسبلمية إلى الحركات اإلسبلمية األخرل نظرة احتراـ كتقدير

كتنظر إلى تمؾ الحركات , اتفقت معيا في جكانب كتصكرات, اختمفت معيا في جانب أك تصكر
ما دامت تصرفاتيا في , إف تكافرت النكايا السميمة كاإلخبلص هلل بأنيا تندرج في باب االجتياد

. حدكد الدائرة اإلسبلمية كلكؿ مجتيد نصيب
كال , كتسأؿ اليداية كالرشاد لمجميع, كحركة المقاكمة اإلسبلمية تعتبر تمؾ الحركات رصيدان ليا

. كتسعى جاىدة إلى تحقيقيا عمى الكتاب كالسنة, يفكتيا أف تبقى رافعة لراية الكحدة
مىيكيـ إٍذ كيٍنتـي أٍعداءن فألَّؼ بيف قيميكًبكيـ " كا ًنٍعمىةى اهلًل عى ًميعان كىالى تىفىرَّقيكا كاٍذكيري ٍبًؿ جى كاٍعتىًصميكا بحى

ٍفرىةو ًمفى النَّاًر فىأىٍنقىذىكيـ ًمٍنيا كىذًلؾى ييبىيّْفي اهللي لىكيـ آياًتًو  ًتو إٍخكىانان ككيٍنتـي عمى شىفا حي فأٍصبىٍحتـي بًنٍعمى
 (.102: آؿ عمراف )" لىعىمَّكيـ تىٍيتىديكف

 

 :المادة الرابعة والعشرون 
ال تجيز حركة المقاكمة اإلسبلمية الطعف أك التشيير باألفراد أك الجماعات فالمؤمف ليس بطعاف 

فمحركة المقاكمة اإلسبلمية . مع ضركرة التفريؽ بيف ذلؾ كبيف المكاقؼ كالتصرفات, كال لعاف
كالعمؿ عمى بياف الحؽ كتبنيو في القضية المطركحة , الحؽ في بياف الخطأ كالتنفير منو

. فالحكمة ضالة المؤمف يأخذىا أنى كجدىا, بمكضكعية
ان " ميمى ـى ككاف اهللي سىميعىاى عى ٍيرى بالسُّكًء ًمفى القىكًؿ مىٍف ظىمى ٍيران أك تيٍخفيكهي أك , ال ييًحبُّ اهللي الجى إٍف تيبديكا خى

فيٌكان قىًديران   ".149-148: النساء)" تىٍعفيكا عىٍف سكءو فإفَّ اهللى كاف عى
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الحركات الوطنية عمى الساحة الفمسطينية  - ب

 :المادة الخامسة والعشرون 

كتشد عمى يدىا ما دامت , كالمؤثرة فييا, كالعكامؿ المحيطة بيا, كتقدر ظركفيا, تبادليا االحتراـ
كالءىا لمشرؽ الشيكعي أك الغرب الصميبي كتؤكد لكؿ مف ىك مندمج بيا اك متعاطؼ معيا بأف 

, كتحركيا مع اآلخريف, حركة المقاكمة اإلسبلمية حركة جيادية أخبلقية كاعية في تصكرىا لمحياة
أك , كال تسعى إلى مكاسب مادية, تمقت االنتيازية كال تتمنى إال الخير لمناس أفرادان كجماعات

كالفكز , ألداء الكاجب (60: األنفاؿ)" كىأىًعدُّكا لىييـ ما اٍستىطىٍعتـي ًمٍف قيكَّةو "شيرة ذاتية كما يتكافر ليا 
. ال مطمع ليا غير ذلؾ, برضكاف اهلل

بأنيا , مف أججؿ تحرير فمسطيف, كتىطمئف كؿ االتجاىات الكطنية العاممة عمى الساحة الفمسطينية
تصكف كال , تجمع كال تفرؽ, قكالن كعمبلن حاضران كمستقببلن , كلف تككف إال كذلؾ, ليا سند كعكف

تغمؽ الباب في كجو , كمساع حميدة, كجيد مخمص, تثمف كؿ كممة طيبة, تكحد كال تجزئ, تبدد
. مع إدراكيا لحؽ الدفاع عف النفس, كال تصغي لمشائعات كاألقكاؿ المغرضة, الخبلفات الجانبية

ككؿ ما يتعارض أك يتناقض مع ىذه التكجيات فيك مكذكب مف األعداء أك السائريف في ركابيـ 
. بيدؼ البمبمة كشؽ الصفكؼ كالتميي بأمكر جانبية

ا فىعىٍمتـي "  مىى مى يىالةو فىتيٍصًبحكا عى اءىكيـ فاًسؽه بنبأو فىتىبيَّنيكا أىٍف تيًصيبيكا قىٍكمانبىجى نيكا إٍف جى يىا أىيُّيا الًَّذيفى آمى
(. 6: الحجرات)" نىاًدًميفى 
 

: المادة السادسة والعشرون 
 التي ال تعطى كالءىا –حركة المقاكمة اإلسبلمية كىي تنظر إلى الحركات الكطنية الفمسطينبة 

فإف ذلؾ ال يمنعيا مف مناقشة المستجدات عمى الساحة ,  ىذه النظرة اإليجابية–لمشرؽ أك لمغرب 
مناقشة مكضكعية تكشؼ عف مدل انسجاميا أك . حكؿ القضية الفمسطينية, المحمية كالدكلية

. اختبلفيا مع المصمحة الكطنية عمى ضكء الرؤية اإلسبلمية
 
 
منظمة التحرير الفمسطينية - جـ

: المادة السابعة والعشرون 
ففييا األب أك األخ , منظمة التحرير الفمسطينية مف أقرب المقربيف إلى حركة المقاكمة اإلسبلمية

فكطننا كاحد كمصابنا . كىؿ يجفك المسمـ أباه أك أخاه أك قريبو أك صديقو, أك القريب أك الصديؽ
. كاحد كمصيرنا كاحد كعدكنان مشترؾ
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نتيجة , كما يسكد العالـ العربي مف بمبمة فكرية, كتأثران بالظركؼ التي أحاطت بتككيف المنظمة
كعززه االستشراؽ , لمغزك الفكرم الذم كقع تحت تأثيره العالـ العربي منذ اندحار الصميبييف

كالفكرة . تبنت المنظمة فكرة الدكلة العممانية كىكذا نحسبيا, كال يزاؿ, كالتبشير كاالستعمار
كتتخذ , كعمى األفكار تيبنى المكاقؼ كالتصرفات, العممانية مناقضة لمفكرة الدينية مناقضة تامة

. القرارات
 كعدـ التقميؿ مف – كما يمكف أف تتطكر إليو –مع تقديرنا لمنظمة التحرير الفمسطينية , كمف ىنا

ال يمكننا اف نستبدؿ إسبلمية فمسطيف الحالية كالمستقبمية , دكرىا في الصراع العربي اإلسرائيمي
كمىٍف . "فإسبلمية فمسطيف جزء مف ديننا كمف فٌرط في دينو فقد خسر, لنتبنى الفكرة العممانية

ـى إالَّ مىٍف سىًفوى نىٍفسىوي  ٍف ًممًَّة إٍبرىاًىي  كيـ تتبنى منظمة التحرير الفمسطينية (.130: البقرة)" يىٍرغٍب عى
 كنسأؿ –فإلى أف يتـ ذلؾ . فنحف جنكدىا ككقكد نارىا التي تحرؽ األعداء, اإلسبلـ كمنيج حياة
فمكقؼ حركة المقاكمة اإلسبلمية مف منظمة التحرير الفمسطينية ىك مكقؼ - اهلل أف يككف قريبان 

كيشد أزره في مكاجية , يتألـ أللمو إف أصابتو شككة, االبف مف أبيو كاألخ كالقريب مف قريبو
. األعداء كيتمنى لو اليداية كالرشاد

أخػػاؾ أخػػاؾ إف مف ال أخػػان لو         كسػاعو إلى الييػجا بغير سػبلح 
ف ابف عـ المرء فأعمـ جناحو                 كىؿ ينيض البازم بغير جناح -كا 

 
 الدول والحكومات العربية واإلسالمية- د

: المادة الثامنة والعشرون 
ال تتكرع عف سمكؾ كؿ الطرؽ مستخدمة جميع الكسائؿ الخسيسة , الغزكة الصميبية غزكة شرسة
كتعتمد اعتمادان كبيران في تغمغميا كعمميات تجسسيا عمى المنظمات , كالخبيثة لتحقيؽ أغراضيا

كغيرىا مف مجمكعات التجسس , كنكادم الركتارم كالميكنز, السرية التي انبثقت عنيا كالماسكنية
كتيدؼ إلى , ككؿ تمؾ المنظمات السرية منيا كالعمنية تعمؿ لصالح الصييكنية كبتكجيو منيا

كالقضاء عمى اإلسبلـ كىي , كتدىكر األخبلؽ, تفكيض المجتمعات كتدمير القيـ كتخريب الذمـ
. مف  خمؼ تجارة المخدرات كالمسكرات عمى اختبلؼ أنكاعيا ليسيؿ عمييا السيطرة كالتكسع

كالدكؿ العربية كالمحيطة بإسرائيؿ مطالبة بفتح حدكدىا أماـ المجاىديف مف أبناء الشعكب العربية 
. كاإلسبلمية ليأخذكا دكرىـ كيضمكا جيكدىـ إلى جنكد إخكانيـ مف اإلخكاف المسمميف بفمسطيف

لييا كىذا أقؿ  أما الدكؿ العربية كاإلسبلمية األخرل فمطالبة بتسييؿ تحركات المجاىديف منيا كا 
. القميؿ
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ـ ككقفكا عمى 1967كال يفكتنا أف نذكر كؿ مسمـ بأف الييكد عندما احتمكا القدس الشريؼ عاـ 
فإسرائيؿ بييكديتيا " محمد مات خمؼ بنات"عتبات المسجد األقصى المبارؾ ىتفكا قائميف 

". فبل نامت أعيف الجبناء"كييكدىا تتحدل اإلسبلـ كالمسمميف 
 
التجمعات الوطنية والدينية والمؤسسات والمثقفين والعالم العربي واإلسالمي - ىـ

 

: المادة التاسعة والعشرون
, عمى مختمؼ األصعدة, تأمؿ حركة المقاكمة اإلسبلمية أف تقؼ تمؾ التجمعات إلى جانبيا

كتعمؿ عمى كسب التأييد ليا لتجعؿ مف , كتدعـ نشاطاتيا كتحركاتيا, كتتبنى مكاقفيا, تؤيدىا
الشعكب اإلسبلمية سندان كظييران ليا كبعدان استراتيجيان عمى كؿ المستكيات البشرية كالمادية 

كنشر الكتيبات اليادفة كتكعية , مف خبلؿ عقد المؤتمرات, الزمانية كالمكانية, كاإلعبلمية
كما يكاجييا كيدبر ليا كتعبئة الشعكب اإلسبلمية فكريان , الجماىير حكؿ القضية الفمسطينية

كما أخذت دكرىا في ىزيمة الصميبييف , لتأخذ دكرىا في معركة التحرير الفاصمة, كتربكيان كثقافيان 
نقاذ الحضارة اإلنسانية . كما ذلؾ عمى اهلل بعزيز, كفي دحر التتار كا 

 (.21: المجادلة)" كىتىبى اهللي ألىٍغًمبىفَّ انا كىريسيمىي إفَّ اهللى قكمه عىًزيزه "
 

: المادة الثالثون 
األدباء كالمثقفكف كرجاؿ اإلعبلـ كالخطباء كرجاؿ التربية كالتعميـ كباقي القطاعات عمى اختبلفيا 

كتأدية كاجبيـ نظران لشراسة , كؿ أكلئؾ مدعككف إلى القياـ بدكرىـ, في العالـ العربي كاإلسبلمي
كما يترتب عمى , كتغمغميا في كثير مف الببلد كسيطرتيا المادية كاإلعبلمية, الغزكة الصييكنية

. ذلؾ في معظـ دكؿ العالـ
كالكتاب , كالمقالة الجيدة, فالكممة الطيبة. فالجياد ال يقتصر عمى حمؿ السبلح كمنازلة األعداء

كؿ ذلؾ إف خمصت النكايا لتككف راية اهلل ىي العميا فيك جياد في , كالتأييد كالمناصرة, المفيد
: ركاه)" كمف خمؼ غازيان في أىمو بخير فقد غزا, مف جيز غازيان في سبيؿ اهلل فقد غزا"سبيؿ اهلل 

 .(البخارم كمسمـ كأبك داكد كالترمذم
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: أىل الديانات األخرى- و
 

 حركة المقاومة اإلسالمية حركة إنسانية
 :المادة الحادية والثالثون 

كتمتـز بسماحة اإلسبلـ في , ترعى الحقكؽ اإلنسانية, حركة المقاكمة اإلسبلمية حركة إنسانية
أك كقؼ في طريقيا , ال تعادم منيـ إال مف ناصبيا العداء, النظر إلى اتباع الديانات الخرل
. ليعيؽ تحركيا أك يبدد جيكدىا

كفي ظؿ اإلسبلـ يمكف أف يتعايش أتباع الديانات الثبلث اإلسبلـ كالمسيحية كالييكدية في أمف 
كالتاريخ القريب كالبعيد خير شاىد عمى . كال يتكافر األمف كاألماف إال في ظؿ اإلسبلـ, كأماف
, كعمى أتباع الديانات األخرل أف يكفكا عف منازعة اإلسبلـ في السيادة عمى ىذه المنطقة. ذلؾ

فيـ يضيقكف ذرعان ببعضيـ البعض , ألنيـ يكـ يسكدكف فبل يككف إال التقتيؿ كالتعذيب كالتشريد
. كالماضي كالحاضر مميئاف بما يؤكد ذلؾ, فضبلن عف أتباع الديانات األخرل

ميعان " ديًر بىٍأسيييـ بىٍينىييـ شديده تىٍحسىبيييـ جن نىةو أىك مف كىرىاء جي ًميعاى إاٌل في قيرىل ميحىصَّ الييقىاًتميكنىكيـ جى
  (.14: الحشر)" كقيميكبييـ شتَّى ذلؾى بأنَّييـ قىكـه ال يىٍعًقميكف

كالممارسات الصييكنية , كيمنع االعتداء عمى حقكؽ اآلخريف, كاإلسبلـ يعطى كؿ ذم حؽو حقو
". فدكلة الظمـ ساعة كدكلة الحؽ إلى قياـ الساعة"النازية ضد شعبنا ال تطيؿ عمر غزكتيـ 

كىيـ كتيٍقًسطكا إليًيـ " ككيـ ًمٍف ًدياًركيـ أٍف تبرُّ لىـ ييٍخًرجي ـٍ ييقىاًتميككيـ في الدٍّْيف كى ًف اٌلًذيفى لى ـي اهللي عى الى يىٍنيىاكي
(. 8: الممتحنة)" إفَّ اهللى يحبُّ الميٍقًسًطيف

 
محاولة االنفراد بالشعب الفمسطيني - ز

 

: المادة الثانية والثالثون 
أف تخرج الدكؿ , كالقكل االستعمارية بحركة ذكية كتخطيط مدركس, تحاكؿ الصييكنية العالمية

لتنفرد في نياية األمر بالشعب , العربية كاحدة تمك األخرل مف دائرة الصراع مع الصييكنية
" كامب ديفيد"كقد أخرجت مصر مف دائرة الصراع إلى حد كبير جدان بإتقافية . الفمسطيني
. لتخرج مف دائرة الصراع, كىي تحاكؿ أف تجر دكالن أخرل إلى إتفاقيات مماثمة, الخيانية

كحركة المقاكمة اإلسبلمية تدعك الشعكب العربية كاإلسبلمية إلى العمؿ الجاد الدؤكب لعدـ تمرير 
كتكعية الجماىير إلى خطر الخركج مف دائرة الصراع الصييكني ال حدكد , ذلؾ المخطط الرىيب

كعندما يتـ ليـ ىضـ المنطقة التي , كبعد فمسطيف يطمعكف في التكسع مف النيؿ إلى الفرات, لو
" بركتكككالت حكماء صييكف"كمخططيـ في , يتطمعكف إلى تكسع آخر ةىكذا, يصمكف إلييا

. كحاضرىـ خير شاىد عمى ما نقكؿ
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ًئًذ . "كلعنة عمى فاعمييا, فالخركج مف دائرة الصراع مع الصييكنية خيانة عظمى مىف ييكًلًيـ يىٍكمى كى
ـي كًبٍئسى المىًصير يىٌن ٍأكىاهي جى مى يّْزان إلى ًفئىةو فىقىٍد بىاءى ًبغىضىبو ًمفى اهلًل كى فان لقتاؿو أك متىحى " ديبيرىهي إالى ميتىحرّْ

, كالبد مف تجميع كؿ القكل كالطاقات لمكاجية ىذه الغزكة النازية التترية الشرسة. (16: األنفاؿ)
ال كاف ضياع األكطاف , كتدمير كؿ القيـ الدينية, كنشر الفساد في األرض, كتشريد السكاف, كا 

ٍيران يىرىه. " كليعمـ كؿ إنساف أنو أماـ اهلل مسؤكؿ ٍف يىٍعمىٍؿ ًمٍثقىاؿى ذىٌرةو خى ٍف يىٍعمىٍؿ ًمٍثقىاؿى ذىرَّةو شىران , فىمى مى كى
 (.8-7: الزلزلة) "يىرىه

تعتبر حركة المقاكمة اإلسبلمية نفسيا رأس حربة أك , كفي دائرة الصراع مع الصييكنية العالمية
كيبقى , كىي تضـ جيكدىا إلى جيكد كؿ العامميف عمى الساحة الفمسطينية, خطكة عمى الطريؽ

فيي المؤىمة لمدكر المقبؿ مع الييكد , أف تتبع ذلؾ خطكات عمى مستكل العالـ العربي كاإلسبلمي
ٍرًب أٍطفىأىىا اهللي . "تجار الحركب ا أىٍكقىديكا نىاران ًلمحى ًة كثمَّمى اءى إلى يىٍكـً الًقيامى كأىٍلقىٍينىا بىٍينىييـ العىدىاكةى كالبىٍغضى

ٍفًسًديف يىٍسعىٍكفى في األٍرًض فىسىادان كاهللي ال ييًحبُّ المي  (.64: المائدة)" كى
 

: المادة الثالثة والثالثون 
كحركة المقاكمة اإلسبلمية كىي تنطمؽ مف ىذه المفاىيـ العامة المتناسقة كالمتساكقة مع سنف 

الككف كما تتدفؽ في نير القدر في مكاجية األعداء كمجاىدتيـ دفاعان عف اإلنساف المسمـ 
لتييب , كفي طميعتيا المسجد األقصى المبارؾ, كالحضارة اإلسبلمية كالمقدسات اإلسبلمية

بالشعكب العربية كاإلسبلمية كحككماتيا كتجمعاتيا الشعبية كالرسمية أف تتقي اهلل في نظرتيا 
كأف تككف ليا كما أرادىا اهلل سندان كظييران يمدىا , كفي تعامميا معيا, لحركة المقاكمة اإلسبلمية
كيندمج المجاىدكف , كتمحؽ الصفكؼ بالصفكؼ. حتى يأتي أمر اهلل, بالعكف كالمدد تمك المدد

مرددة حي , كتنطمؽ الجمكع مف كؿ مكاف في العالـ اإلسبلمي ممبية نداء الكاجب, بالمجاىديف
كيندحر الغزاة كيتنزؿ , كيبقى مترددان حتى يتـ التحرير, نداء يشؽ عناف السماء, عمى الجياد
. نصر اهلل

ريهي إفَّ اهللى لىقىكمّّ عىًزيزه " رىفَّ اهللي مىف يىٍنصي لىيىٍنصي (. 40: الحج)" كى
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الباب الخامس 
شيادة التاريخ 

 
: عبر التاريخ في مواجية المعتدين 

 

: المادة الرابعة والثالثون 
منذ فجر التاريخ كالرسكؿ , كمحؿ طمع الطامعيف, كممتقى القارات, فمسطيف صرة الكرة األرضية

صمى اهلل عميو كسمـ يشير إلى ذلؾ في حديثو الشريؼ الذم يناشد بو الصحابي الجميؿ معاذ بف 
, مف العريش إلى الفرات, إف اهلل سيفتح عميكـ الشاـ مف بعدم, يا معاذ: "حيث يقكؿ, جبؿ

ماؤىا مرابطكف إلى يكـ القيامة, رجاليا فمف اختار منكـ ساحبلن مف سكاحؿ الشاـ أك , كنساؤىا كا 
". فيك في جياد إلى يـك القيامة, بيت المقدس

فجاءتيا جحافؿ , لتحقيؽ أطماعيـ, كقد طمع الطامعكف بفمسطيف أكثر مف مرة فدىمكىا بالجيكش
كلـ , كتمكنكا مف دحر المسمميف ردحان مف الزمف, الصميبييف يحممكف عقيدتيـ كيرفعكف صميبيـ

ككبركا ربيـ كانطمقكا , كأجمعكا أمرىـ, يسترجعيا المسممكف إال عندما استظمكا برايتيـ الدينية
بقيادة صبلح الديف األيكبي قرابة عقديف مف السنيف فكاف الفتح المبيف كاندحر , مجاىديف

. الصميبيكف كتحررت فمسطيف
ـى كًبٍئسى الًميىادي " يىنَّ كف إلى جى كا ستيٍغمىبيكف كتيحشىري  (.12: آؿ عمراف)" قيٍؿ ًلمًَّذيفى كىفىري

كتمؾ سينَّة مف سنف الككف . كالشؾ في صدؽ شيادة التاريخ, كىذه ىي الطريقة الكحيدة لمتحرير
كال يغمب عقيدتيـ الباطمة المزكرة إال , فبل يفؿ الحديد إال الحديد, كنامكس مف نكاميس الكجكد

. كالغمبة في نياية األمر لمحؽ كالحؽ غبلب, فالعقيدة ال تنازؿ إال بالعقيدة, عقيدة اإلسبلـ الحقة
ًميفى " تينىا ًلًعبىاًدنا الميٍرسى لىقىد سىبىقىٍت كىًممى كف, كى كري ٍندىنىا لىييـي الغىاًلبيكف, إنَّييـي المىٍنصي ٌنض جي : الصافات)" كا 

171-173.) 
 

: المادة الخامسة والثالثون 
تنظر حركة المقاكمة اإلسبلمية إلى ىزيمة الصميبييف عمى يد صبلح الديف األيكبي كاستخبلص 

ككسر شككتيـ عمى يد قطز كالظاىر , ككذلؾ ىزيمة التتار في عيف جالكت, فمسطيف منيـ
تنظر إلى , كانقاذ العالـ العربي مف االجتياح التترم المدمر لكؿ معاني الحضارة اإلنسانية, بيبرس

فالغزكة الصييكنية الحالية سبقتيا غزكات صميبية , تستميـ منيا الدركس كالعبر, ذلؾ نظرة جادة
فكما كاجو المسممكف تمؾ الغزكات كخططكا لمنازلتيا , كأخرل تترية مف الشرؽ, مف الغرب

كليس ذلؾ عمى اهلل بعزيز إف خمصت , كىزمكىا يمكنيـ أف يكاجييكا الغزكة الصييكنية كييزمكىا
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, النكايا كصدؽ العـز كاستفاد المسممكف مف تجارب الماضي كتخمصكا مف آثار الغزك الفكرم
. كاتبعكا سنف أسبلفيـ

 
الخــاتمة 

 
: حركة المقاومة اإلسالمية جنود 

 

: المادة السادسة والثالثون 
كالشعكب , كحركة المقاكمة اإلسبلمية كىي تشؽ طريقيا لتؤكد المرة تمك المرة لكؿ أبناء شعبنا

كأنيا ليست , أك مكانة اجتماعية, أك مكسبان ماديان , العربية كاإلسبلمية أنيا ال تبغي شيرة ذاتية
كال شيء مف ذلؾ عمى , مكجية ضد أحد مف أبناء شعبنا لتككف لو منافسان أك تسعى ألخذ مكانتو

كىي لف تككف ضد أحد مف أبناء المسمميف أك المسالميف ليا مف غير المسمميف في , اإلطبلؽ
كلف تككف إال عكنان لكؿ التجمعات كالتنظيمات العاممة ضد العدك , ىذا المكاف كفي كؿ مكاف

. الصييكني كالدائريف في فمكو
كمف اعتمد اإلسبلـ , كىك عقيدتيا كبو تديف. كحركة المقاكمة اإلسبلمية تعتمد اإلسبلـ منيج حياة

فحركة , تنظيمان كاف أك منظمة أك دكلة أك أم تجمع آخر, سكاء كاف ىنا أك ىناؾ, منيج حياة
. المقاكمة اإلسبلمية لو جنكد ليس إال

. نسأؿ اهلل أف ييدينا كأف ييدم بنا كأف يفتح بيننا كبيف قكمنا بالحؽ
ٍيري الفىاًتًحيفى " ؽّْ كىأىنتى خى بىٍيفى قىٍكًمنىا ًبالحى بَّنا افتىح بىٍينىنا كى (. 89: األعراؼ)" رى
 

 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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( 3)وثيقة رقم 
  لمقوى والفصائل الفمسطينيةوثيقة الوفاق الوطني

 

بسم اهلل الرحمن الرحيم  
  (واعتصموا بحبل اهلل جميعا وال تفرقوا)

 صدق اهلل العظيم 
 

انطبلقان مف الشعكر العالي بالمسؤكلية الكطنية كالتاريخية كنظرا لممخاطر المحدقة بشعبنا، كفي 
سبيؿ تعزيز الجبية الفمسطينية الداخمية كصيانة كحماية الكحدة الكطنية ككحدة شعبنا في الكطف 

، كنسؼ حمـ اإلسرائيمي اليادؼ لفرض الحؿ اإلسرائيميكالمنافي، كمف اجؿ مكاجية المشركع 
شعبنا كحؽ شعبنا في إقامة دكلتو الفمسطينية المستقمة كاممة السيادة، ىذا المشركع كالمخطط 

 كاستكماؿ الجدار إقامة تنفيذه خبلؿ المرحمة القادمة تأسيسان عمى اإلسرائيميةالذم تنكم الحككمة 
 كاالستيبلء عمى األغكار كضـ أجزاء اإلسرائيميةالعنصرم كتيكيد القدس كتكسيع المستكطنات 

غبلؽكاسعة مف الضفة الغربية  كمف أجؿ .  الباب أماـ شعبنا في ممارسة حقو في العكدةكا 
المحافظة عمى منجزات كمكتسبات شعبنا التي حققيا مف خبلؿ مسيرة كفاحو الطكيؿ ككفاءن 

 مف أننا ال زلنا نمر في مرحمة تحرر كانطبلقان لشيداء شعبنا العظيـ كعذابات أسراه كأنات جرحاه، 
 سياسية كفاحية متناسبة مع ىذا إستراتيجية كطني ديمقراطي مما يفرض األساسيطابعيا 

 القاىرة كالحاجة إعبلف إلى كاستنادان  الحكار الكطني الفمسطيني الشامؿ، إنجاحالطابع، كمف أجؿ 
لشعبنا العظيـ الصامد  (كثيقة الكفاؽ الكطني)الممحة لمكحدة كالتبلحـ فإننا نتقدـ بيذه الكثيقة 

المرابط، كالى الرئيس محمكد عباس أبك مازف، كقيادة منظمة التحرير الكطني الفمسطيني، كالى 
 ىنية، كمجمس الكزراء، كالى رئيس المجمس الكطني الفمسطيني إسماعيؿرئيس الحككمة 

لىكأعضائو، كرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني كأعضائو،   كافة القكل كالفصائؿ كا 
الفمسطينية، كالى كافة المؤسسات كالمنظمات األىمية كالشعبية، كقيادة الرأم العاـ الفمسطيني في 

 ىذه الكثيقة كبل متكامبل كأف تمقى دعـ كمساندة كمكافقة الجميع اعتبارآمميف . الكطف كالمنافي
  :- كثيقة الكفاؽ الكطني الفمسطينيإلىكتسيـ بشكؿ أساسي في التكصؿ 

 
نجاز حقو في  -1 أف الشعب الفمسطيني في الكطف كالمنافي يسعى مف أجؿ تحرير أرضو كا 

 كفي سبيؿ حقو في تقرير مصيره بما في ذلؾ حقو في إقامة كاالستقبلؿالحرية كالعكدة 
دكلتو المستقمة كعاصمتيا مدينة القدس الشريؼ عمى جميع األراضي المحتمة عاـ 

 كالمعتقميف، مستنديف في األسرل، كضماف حؽ العكدة لبلجئيف، كتحرير جميع ـ1967
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، كالى ميثاؽ األمـ المتحدة، كاألجداد اآلباء حؽ شعبنا التاريخي في أرض إلىذلؾ 
 .كالقانكف الدكلي، كما كفمتو الشرعية الدكلية

 فيما يتعمؽ في تطكير ـ2005 آذار في إنجاز ما تـ االتفاؽ عميو في القاىرة اإلسراع -2
 إلييا اإلسبلمي حركتي حماس كالجياد كانضماـكتفعيؿ منظمة التحرير الفمسطينية 

بكصفيا الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني في كافة أماكف تكاجده كبما يتبلءـ مع 
المتغيرات عمى الساحة الفمسطينية كفؽ أسس ديمقراطية كلتكريس حقيقة تمثيؿ منظمة 
التحرير الفمسطينية الممثؿ الشرعي كالكحيد لشعبنا كبما يعزز قدرة منظمة التحرير في 

القياـ كالنيكض بمسؤكلياتيا في قيادة شعبنا في الكطف كالمنافي كفي تعبئتو كالدفاع عف 
 في مختمؼ الدكائر كالمحافؿ كالمجاالت الدكلية كاإلنسانيةحقكقو الكطنية كالسياسية 

 كاف المصمحة الكطنية تقتضي تشكيؿ مجمس كطني جديد قبؿ نياية العاـ كاإلقميمية
 كتجمعات كاإلسبلمية الكطنية كاألحزاب بما يضمف تمثيؿ جميع القكل كالفصائؿ ـ2006

شعبنا في كؿ مكاف ككافة القطاعات كالمؤسسات كالفعاليات كالشخصيات عمى أساس 
نسبي في التمثيؿ كالحضكر كالفاعمية النضالية كالسياسية كاالجتماعية كالجماىيرية كالحفاظ 

طاران  كطنيا شامبل كائتبلفان عمى منظمة التحرير الفمسطينية أطاران جبيكيان عريضا   كطنيان كا 
 .جامعان لمفمسطينييف في الكطف كالمنافي، كمرجعية سياسية عميا

حؽ الشعب الفمسطيني في المقاكمة كالتمسؾ في خيار المقاكمة بمختمؼ الكسائؿ كتركيز  -3
 جانب العمؿ السياسي كالتفاكضي إلى ـ1967المقاكمة في األراضي المحتمة عاـ 

 أشكالوكالدبمكماسي كاالستمرار في المقاكمة الشعبية الجماىيرية ضد االحتبلؿ بمختمؼ 
ككجكده كسياساتو، كاالىتماـ بتكسيع مشاركة مختمؼ الفئات كالجيات كالقطاعات كجماىير 

 . شعبنا في ىذه المقاكمة الشعبية
كضع خطة فمسطينية لمتحرؾ السياسي الشامؿ كتكحيد الخطاب السياسي الفمسطيني عمى  -4

 الكطني الفمسطيني كالشرعية العربية كقرارات الشرعية الدكلية اإلجماعأساس برنامج 
المنصفة لشعبنا تمثميا منظمة التحرير كالسمطة الكطنية رئيسا كحككمة، كالفصائؿ الكطنية 

، كمنظمات المجتمع المدني كالشخصيات كالفعاليات العامة، مف أجؿ كاإلسبلمية
 كالدكلي السياسي كالمالي كاالقتصادم كاإلسبلمياستحضار كتعزيز كحشد الدعـ العربي 

 لشعبنا كسمطتنا الكطنية كدعمان لحؽ شعبنا في تقرير المصير كالحرية كالعكدة كاإلنساني
 عمى شعبنا كلمكاجية اإلسرائيمي في فرض الحؿ إسرائيؿكاالستقبلؿ كلمكاجية خطة 

 . الحصار الظالـ عمينا
 نكاة الدكلة القادمة ىذه السمطة التي باعتبارىاحماية كتعزيز السمطة الكطنية الفمسطينية  -5

شيدىا شعبنا بكفاحو كتضحياتو كدماء كعذابات أبنائو كأف المصمحة الكطنية العميا تقتضي 
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 مسؤكليات كصبلحيات كاحتراـ الدستكر المؤقت لمسمطة كالقكانيف المعمكؿ بيا احتراـ
الرئيس المنتخب إلرادة الشعب الفمسطيني بانتخابات حرة ديمقراطية كنزيية، كاحتراـ 

كأىمية كضركرة . مسؤكليات كصبلحيات الحككمة التي منحيا المجمس التشريعي الثقة
التعاكف الخبلؽ بيف الرئاسة كالحككمة كالعمؿ المشترؾ كعقد االجتماعات الدكرية بينيما 

 الدستكر المؤقت كلمصمحة الكطنية العميا إلى استنادان األخكملتسكية أية خبلفات بالحكار 
 شامؿ في مؤسسات السمطة الكطنية كخاصة الجياز القضائي، إصبلح إجراءكضركرة 

 .كاحتراـ القضاء بكافة مستكياتو كتنفيذ قراراتو كتعزيز كتكريس سيادة القانكف
تشكيؿ حككمة كحدة كطنية عمى أساس يضمف مشاركة كافة الكتؿ البرلمانية، كبخاصة  -6

حركتي فتح كحماس كالقكل السياسية الراغبة عمى قاعدة ىذه الكثيقة كبرنامج مشترؾ 
قميميان لمنيكض بالكضع الفمسطيني محميان كعربيان   كدكليان كمكاجية التحديات بحككمة كا 

كطنية كقكية تحظى بالدعـ الشعبي كالسياسي الفمسطيني مف جميع القكل ككذلؾ بالدعـ 
 كمحاربة الفقر كالبطالة كتقديـ أفضؿ اإلصبلحالعربي كالدكلي كتتمكف مف تنفيذ برنامج 

رعاية ممكنة لمفئات التي تحممت أعباء الصمكد كالمقاكمة كاالنتفاضة ككانت ضحية 
 البيكت كأصحاب كبخاصة اسر الشيداء كاألسرل كالجرحى اإلسرائيمي اإلجراميلمعدكاف 

 .كالخريجيفكالممتمكات التي دمرىا االحتبلؿ ككذلؾ العاطميف عف العمؿ 
 كرئيس السمطة الكطنية منظمة التحرير الفمسطينية المفاكضات ىي مف صبلحية إدارةأف  -7

عمى قاعدة التمسؾ باألىداؼ الكطنية الفمسطينية كتحقيقيا عمى أف يتـ عرض أم أتفاؽ 
 استفتاء عاـ إجراءمصيرم عمى المجمس الكطني الفمسطيني الجديد لمتصديؽ عميو أك 

 .حيث ما أمكف
 تقـك بو كبكافة الكسائؿ القكل أف كالمعتقميف كاجب كطني مقدس يجب األسرلتحرير  -8

 كالسمطة الكطنية رئيسان كحككمة منظمة التحرير الفمسطينية ككاإلسبلميةكالفصائؿ الكطنية 
 . كالتشريعي ككافة التشكيبلت المقاكمة

ضركرة العمؿ كمضاعفة الجيد لدعـ كمساندة كرعاية البلجئيف كالدفاع عف حقكقيـ كالعمؿ  -9
عمى عقد مؤتمر شعبي تمثيمي لبلجئيف ينبثؽ عف ىيئات متابعة كظيفتو التأكيد عمى حؽ 

القاضي بحؽ العكدة ( 194 )العكدة كالتمسؾ بو كدعكة المجتمع الدكلي لتنفيذ القرار
 .لبلجئيف كتعكيضيـ

، لقيادة كخكض "جبية المقاكمة الفمسطينية"  باسـالعمؿ عمى تشكيؿ جبية مقاكمة مكحدة  -10
المقاكمة ضد االحتبلؿ كتكحيد كتنسيؽ العمؿ كالفعؿ لممقاكمة كتشكيؿ مرجعية سياسية 

 . مكحدة ليا
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التمسؾ بالنيج الديمقراطي كبإجراء انتخابات عامة كدكرية كحرة كنزيية كديمقراطية طبقان  -11
لمقانكف، لمرئيس كالتشريعي كلممجالس المحمية كالبمدية، كاحتراـ مبدأ التداكؿ السممي 

لمسمطة كالتعيد بحماية التجربة الفمسطينية الديمقراطية كاحتراـ الخيار الديمقراطي كنتائجو 
كاحتراـ سيادة القانكف كالحريات الضركرية كالعامة كحرية الصحافة كالمساكاة بيف المكاطنيف 

 .في الحقكؽ كالكاجبات دكف تمييز كحماية مكتسبات المرأة كتطكيرىا كتعزيزىا
دانة الحصار الظالـ عمى شعبنا الذم تقكده الكاليات المتحدة  -12 سرائيؿرفض كا   كدعكة كا 

كسمطتو  العرب شعبيان كرسميان لدعـ كمساندة الشعب الفمسطيني كمنظمة التحرير الفمسطينية
الكطنية كدعكة الحككمات العربية لتنفيذ قرارات القمـ العربية السياسية كالمالية كاالقتصادية 

 السمطة أف الداعمة لشعبنا الفمسطيني كصمكده كقضيتو الكطنية كالتأكيد عمى كاإلعبلمية
 .  العربي كالعمؿ العربي المشترؾباإلجماعالكطنية الفمسطينية ممتزمة 

دعكة الشعب الفمسطيني لمكحدة كالتبلحـ كرص الصفكؼ كدعـ كمساندة منظمة التحرير  -13
كالسمطة الكطنية الفمسطينية رئيسا كحككمة كتعزيز الصمكد كالمقاكمة في كجو  الفمسطينية

 . العدكاف كالحصار كرفض التدخؿ في الشؤكف الداخمية الفمسطينية
دانة الفتنة إلىنبذ كؿ مظاىر الفرقة كاالنقساـ كما يقكد  -14  استخداـ السبلح ميما كانت كا 

 الشعب الكاحد كالتأكيد أبناءالمبررات لفض النزاعات الداخمية كتحريـ استخداـ السبلح بيف 
 كحيدا لحؿ الخبلفات كالتعبير عف الرأم أسمكبان  بالحكار كااللتزاـعمى حرمة الدـ الفمسطيني 

 ما يكفمو القانكف كحؽ أساسبكافة الكسائؿ بما في ذلؾ معارضة السمطة كقراراتيا عمى 
 تككف سممية أفاالحتجاج السممي كتنظيـ المسيرات كالتظاىرات كاالعتصامات شريطة 

 .كخالية مف السبلح كال تتعدل عمى المكاطنيف كممتمكاتيـ كالممتمكات العامة
 كالكسائؿ المناسبة األساليبأف المصمحة الكطنية تقتضي ضركرة البحث عف أفضؿ  -15

الستمرار مشاركة شعبنا كقكاه السياسية في قطاع غزة في كضعو الجديد في معركة الحرية 
كالعكدة كاالستقبلؿ كتحرير الضفة كالقدس كبما يجعؿ مف القطاع الصامد رافعة كقكة 

حقيقية لصمكد كمقاكمة لشعبنا في الضفة كالقدس كاف المصمحة الكطنية تقضي بإعادة 
 .تقييـ الكسائؿ كاألساليب النضالية األنجع في مقاكمة االحتبلؿ

 عصرم أساس الفمسطينية بكؿ فركعيا عمى األمنية كتطكير المؤسسة إصبلحضركرة  -16
كبما يجعميا أكثر قدرة عمى القياـ بميمة الدفاع عف الكطف كالمكاطنيف كفي مكاجية 

نياء حالة الفكضى كالفمتاف  العدكاف كاالحتبلؿ كحفظ األمف كالنظاـ العاـ كتنفيذ القكانيف كا 
نياء األمني  األمني المظاىر المسمحة كاالستعراضات كمصادرة سبلح الفكضى كالفمتاف كا 

الذم يمحؽ ضررا فادحا بالمقاكمة كيشكه صكرتيا كييدد كحدة المجتمع الفمسطيني كضركرة 
 .كتنسيؽ كتنظيـ العبلقة مع قكل كتشكيبلت المقاكمة كتنظيـ كحماية سبلحيا
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 كاألجيزة األمنية القكانيف المنظمة لعمؿ المؤسسة إصداردعكة المجمس التشريعي لمكاصمة  -17
 قانكف يمنع ممارسة العمؿ السياسي كالحزبي إصداربمختمؼ فركعيا كالعمؿ عمى 

 . كااللتزاـ بالمرجعية السياسية المنتخبة التي حددىا القانكفاألجيزة ملمنتسب
العمؿ مف اجؿ تكسيع دكر كحضكر لجاف التضامف الدكلية كالمجمكعات المحبة لمسبلـ  -18

لدعـ صمكد شعبنا كنضالو العادؿ ضد االحتبلؿ كاالستيطاف كجدار الفصؿ العنصرم 
سياسيا كمحميان كمف اجؿ تنفيذ قرار محكمة العدؿ الدكلية في الىام كالمتعمؽ بإزالة الجدار 

 .اـكاالستيطاف كعدـ مشركعيتو
 

حركة  (فتح) ، النائب مركاف البرغكثي أميف سر حركة(فتح)حركة التحرير الكطني الفمسطيني 
الييئة القيادية العميا الشيخ عبد الخالؽ النتشة حركة الجياد  (حماس)اإلسبلمية المقاكمة 
 الشيخ بساـ السعدم الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف، عبد الرحيـ ممكح عضك المجنة اإلسبلمي

.  العاـ لمجبية الجبية الديمقراطية مصطفى بدارنةاألميفالتنفيذية نائب 
 

.   تحفظت عمى البند المتعمؽ بالمفاكضاتاإلسبلميحركة الجياد : مالحظة
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( 4)وثيقة رقم 
نص اتفاق مكة لموفاق الوطني الفمسطيني 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

المسجد األقصى الذي بارْكنا حْولو  سبحان الذي أسرى بعبده لياًل من المسجد الحرام إلى" 
 " لُنرَيو من آياتنا إنَّو ىو السميع البصير

 صدق اهلل العظيم

 

بف عبد العزيز،  بناءن عمى المبادرة الكريمة، التي أعمنيا خادـ الحرميف الشريفيف، الممؾ عبد اهلل
في مكة المكرمة، بيف  ممؾ المممكة العربية السعكدية، كتحت الرعاية الكريمة لجبللتو، جرت

المكافؽ مف السادس إلى  ،ىػ1428  محـر 21 إلى 19في الفترة مف " حماس"ك" فتح"حركتي 
الفمسطيني، كقد تكممت ىذه الحكارات   حكارات الكفاؽ كاالتفاؽـ2007فبراير -الثامف مف شباط 

 :االتفاؽ عمى ما يمي بفضؿ اهلل سبحانو كتعالى بالنجاح حيث جرل

 

تحكؿ دكف إراقتو  التأكيد عمى تحريـ دـ الفمسطيني، كاتخاذ كافة اإلجراءات كالترتيبات، التي: أوالً 
لبلحتبلؿ، كتحقيؽ  مع التأكيد عمى أىمية الكحدة الكطنية،كأساس لمصمكد الكطني كالتصدم

كأساس كحيد لحؿ الخبلفات  األىداؼ الكطنية المشركعة لمشعب الفمسطيني، كاعتماد لغة الحكار
 .السياسية في الساحة الفمسطينية

في غزة،  كفي ىذا اإلطار نقدـ الشكر الجزيؿ لؤلخكة في مصر الشقيقة كالكفد األمني المصرم
 .السابقة الذيف بذلكا جيكدان كبيرة في تيدئة األكضاع في القطاع، خبلؿ الفترة

تفصيمي   االتفاؽ كبصكرة نيائية عمى تشكيؿ حككمة كحدة كطنية فمسطينية، كفؽ اتفاؽ:ثانياً 
 .لتشكيميا معتمد بيف الطرفيف، كالشركع العاجؿ في اتخاذ اإلجراءات الدستكرية

صبلح منظمة التحرير الفمسطينية،:ثالثا كتسريع   المضي قدما في إجراءات تفعيؿ كتطكير كا 
 .إجراءات عمؿ المجنة التحضيرية، استنادان لتفاىمات القاىرة كدمشؽ

 .كقد جرل االتفاؽ عمى خطكات تفصيمية بيف الطرفيف بيذا الخصكص

الكطنية   تأكيد مبدأ الشراكة السياسية عمى أساس القكانيف المعمكؿ بيا في السمطة:رابعاً 
 .الطرفيف الفمسطينية، كعمى قاعدة التعددية السياسية، كفؽ اتفاؽ معتمد بيف

كاإلسبلمية ككؿ  إننا إذ نزؼ ىذا االتفاؽ إلى جماىيرنا الفمسطينية، كجماىير أمتنا العربية
التفرغ إلنجاز أىدافنا الكطنية،  األصدقاء في العالـ، فإننا نؤكد التزامنا بو نصان كركحان، مف أجؿ

لمممفات الرئيسية، كفي مقدمتيا قضايا القدس  كالتخمص مف االحتبلؿ، كاستعادة حقكقنا كالتفرغ
 .كالمعتقميف كمكاجية الجدار كاالستيطاف كالبلجئيف كالمسجد األقصى كاألسرل
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 البيــانات
 

 
 

بيان حول 

التحركات األمريكية والدولية بعد تفجيرات نيويورك وواشنطن 

 والتحريض الصييوني السافر
 

رىابو ضد شعبنا الفمسطيني  لم يكتف العدو الصييوني بتصعيد عدوانو وا 
واقتحام المدن والمخيمات وحصارىا وتجويعيا عالوة عمى القتل واليدم 
والتدمير، مستغاًل انشغال العالم بالتفجيرات التي شيدتيا مدينتا نيويورك 
وواشنطن، بل بادر إلى تحريض أمريكا والغرب عمى العرب والمسممين 

وعمى قوى المقاومة الفمسطينية، متعمدًا بصورة رخيصة خمط األوراق في 
المنطقة واالصطفاف مع أمريكا والغرب لمحاربة ما يسميو باإلرىاب 

اإلسالمي، وذلل في الوقت الذي يتدفق شالل الدم الفمسطيني غزيرًا جراء 
!! اإلرىاب الصييوني المتصاعد في فمسطين

 

التحالؼ الدكلي ضد )كفي ىذه األجكاء نشطت الدبمكماسية األمريكية باتجاه تشكيؿ ما يسمى بػ 
كمحاكلة إشراؾ أكبر عدد ممكف مف الدكؿ بما في ذلؾ الدكؿ العربية كاإلسبلمية منيا،  (اإلرىاب

كذلؾ لتشكيؿ غطاء دكلي لحرب كاسعة النطاؽ تحضر ليا الكاليات المتحدة األمريكية ضد 
أفغانستاف كربما غيرىا مف الدكؿ، رغـ أف التحقيؽ حتى اآلف لـ يحدد الجية المسؤكلة عف تمؾ 

. التفجيرات
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كقد لجأت اإلدارة األمريكية إلى تييئة األجكاء لضرباتيا القادمة مف خبلؿ إعبلميا كتصريحات 
قادتيا المتبلحقة، بؿ كصؿ األمر إلى حد تسمية الرئيس األمريكي بكش ليذه الحرب التي 

كمما يستغرب لو أف نرل حالة مف الخكؼ كاليمع في المنطقة !! يحضر ليا بأنيا حرب صميبية 
ػ لمتجاكب مع  العربية كاإلسبلمية تدفع عددان مف حككماتيا ػ رغـ انتفاء عبلقتيا بما حدث

. اإلمبلءات كالضغكط األمريكية، حتى كلك كاف ذلؾ عمى حساب المصمحة العربية كاإلسبلمية
كىي تتابع ما يجرم مف تحركات دبمكماسية كأمنية  (حماس)إف حركة المقاكمة اإلسبلمية 

كعسكرية تقكدىا الكاليات المتحدة، كالتحريض الصييكني السافر المصاحب ليا، كما ينبني عمى 
: ىذه التحركات مف تأثيرات عمى مجرل الصراع مع العدك الصييكني، فإنيا تؤكد عمى ما يمي 

تؤكد أنيا ضد استخداـ العنؼ  (حماس)في ضكء حكادث التفجير األخيرة في أمريكا فإف حركة 
ضد المدنييف األبرياء في أم مكاف مف العالـ، خاصة كأف الشعب الفمسطيني أكثر الشعكب 

. إحساسان بالمعاناة كتضرران مف اإلرىاب الصييكني
 

مطالبة جميع دكؿ العالـ بضركرة تكجيو قكاىا كجيكدىا نحك محاربة اإلرىاب األخطر عمى العالـ 
 (إرىاب دكلة)كاألكثر قكة كتنظيمان كتيديدان لؤلمف كالسبلـ العالمي، أال كىك اإلرىاب الصييكني 

المتمثؿ باحتبلؿ األرض الفمسطينية كممارسة أبشع أصناؼ القير كاإلذالؿ كاإلرىاب عمى 
. الشعب الفمسطيني، مستعينان ذلؾ اإلرىاب الصييكني بالسبلح كالغطاء السياسي األمريكي

 

التأكيد عمى أف مقاكمة الشعب الفمسطيني لبلحتبلؿ الصييكني ىي مقاكمة مشركعة ال يمكف أف 
تكضع مع اإلرىاب في سمة كاحدة، كالتحذير مف محاكالت العدك الصييكني لخمط األكراؽ 
كاستجماع جيد دكلي لضرب الشعب الفمسطيني كالشعكب العربية كاإلسبلمية تحت دعكل 

.  اإلرىاب كلفت األنظار عف مطمب الشعب الفمسطيني بالحرية كالتحرير كاالستقبلؿ
 

تطالب دكؿ العالـ الحر كالسيما الدكؿ العربية كاإلسبلمية " حماس"إف حركة المقاكمة اإلسبلمية 
الحذر في التعاطي مع ما يسمى بالتحالؼ الدكلي لمحاربة اإلرىاب ، كاإلجراءات كاإلمبلءات 

المترتبة عميو، ألننا نرل أف ىذا التحالؼ يقصد منو إسباغ صفة اإلرىاب عمى اإلسبلـ كالعرب 
سبلمي لعدكاف أمريكي مرتقب يحقؽ لمكاليات المتحدة  عطاء شرعية كغطاء عربي كا  كالمسمميف، كا 

ستراتيجيةأىدافان اقتصادية   في سعييا لتعزيز ىيمنتيا عمى العالـ، كيكفر ليا الفرصة لتصفية كا 
حساباتيا في المنطقة مع عدد مف الدكؿ كالقكل كالجماعات، إضافة إلى خدمة األىداؼ 

الصييكنية في مبلحقتيا لقكل المقاكمة الفمسطينية، كاستغبلؿ ىذه األجكاء االستثنائية في العمؿ 
. عمى تصفية القضية الفمسطينية كفؽ الرؤية الصييكنية
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الدكؿ العربية كاإلسبلمية إلى عدـ تقديـ التأييد أك الدعـ أك الغطاء ليذه " حماس"كما تدعك حركة 
الحرب المعمنة ضد أفغانستاف أك أم بمد عربي أك إسبلمي، فيذه الحرب ليست في مصمحة أمتنا 
بؿ ضدىا، كما أف مثؿ ىذه الحرب لف تككف الحؿ كالعبلج لظاىرة العداء كالعنؼ ضد المصالح 
األمريكية، بؿ ربما عززتو كفاقمت النقمة كالكراىية لدل األمـ كالشعكب المتضررة مف السياسات 

. األمريكية الخارجية
كىي تخكض صراعيا مع العدك الصييكني داخؿ األرض  (حماس)إف حركة المقاكمة اإلسبلمية 

المحتمة، لتؤكد في ظؿ ىذه الظركؼ العصيبة كمحاكالت الكثيريف السترضاء قكل االستكبار 
كالعدكاف أف الشعب الفمسطيني ماضو في سعيو نحك تحرير أرضو كمقدساتو كنيؿ حريتو، كأنو 

. سيستمر في االنتفاضة كالمقاكمة ضد العدك الصييكني اإلرىابي حتى زكاؿ االحتبلؿ
 

. يا أييا الذيف آمنكا إف تطيعكا الذيف كفركا يردككـ عمى أعقابكـ فتنقمبكا خاسريف" 
"  بؿ اهلل مكالكـ كىك خير الناصريف

 
حركة المقاومة اإلسالمية 

حماس ـ فمسطين 
 ىـ 1422 رجب 1الثالثاء 

م 2001 (سبتمبر) أيمول 18
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 (حماس)بيان صادر عن حركة المقاومة اإلسالمية 
بمناسبة الذكرى السنوية األولى النطالقة انتفاضة األقصى 

 

عندما انطمقت االنتفاضة في نفس ىذا اليكـ مف العاـ الماضي دفاعان عف المسجد األقصى 
المبارؾ ضد زيارة اإلرىابي شاركف االستفزازية، لـ تتكقع ليا التقديرات المتفائمة أف تستمر ألكثر 

مف أياـ أك أسابيع، كىا ىي سنة كاممة تمضي كانتفاضة شعبنا في استمرار كتكاصؿ كعطاء 
متجدد تستمده مف رعاية اهلل تعالى ليا ثـ مف إصرار كصمكد شعبنا المكافح المضحي الذم لـ 
يبخؿ عمى كطنو بأغمى ما يممؾ، كىي الركح التي حمميا االستشياديكف عمى أكفيـ ليقتحمكا 

أسكار العدك كتحصيناتو المنيعة كليقذفكا الرعب في قمكب الصياينة صباح مساء كفكؽ كؿ بقعة 
.  مف بقاع أرضنا الطاىرة المقدسة

لقد خٌيب شعبنا ظنكف المتقاعسيف المتخاذليف المستسمميف الذيف جمدكا ىذه األمة بمقكالت 
الكاقعية، معمنيف بأف جعبة النضاؿ في ىذا الشعب قد فرغت كبأنو لـ يعد أمامنا إال القبكؿ بما 

 !! (المفاكضات)يعرضو الصياينة مف فتات عمى مكائد االستجداء التي تسمى زكران كبيتانان بػ 
كلكف شعبنا في المقابؿ لـ يخيب آماؿ أمتو فيو بؿ كاف طكاؿ عاـ كامؿ يفاجئ األمة بما ىك 
أكبر مف تكقعاتيا كبما يشفي صدكر المؤمنيف المتطمعيف إلى االنتصار عمى المعتديف كدحرىـ 

.  مف أرضنا المباركة
كعمى الرغـ مف أف حممة اإلرىاب المتكاصمة كغير المسبكقة التي شنيا الصياينة في عيدم 

اإلرىابييف باراؾ كشاركف، كالتي لـ تكفر أية كسيمة لمنيؿ مف شعبنا بكؿ فئاتو كفصائمو 
بالرصاص الحي كالمتفجر المحـر دكليان كاليكرانيكـ المستنفذ كبقذائؼ المدفعية كالدبابات 

كغيرىا، إال أف شعبنا أبدل كال يزاؿ  (16–إؼ )كبالطائرات أمريكية الصنع مثؿ األباتشي كالػ 
صمكدان أسطكريان رائعان كتمسكان منقطع النظير بحقو في أرضو ككطنو كرفضان قاطعان ألم انتقاص 

كلذلؾ تحطمت كؿ مؤامرات إجياض االنتفاضة عمى صخرة إرادة . مف ىذا الحؽ تحت أم ذريعة
.  ىذا الشعب المؤمف كالمستعيف باهلل تعالى أكالن ثـ إلى دعـ أمتو العربية اإلسبلمية ثانيان 

يا شعبنا الفمسطيني المجاىد  
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تؤكد عمى العبر  (حماس)حركة المقاكمة اإلسبلمية .. كفي ىذه المناسبة العظيمة، فإف حركتكـ 
:  كالدركس التالية مف االنتفاضة في عاميا األكؿ

حققت االنتفاضة مكاسب كبيرة لمقضية الفمسطينية كأحدثت تغييرات ميمة عمى صعيد : أوالً 
الصراع العربي الصييكني متمثمة بتكريس برنامج المقاكمة كخيار استراتيجي لمشعب الفمسطيني 
كاألمة العربية كاإلسبلمية، األمر الذم يستدعي إدامتيا كتطكيرىا كالتصدم لكؿ محاكالت إنيائيا 

جياضيا قبؿ أف تصؿ إلى ىدفيا المنشكد كىك دحر االحتبلؿ عف أرضنا .  كا 
 

جسدت االنتفاضة الكحدة الكطنية الفمسطينية كعززتيا كدفعت بآفاؽ العمؿ الكطني : ثانياً 
الفمسطيني المشترؾ خطكات ميمة إلى األماـ عمى طريؽ التكصؿ إلى برنامج كطني فمسطيني 

كثبت بالدليؿ العممي أف االنتفاضة كالمقاكمة تكحداف شعبنا كأف . عمى قاعدة االنتفاضة كالمقاكمة
.  التسكية كالمفاكضات تفرقانو

 

رفعت االنتفاضة مف منسكب التفاعؿ الشعبي مع االنتفاضة، كعبرت األمة عف دعميا : ثالثاً 
الكبير لمشعب الفمسطيني، كاستطاعت الجماىير أف تدفع القيادات الرسمية العربية إلى عقد قمة 
طارئة كأخرل عادية، إال أف المكقؼ العربي الرسمي الذم يعاني مف ضغكط أمريكية كمف تفشي 

الخبلفات لـ ينجح حتى اآلف في االرتقاء إلى تطمعات جماىير األمة كمطالبيا المتمثمة بقطع 
العبلقات مع الصياينة ككقؼ كؿ أشكاؿ التطبيع كفتح الحدكد لممجاىديف لبللتحاؽ بإخكانيـ في 

.  فمسطيف
 

نجحت االنتفاضة في تحييد اختبلؿ ميزاف القكل لصالح العدك مقارنة بالفمسطينييف كبكؿ : رابعاً 
ميزاف )دكلة عربية عمى حدة، حيث دفعت العمميات االستشيادية كغيرىا مف العمميات البطكلية بػ 

لكي يحكـ معادلة الصراع في ظؿ الرعب الذم اجتاح الصياينة كعجزىـ عف تحمؿ  (الرعب
الخسائر مقابؿ القدرة العالية كالمتزايدة التي أبداىا شعبنا عمى الصبر كالصمكد كالعطاء، محققيف 

" فإف تككنكا تألمكف فإنيـ يألمكف كما تألمكف كترجكف مف اهلل ما ال يرجكف"بذلؾ قكلو تعالى 
.  صدؽ اهلل العظيـ

كىذه ىي الخطكة األكلى كاألساسية التي تعزز إمكانية نجاح االنتفاضة كالمقاكمة في دحر 
.  االحتبلؿ عف أرضنا بدكف اتفاقيات سبلـ أك تنازالت

 

كشفت االنتفاضة حقيقة المجتمع الصييكني المتشدد المتطرؼ بطبعو كالذم دفع : خامساً 
بالسفاح شاركف دفعان إلى سدة الحكـ كبنسبة تصكيت كبيرة لصالحو، كالذم عبر كال يزاؿ عف 

دعمو لحككمة اإلرىاب كاإلجراـ المشكمة مف مختمؼ شرائح كقكل المجتمع الصييكني، كبذلؾ فقد 
فضحت االنتفاضة دعاكل السبلـ الكاذبة كأذابت الغشاء الكاىف الذم زعـ أنو يفصؿ بيف ما 
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فظير كاضحان أف المجتمع  (الصقكر)ك (الحمائـ)الصييكني أك  (اليميف)ك  (اليسار)يسمى بػ 
.  الصييكني ىك مجتمع صقكرم ال يؤمف إال بالعنؼ لتحقيؽ أىدافو

 

تأكد مف خبلؿ االنحياز األمريكي الكامؿ لمصياينة كعجز أكركبا عف ممارسة دكر : سادساً 
فاعؿ في المنطقة، أف التعكيؿ الحقيقي يجب أف يككف عمى الخيارات الذاتية لؤلمة كالقائمة عمى 

.  الجياد كالمقاكمة كليس عمى الكساطة األمريكية أك غيرىا
يا جماىير أمتنا العظيمة .. يا شعبنا الفمسطيني المجاىد 

تجيء الذكرل األكلى لبلنتفاضة المباركة في غمرة تداعيات التفجيرات التي شيدتيا الكاليات 
، كتريد اإلدارة (اإلرىاب)المتحدة األمريكية، حيث تجرم محاكالت لتشكيؿ تحالؼ دكلي لمحاربة 

األمريكية أف تجعؿ مف انتفاضة شعبنا قربانان لنجاح ىذا التحالؼ، كذلؾ في الكقت الذم تستغؿ 
حككمة شاركف انشغاؿ العالـ بما يجرم في أمريكا لشف المزيد مف العمميات اإلرىابية ضد شعبنا 
حيث سقط أكثر مف عشريف شييدان في أياـ معدكدة تمت تفجيرات نيكيكرؾ ككاشنطف دكف أف يثير 

!  ذلؾ إدانات دكلية تتناسب مع حجـ المجازر التي ارتكبتيا قكات االحتبلؿ
 ساعة 24كىا ىك العدكاف الصييكني يتصاعد باألمس ضد أىمنا في رفح حيث سقط خبلؿ 

.  سبعة شيداء كالعشرات مف الجرحى
نبارؾ لشعبنا استمرار انتفاضتو الجيادية كنشد عمى  (حماس)إننا في حركة المقاكمة اإلسبلمية 

رىابو، كعمى األخص منيـ المجاىديف المنتشريف في  أيادم جميع أبنائو الذيف يتصدكف لمعدك كا 
طكؿ أرضنا المباركة كعرضيا كيحرسكف الكطف كيبلحقكف المغتصبيف الصياينة كيدافعكف عف 

شرؼ األمة ككرامتيا المستباحة مف أعدائيا، كنسأؿ اهلل تعالى أف يتقبؿ شيداءنا جميعان كأف 
يجزييـ عنا خير الجزاء كيعيننا عمى رعاية أسرىـ كأسر الجرحى كالمعتقميف المجاىديف المرابطيف 

.  مؤكديف أف شعبنا لـ كلف ينسى تضحياتيـ كسيظؿ يسعى إلى فؾ أسرىـ مف سجكف الصياينة
 

:  وفي ىذا السياق نؤكد عمى التالي
مصمـ عمى - كمف خمفو أبناء أمتنا العربية كاإلسبلمية - أف شعبنا بكؿ قكاه كفئاتو - 1

االستمرار في االنتفاضة كالمقاكمة كتصعيدىا حتى زكاؿ االحتبلؿ عف كامؿ أرضنا المغتصبة، 
كىك ما عبرت كتعبر عنو جماىير شعبنا عبر المسيرات كالميرجانات التي ترفض اتفاقات كقؼ 

.  إطبلؽ النار كتندد بالتنسيؽ األمني مع العدك
دعكة السمطة الفمسطينية إلى فؾ ارتباطيا بعممية التسكية نيائيان، كالتبني لبرنامج المقاكمة - 2

كرفض كافة أشكاؿ التنسيؽ كالمفاكضات كالمقاءات األمنية مع العدك كرفض االنخداع بالكعكد 
األمريكية كعدـ االستجابة لضغكطيا، فضبلن عف رفض أية دعكة لكقؼ إطبلؽ النار، فاالنتفاضة 

.  كالمقاكمة حؽ مشركع لشعبنا
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دعكة الدكؿ العربية كاإلسبلمية إلى القياـ بكاجباتيا تجاه دعـ صمكد كجياد الشعب - 3
الفمسطيني، كالثبات عمى مكقفيا الجيد الرافض إللصاؽ تيمة اإلرىاب بالمقاكمة الفمسطينية، 

في سمة كاحدة كأننا كمسمميف كعرب  (اإلرىاب)فمقاكمة شعبنا ال ينبغي بحاؿ أف تكضع مع 
.  كفمسطينييف يجب أال ندفع فاتكرة تفجيرات نيكيكرؾ ككاشنطف

دعكة جماىير شعبنا في الشتات إلى المزيد مف التفاعؿ مع انتفاضة األىؿ بالداخؿ - 4
.  كالمشاركة معيـ بكاجب التصدم لبلحتبلؿ

 

كختامان ، فإننا ندعك اهلل تعالى أف يككف العاـ الثاني لبلنتفاضة عاـ خير كبركة كأف يعجؿ 
ننا لعمى ثقة بأف مقاكمة شعبنا ستظؿ مستمرة طالما استمر  سبحانو لشعبنا بالنصر كالتحرير كا 

االحتبلؿ، كأف كؿ محاكالت مكر األعداء كالميزكميف لكقؼ عمى االنتفاضة كالعكدة بقضيتنا إلى 
لى سراب التسكيات الميينة ستمنى بالفشؿ الذريع بإذف اهلل .  الكراء كا 

 

كال تينكا كال تحزنكا كأنتـ األعمكف إف كنتـ مؤمنيف، إف يمسسكـ قرح فقد مس القـك قرح " 
" مثمو،كتمؾ األياـ نداكليا بيف الناس

 
 

حركة المقاومة اإلسالمية 
فمسطين - حماس 

 ىـ 1422 رجب 11الجمعة 
  م2001 (سبتمبر) أيمول 28
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 الذي باركنا حولو األقصى المسجد إلى بعبده ليال من المسجد الحرام أسرىسبحان الذي 
 "

نــداء 
يستغل االرىابي شارون وحكومتو الييودية ما حدث من انفجارات في امريكا 

وتداعيات ذلك عمى الساحو العالمية وانشغال العالم بذلك، فيعطي الضوء األخضر 
لمجموعة ارىابية بوضع حجر األساس لما يسمى بالييكل المزعوم بالقرب من باب 

المغاربو احد ابواب المسجد االقصى المبارك 
نعتبر ذلؾ اعتداء صارخا عمى احد مقدسات مميار  (حماس)اننا في حركة المقاكمة اإلسبلمية 

كنصؼ مميار مف المسمميف في مشارؽ األرض كمغاربيا، كنحف أماـ ذلؾ ال يمكننا أف نقؼ 
مكتكفي األيدم كسنستخدـ كؿ ما في ايدينا مف كسائؿ لمحفاظ عمى ارضنا كمقدساتنا كاننا نييب 

 بحممة بكش، كاف يعطك االكلكية لقضية العرب كالمسمميف أنفسيـبقادة االمة بأف ال يشغمكا 
.  المبارؾاألقصىاألكلى فمسطيف كقمبيا النابض 

 لكقفو جادة كمسؤكلة لنصرة األقصى كاإلسبلميةكما كندعك عمماء االمة كالشعكب العربية 
المبارؾ كشعب فمسطيف كما كندعك شعبنا لكسر كؿ الحكاجز كالمعكقات الصييكنية االرىابية 

 المبارؾ غدا الخميس كذلؾ لحماية مسرل النبي الكريـ صمى اهلل األقصىلمذىاب الى المسجد 
. عميو كسمـ كمنع القطعاف الصييكنية االرىابية مف اف تقدـ عمى جريمتيا

كنعاىد شعبنا كامتنا اف نبقى عمى عيد االنتفاضة كخيار المقاكمة كالجياد حتى الكصكؿ الى 
. كامؿ حقكقنا باذف اهلل 

اهلل اكبر والنصر لالسالم 
واهلل اكبر وهلل الحمد 

حركة المقاومة اإلسالمية 
فمسطين - حماس 

ىػ 1422 رجب  16األربعاء 
  ـ2001 تشريف األكؿ 3     
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تصريح صحفي 

 
تعقيبا عمى بدء العدوان األمريكي البريطاني عمى أفغانستان ،  

: صرح مصدر مسؤول في حركة حماس بما يمي
تابعنا بغضب وسخط قيام الواليات المتحدة وحمفائيا ببدء العدوان عمى 

الشعب األفغاني المسمم، مستخدمة أحدث ما توصمت لو من أسمحة 

. الدمار 

كمعنا شعبنا الفمسطيني المصابر الذم يتعرض  (حماس  )إننا في حركة المقاكمة اإلسبلمية 

يكميان لمعدكاف الصييكني المدعكـ بالسبلح األمريكي نستنكر كنديف ىذا العدكاف السافر عمى 

أفغانستاف كشعبيا المسمـ األعزؿ، كنؤكد أف اإلدارة األمريكية ال تممؾ أية مسكغات حقيقية 

تخكليا القياـ بيذه الحممة العدكانية اإلرىابية، كىذا ما تدركو اإلدارة األميركية تماما،األمر الذم 

جعؿ خطابيا اإلعبلمي المصاحب لعدكانيا يركز عمى تقديـ المساعدات اإلنسانية لمشعب 

األفغاني ؟        

 
 

حركة المقاومة اإلسالمية 
حماس ـ فمسطين 

 ىـ 1422 رجب 21االثنين 
م 2001 (أكتوبر  ) تشرين األول8
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 و إدراجيا (حماس)بيان حول اليجمة األمريكية عمى حركة المقاومة اإلسالمية 
 ضمن قائمة اإلرىاب و اعتبار االنتفاضة الفمسطينية إرىابا يجب محاربتو

 
منذ االحتبلؿ الصييكني ألرضنا الفمسطينية لـ تخؼ الكاليات المتحدة األمريكية عداءىا لمشعب 
الفمسطيني ك تطمعو في التحرر كمقاكمة االحتبلؿ كانحيازىا السافر لمكياف الصييكني، كالتغطية 

. عمى ممارساتو اإلرىابية بحؽ شعبنا كاستخداميا لمفيتك في أم قرار مف شأنو إدانتو
 

كىا ىي ذم تعمف مف جديد عف ىذا االنحياز السافر مف خبلؿ اعتبار حركات المقاكمة في 
عمى أنيا منظمات إرىابية كستتخذ  (حماس)فمسطيف كمف ضمنيا حركة المقاكمة اإلسبلمية 

ضدىا إجراءات لف تتكقؼ عند منع أعضائيا مف دخكؿ األراضي األمريكية، بؿ سيتـ اعتقاؿ 
مف يدعـ كيساند كيتعاطؼ مع ىذه المنظمات كمحاكمتيـ كطردىـ مف الببلد، كاعتبار مقاكمة 

. شعبنا المجاىد كانتفاضتو المجيدة إرىابان يجب محاربتو
 

إذ تعتبر اإلعبلف األمريكي في ىذا الكقت بالذات يعكس  (حماس)كحركة المقاكمة اإلسبلمية 
دعـ الكاليات المتحدة الكامؿ كالبلمحدكد لمكياف الصييكني الغاصب الذم يمارس أبشع صكر 
اإلرىاب كيعطي غطاء شرعيان لكؿ الممارسات الصييكنية بحؽ شعبنا لتؤكد أنيا لـ تنظر يكمان 

مف األياـ ألمريكا عمى أنيا دكلة صديقة أك عادلة، فيي التي تزكد العدك الصييكني بكؿ أدكات 
القتؿ كالدمار كالفتؾ بشعبنا كتحرص عمى أف تككف دكلة الكياف الصييكني األقكل عسكريان في 

. المنطقة كتزكدىا بالفيتك كالدعـ المالي كالمعنكم المفتكح
 

ك ىي تدافع عف الحقكؽ المغتصبة لتنظر ألمريكا كالكياف  (حماس)إف حركة المقاكمة اإلسبلمية 
الصييكني عمى أنيما دكلتاف إرىابيتاف لما يمارسانو مف إرىاب دكلي بحؽ الشعب األفغاني 

. المسمـ كالشعب الفمسطيني المرابط
 

إف ىذه الصكرة القاتمة لئلدارة األمريكية كربيبتيا دكلة الكياف تعطينا قكة مضاعفة لبلستمرار في 
طريؽ الجياد كالمقاكمة معتمديف عمى اهلل عز كجؿ أكالن ثـ عمى إرادة كصمكد شعبنا كأمتنا 



 211 

العربية كاإلسبلمية، كسنصبر عمى ىذا الطريؽ حتى نيؿ حقكقنا الكاممة كالمشركعة كتطيير 
.  اهلل ال محالةبإذفببلدنا مف دنس المحتؿ الغاصب الذم لـ يعد لو مستقبؿ في المنطقة كميزـك 

 
" ك يقكلكف متى ىك قؿ عسى أف يككف قريبا " 

كاهلل أكبر ك هلل الحمد 
 

 (حماس)حركة المقاومة اإلسالمية 
المكتب اإلعالمي 

ىـ 1422 شعبان 18السبت 
 2001 نوفمبر 3الموافق 
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" حماس "تصريح صحفي صادر عن حركة المقاومة اإلسالمية 
 ردا عمى موقف وزراء خارجية االتحاد األوربي من المقاومة الفمسطينية

 
نرل في طمب كزراء خارجية دكؿ االتحاد األكركبي  (حماس  )إننا في حركة المقاكمة اإلسبلمية 

 (ما أسمكه  )تفكيؾ »في بيانيـ المشترؾ الصادر في برككسؿ أمس مف السمطة الفمسطينية 

حسب )الشبكات اإلرىابية التابعة لحماس كالجياد اإلسبلمي بما يشمؿ اعتقاؿ كؿ المشبكىيف 

دعما « كمبلحقتيـ قضائيا، كدعكة عامة بالمغة العربية تطمب إنياء االنتفاضة المسمحة (زعميـ

. لبلحتبلؿ كالعدكاف الصييكني الغاشـ ضد شعبنا الفمسطيني األعزؿ

ننا إذ نستنكر كبشدة ىذا المكقؼ المنحاز لصالح العدكاف الصييكني، لنؤكد عمى رفضنا كصؼ  كا 

نضالنا المشركع ضد االحتبلؿ باإلرىاب، كرفضنا القاطع لكقؼ االنتفاضة كمقاكمة االحتبلؿ، 

كنذكر بأف أبشع صكر اإلرىاب ىك االحتبلؿ كممارساتو التي تمثمت في مذابح جماعية ألطفالنا 

كنسائنا كشيكخنا كشبابنا بدـ بارد، تمؾ المذابح التي لـ يتحرؾ ليا الضمير األكركبي المعادم 

. لشعبنا كأمانيو في التحرر مف ربقة االحتبلؿ

 حركة المقاومة اإلسالمية 

فمسطين - حماس

م 11-12-2001
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صدق اهلل العظيم "  قد بدت البغضاء من أفواىيم وما تخفي صدورىم أكبر " 

" حماس"تصريح صحفي صادر عن حركة المقاومة اإلسالمية 
 ردا عمى تصريحات وزير الخارجية األمريكية باول

 
" ككلف باكؿ"إنو لما يندل لو جبيف اإلنسانية أف نسمع ىذه التصريحات مف كزير خارجية أمريكا 

، قائبل (حماس)التي يدعك فييا الرئيس عرفات إلى التحرؾ ضد حركة المقاكمة اإلسبلمية 
اعتقد أف الرئيس الفمسطيني قادر عمى بذؿ أكثر مما قاـ بو حتى اآلف كعميو تكلي أمر »

،  مشيرا إلى أف عرفات يممؾ عشرات اآلالؼ مف عناصر األمف المسمحيف لمياجمة «حماس
. حماس

 

ننا في حركة المقاكمة اإلسبلمية  إذ نعمف استنكارنا الشديد ليذا الحقد األسكد نرل ما  (حماس)كا 
: يمي 

إف ىذه التصريحات تعكس حرص أمريكا عمى إشعاؿ فتيؿ الحرب األىمية بيف أبناء الشعب .  1
الفمسطيني الكاحد، كذلؾ خدمة لمصياينة الذيف يمارسكف أبشع صكر القتؿ كالقير كاإلرىاب 
ننا لنؤكد  ضد شعبنا الفمسطيني األعزؿ، الذم كؿ جريمتو أنو يسعى لنيؿ حريتو كاستقبللو، كا 

أف ىذه المحاكلة الرخيصة لف يكتب ليا النجاح، كأف حركة حماس ستبقى دكما األحرص عمى 
. كحدة شعبنا الفمسطيني، في مكاجية العدكاف الصييكني الغاشـ

إف دعكة السمطة لمياجمة حماس دعكة شريرة إلى قتؿ أبناء الحركة اإلسبلمية، كىذا يعكس .  2
ننا لنؤكد  بكضكح أف الحممة التي تقكـ بيا أمريكا اآلف ىي حممة صميبية حاقدة ضد اإلسبلـ، كا 
أف ىذه الحممة عمى اإلسبلـ لف تحقؽ أىدافيا الخبيثة، كسينتصر اإلسبلـ عمى الحقد الصميبي 

. األسكد بإذف اهلل، كلف تفرح أمريكا برؤية الدـ الفمسطيني يسفؾ بيد فمسطينية أبدا
إف ىذه التصريحات لتدؿ عمى شراكة أمريكا لمعدك الصييكني في عدكانو الغاشـ عمى .  3

شعبنا، كتشكؿ دعما فاضحا لبلحتبلؿ كسياسة االغتياالت كقتؿ األبرياء مف أطفاؿ كشيكخ 
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ف حركة المقاكمة اإلسبلمية  كنساء، كىنا نؤكد أف الدـ المسمـ ليس رخيصا كلف يككف كذلؾ، كا 
لف تقؼ مكتكفة األيدم أماـ العدكاف الصييكني الغاشـ، كأنيا لف تتكقؼ عف المقاكمة حتى 
يزكؿ االحتبلؿ، كيعكد المشردكف مف أبناء فمسطيف إلى كطنيـ ليقيمكا دكلتيـ عمى كامؿ 

. ترابيـ
إف ىذه التصريحات المغرضة تدؿ عمى أف ىدؼ أمريكا إشعاؿ النار في كؿ بقعة مف ديار .  4

المسمميف، كأف فمسطيف ىي اليدؼ األكؿ ليذا المخطط اإلجرامي الذم ييدؼ إلى حماية 
ف حركة  الكياف الصييكني كأمنو عمى حساب الشعب الفمسطيني كحريتو كمستقبمو كمقدساتو، كا 
حماس لتدعكا أمتنا العربية كاإلسبلمية لمتصدم ليذه اليجمة البشعة قبؿ فكات األكاف، كذلؾ 

بتكحيد الكممة، كنبذ الفرقة كالخبلؼ، ككضع الخطط البلزمة لمكقكؼ في كجو المخطط 
. األمريكي الحاقد

إف الكياف الصييكني يستثمر ىذه التصريحات لسفؾ مزيد مف الدـ الفمسطيني، كزيادة .  5
ف حماس لتدرؾ أف أمريكا بتصريحاتيا ىذه إنما تعطي , اليجمة عمى شعبنا األعزؿ شراسة،  كا 

الضكء األخضر لئلرىابي شاركف ليمارس أبشع صكر اإلرىاب ضد شعبنا الفمسطيني بيدؼ 
تركيعو لمقبكؿ باإلمبلءات الصييكنية، كتدرؾ أيضا أف شعبنا أكعى كأشرؼ مف أف يركع أماـ 
ف ثقتنا كبيرة أال تستجيب السمطة ليذه الدعكات كالضغكط األمريكية  اإلمبلءات الصييكنية، كا 

الحاقدة، حفاظا عمى كحدة شعبنا كقكتو في مكاجية المؤامرات األمريكية لتصفية القضية 
. الفمسطينية كمستقبؿ شعبنا لصالح الكجكد الصييكني عمى أرض فمسطيف المسممة

نو لجياد نصر أو استشياد  وا 

حركة المقاومة اإلسالمية 
فمسطيف - حماس

11/12/2001 
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  (و لتطمئن بو قموبكم و ما النصر إال من عند اهلل  )

:  الفوز الكبير لمحركة اإلسالمية في انتخابات بمديات القطاع
ىدية لشعبنا المجاىد وعيد عمى العمل الجاد 

يا أبناء جماىير شعبنا المجاىد الصابر  
ىا ىي بشائر النصر كبشائر التغيير تطؿ مع مرحمة أخرل مف االنتخابات البمدية كالتي حققت 

. فييا الحركة اإلسبلمية فكزا كبيرا كتقدمان محققان 
 

إنو بالنظر إلى النتائج التي صدرت حكؿ انتخابات البمديات كالمجالس العشرة في قطاع غزة ، فإننا 
نستطيع أف نؤكد بأف قكائـ الحركة اإلسبلمية في مختمؼ مدف القطاع قد حازت ثقة المكاطنيف في 

صناديؽ االقتراع كأثبتت الحركة اإلسبلمية مرة أخرل عمى مدل صدؽ طركحاتيا كبرامجيا كتمتعيا 
الكبير بثقة الجميكر كالناخبيف خصكصا كأف النسب التي حصمت عمييا قكائـ الحركة اإلسبلمية 

.  كانت عالية جدنا ك رسمت صكرة كاضحة لطبيعة الخارطة السياسية الفمسطينية
 

إف ىذا الفكز الكبير ما ىك إال داللة عظيمة عمى الصحكة كالكعي الفمسطينييف بطبيعة المرحمة 
كالحاجة إلى إحداث تغييرات جدية في مختمؼ مناحي الحياة الفمسطينية كالتعطش الكبير إلى 

خمؽ حالة جديدة تقكـ عمى طيارة اليد كلتفاني في خدمة المكاطف كالحرص عمى مصالحو 
كىك ما اجتيدنا أف يككف في مكاصفات مرشحينا في كؿ , كتكفير كؿ مقكمات الحياة الكريمة لو

. بقعة مف بقاع الكطف الحبيب
 

إف االنتخابات التي جرت بصكرة حرة ك نزيية إنما تؤكد المرة بعد األخرل أف شعبنا يؤمف بقيـ 
كي يعيد صياغة – حاضرا ك مستقببل –كىذه تفتح اآلفاؽ أماـ شعبنا ,التنافس الحر الشريؼ 

كىي ببل شؾ , حياتو عمى قاعدة االختيار الحر كالبحث عف األفضؿ مف خبلؿ صناديؽ االقتراع
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ميزة تقكم مف جبيتنا الداخمية كتعزز صمكدنا أماـ االحتبلؿ المجـر ك تقربنا مف لحظات التحرر 
.  كاالستقبلؿ

ننا مف منطمؽ إيماننا كقناعتنا بأف ىذا الفكز لف يككف إال لصالح الكطف كالمكاطف، فإننا نعيد  كا 
التأكيد عمى أننا سنعمؿ بكؿ طاقتنا كما يتيسر لنا لخدمة أبناء شعبنا كاالرتقاء بمستكل تطمعاتيـ 

كسنعمؿ جاىديف عمى ترجمة كؿ البرامج كالشعارات التي رفعناىا خبلؿ الحمبلت , كطمكحاتيـ
نجازات عمى األرض . االنتخابية إلى كاقع مممكس كا 

ننا لف نألكا جيدا في دفع مسيرة التنمية كبناء المجتمع الحضارم ك ترسيخ مفاىيـ العدالة  كا 
كمف ىنا فإننا دكما بحاجة إلى كقكؼ أبناء شعبنا  إلى جانبنا , كالمساكاة كمحاربة الباطؿ كالفساد

.   كدعمنا في مرحمة ما بعد الفكز كي نتمكف مف أداء رسالتنا عمى الكجو األكمؿ
إننا نيدم نجاحنا ىذا إلى كؿ الشيداء كالمخمصيف كالمرابطيف كالمجاىديف مف أبناء شعبنا 

المجاىد البطؿ الذم ضرب مثبل عظيما في التضحية كالصمكد كالكعي، كعمى رأسيـ الشيخ 
المجاىد احمد ياسيف الذم قاد سفينة ىذه الدعكة طكاؿ عقكد نحك النجاح كالتمكيف كنيديو إلى 

كؿ مف الدكتكر الشييد عبد العزيز الرنتيسي كالشييد إسماعيؿ أبك شنب كالشييد إبراىيـ المقادمة 
لى كؿ الشيداء الذيف باعكا  كالشييد صبلح شحادة كالشييد جماؿ منصكر كالشييد جماؿ سميـ كا 

كنيديو إلى , ثـ إلى عائبلتيـ الكريمة التي أبدت ركحا عالية مف الصبر كالثبات, أنفسيـ هلل
لى عائبلتيـ... جرحانا البكاسؿ ك معتقمينا األبطاؿ .  كا 

ثـ إلى جيكد اإلخكة , إننا نحني رؤكسنا هلل تعالى تكاضعا كنرد الفضؿ إليو قبؿ كبعد كؿ شيء
كنحف مف ىنا , بجيد دؤكب كىمة ال تكؿ كعزيمة لـ تنقطع, الخيريف الذيف كصمكا الميؿ بالنيار

كما نتكجو ,نتقدـ إلييـ بالشكر الجزيؿ سائميف اهلل تعالى أف يجعؿ ذلؾ في ميزاف حسناتيـ 
بالشكر العميؽ إلى كؿ مف كقؼ إلى جانب الحركة اإلسبلمية كقدـ الدعـ ليا أك صكت 

. لمرشحييا أك ساىـ في نجاحيا بأم كسيمة مف الكسائؿ
ننا نتقدـ بالشكر كالتقدير لمجنة العميا لبلنتخابات المحمية  لمجيكد الطيبة التي بذلتيا مف أجؿ  كا 

. إنجاح سير العممية االنتخابية مف بدايتيا كحتى ظيكر نتائج االنتخابات
أف نككف عند حسف ظنكـ كأف نككف لكـ عكنان كسندان كأف نبذؿ كؿ – أبناء شعبنا – ككما نعدكـ 

ما في كسعنا كي تنعمكا بحياة كريمة كأف نستمر عمى ذات الطريؽ الذم ارتضيناه ألنفسنا  
حماس -حركة المقاومة اإلسالمية

 ىـ 1425 ذو الحجة 18
م 28-1-2005
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 حماس تقّرر المشاركة في انتخابات المجمس التشريعي الفمسطيني 
عمى تعزيز نيجنا في خدمة شعبنا الفمسطيني " حماس" حرصان منا في حركة المقاكمة اإلسبلمية 

 .في كؿ المجاالت كالمياديف، كرعاية شؤكنو كمصالحو، كحماية حقكقو كمكتسباتو
سيامان منا في بناء مؤسسات المجتمع الفمسطيني عمى أسس سميمة، كمعالجة كؿ جكانب  كا 

الفساد كالخمؿ، كتحقيؽ اإلصبلح الكطني الشامؿ كالحقيقي، ليككف شعبنا أقدر عمى الصمكد في 
مكاجية االحتبلؿ كالعدكاف، 

كاستجابة لنبض شعبنا كرغبتو، كحرصو عمى مشاركة جميع القكل كالفصائؿ في الحياة السياسية 
في األراضي الفمسطينية المحتمة،  

 كبناءن عمى المتغيرات التي فرضتيا المقاكمة كاالنتفاضة كتضحيات شعبنا طكاؿ السنكات 
. الماضية،

، كبعد مداكالت كمشاكرات مستفيضة شممت مختمؼ "حماس"فقد قررت حركة المقاكمة اإلسبلمية 
مؤسساتيا كىيئاتيا القيادية في الداخؿ كالخارج، بما في ذلؾ أسرل الحركة في سجكف االحتبلؿ 

الصييكني، المشاركة في انتخابات المجمس التشريعي الفمسطيني القادمة، كذلؾ عمى قاعدة 
التمٌسؾ بالحقكؽ المشركعة لشعبنا، كحماية برنامج المقاكمة كخيار استراتيجي حتى زكاؿ 

. االحتبلؿ، بإذف اهلل
حركة المقاكمة اإلسبلمية 

فمسطيف - حماس 
ىػ 1426 صفر 2السبت 

 مـ2005 (مارس)آذار  12
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