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 تطور الخطاب السياسي واإلعالمي لحركة حماس تجاه الغرب وموقف األخير منه
)1987  - 2018(  
  

 لنا نعيم راغب دغيشإعداد: 
  

  أ. د. وليد المدللإشراف: 

  ملخص:

 - على وجه الخصوص - حركة حماس السياسي واإلعالمي تجاه الغرب تناولت الدراسة خطاب
الواليات المتحدة األميركية، وأوروبا، وروسيا االتحادية، وعلى المستويين الرسمي والشعبي، خالل 

خطاب تجاه كل من ال)، وذلك من خالل استعراض المراحل التي مر بها 2018- 1987الفترة الزمنية (
الواليات المتحدة األميركية، في عهد ثالث إدارات، ترأسها كل من: جورج بوش االبن، وباراك أوباما، 

خطاب الرفضاً مطلقاً. وتناولت الدراسة تطور حماس ودونالد ترامب، والتي رفضت التعامل مع حركة 
ا بين الرسمية العلنية والسرية، عالوة م حماس تها مع حركةاتجاه الدول األوروبية، والتي تفاوتت عالق

  كشرعية منتخبة ديمقراطياً.  حماس التي تعاملت مع حركة، والثابت تجاه روسيا االتحاديةب خطاالعلى 

ووثيقة 1988ر في خطاب حركة حماس ما بين الميثاق (واستعرضت الدراسة الثابت والمتغي (
اول الظروف والدوافع الكامنة خلف إصدارهما، )، من خالل تن2017المبادئ والسياسيات العامة (

قضايا عديدة، في تجاه خطاب الوأوجه التشابه واالختالف بينهما في الشكل والمضمون، ومقارنة 
 ،والدولة الفلسطينية لتسوية السياسية،او المشروع الصهيوني، االحتالل "اإلسرائيلي" مقدمتها:

والمرأة حقوق اإلنسان، والمجتمع الدولي، وينية، منظمة التحرير الفلسطوالجهاد والمقاومة، و
األقليات. وتناولت الدراسة مواقف الغرب من خطاب حركة حماس تجاه الميثاق والوثيقة، إضافة و

  إلى المصاعب والتحديات التي تواجه حركة حماس في عالقاتها مع الغرب.

مي لحركة حماس تجاه الغرب بعد هدفت الدراسة إلى معرفة مدى التحول في الخطاب السياسي واإلعال
رغم عليها انتقالها من مربع المعارضة إلى السلطة، والوقوف على أسباب انفتاح بعض الدول الغربية 

  مع الغرب. حماس إدراجها على قوائم "اإلرهاب"، عالوة على استشراف شكل العالقة المستقبلية لحركة

اريخي، والوصفي التحليلي، وتحليل الخطاب، واستخدمت الدراسة المناهج الكيفية التالية: الت
  أداة المقابلة. تواستخدم .والمقارن. واعتمدت على نظرية "النظام" لديفيد إيستون



 ح 

وخلصت الدراسة إلى أن خطاب حركة حماس، قبل دخولها المعترك السياسي وبعده، قد شهد 
التطور تجاه العديد من . وتجلى هاتطوراً تجاه الغرب؛ نتيجة للظروف والتحديات التي واجهت
، في مقدمتها: قضية الصراع حماس القضايا التي تشكل حجر الزاوية في تعامل الغرب مع حركة

سياسياً عبر المشاركة في االنتخابات  حماس مع "إسرائيل". فلقد سعى الغرب إلى احتواء حركة
، رغم إدراجها على )، كخطوة أولى على طريق انخراطها في العملية السياسية2006التشريعية (

حافظت على ثبات خطابها من خالل اإلصرار على رفض االعتراف ها قوائم "اإلرهاب"، إال أن
وفكرها وسلوكها؛ ما  هابـ"إسرائيل"، أو التخلي عن المقاومة المسلحة كاستراتيجية ثابتة في خطاب
حتوائها من خالل فرض دفع الواليات المتحدة األميركية واالتحاد األوروبي إلى إعادة محاولة ا

  العزلة السياسية والمالية. 

إلى أن تطور الخطاب سار على نحو بطيء، كون أن جذور الحركة إسالمية،  وخلصت الدراسة
لكنها عمدت إلى مواءمة الواقع والتعامل معه ببراغماتية وبمرونة سياسية استوجبتها الظروف 

بها، الذي انتقل من مرحلة الرفض المطلق الصعبة التي مرت بها؛ ما انعكس إيجاباً على خطا
للتعامل مع الغرب والمجتمع الدولي، إلى مرحلة القبول واالنفتاح، حيث طغت على الخطاب 
التشكيالت والصياغات السياسية والقانونية في وثيقتها السياسية عوضاً عن تلك الدينية 

فلقد شكلت مواقف ، اه الغرب لم يكن ثابتاًميثاق، إال أن خطابها تجالواأليديولوجية التي استند إليها 
  الغرب المحرك األساسي له. 

تجاه الغرب سيحافظ على ثباته الحالي؛ وبالتالي  حماس وخلصت الدراسة إلى أن خطاب حركة
قائماً على فرض العزلة السياسية والمالية عليها، وعدم قبولها كالعب ها سيبقى موقف الغرب تجاه
، إال حماس ة الفلسطينية. فعلى الرغم من تفاوت مواقف الغرب تجاه حركةسياسي فاعل على الساح

  الرباعية الدولية يقف سداً منيعاً في انفتاح الغرب عليها.اللجنة أن إصرارها على رفض شروط 

وأوصت الدراسة بأن تعلن حركة حماس تعديل الميثاق، وأن توائم بين خطابها السياسي واإلعالمي 
على ضبط الخطاب من خالل وضع استراتيجية له، وأال يأتي في سياق ردود الفعل، وسلوكها، والعمل 

إضافة إلى تأسيس هيئة متخصصة من خبراء مختصين، وإنشاء مراكز أبحاث للتواصل مع المجتمعات 
الغربية، والفصل بين العملين السياسي والدعوي، وترشيد الخطاب الديني، واالعتماد على متحدثين يتقنون 

غات األجنبية الحية، وتصدير شخصيات مقبولة دولياً، وإطالق مواقع إلكترونية وقناة فضائية بلغات الل
  أجنبية، واستثمار التعاطف الغربي، والتقليل قدر اإلمكان من عرض المواد ذات العالقة بالعمل العسكري.
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The Development of Hamas' Political and Media Discourse towards the 
West and the Latter's Position from it (1987-2018)  
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Abstract:  

The research tackles Hamas' political and media discourse towards the West, at the official 
and popular levels, during the time period (1987-2018), by analyzing it with regard to the 
successive USA administrations during the presidency of George Bush, Barack Obama, 
and Donald Trump, who completely rejected dealing with Hamas. Besides, the research 
deals with Hamas’ discourse towards the European countries, whose stances varied 
towards Hamas which had good relations with Russia. 

The study compares Hamas’ discourse between the charter (1988) and the new document 
(2017), by presenting the circumstances and motives behind their publications, similarities 
and differences between them in form and content, as well as many issues, such as: the 
position of Hamas towards the conflict with "Israel", the Zionist project, political solutions, 
the Palestinian state, jihad and resistance, the PLO, the international community, human 
rights, minorities and women. 

On the other side, the research tackles the positions of the West towards Hamas' charter 
and its latest document as well as the difficulties and challenges facing Hamas in its 
relations with the West. 

The research aims at finding out the extent of the change in the political and media discourse of 
Hamas towards the West after its shifting from the opposition to power, to find out the reasons 
why some Western countries dealt with Hamas despite the fact that it is on the lists of 
"terrorism." 

The study uses the following methods: historical, qualitative, descriptive analytical, 
discourse analysis, and comparative methods. In addition to the “System Theory” by David 
Easton, and it also uses the interview method. 

The study concludes that Hamas' discourse, before and after its entry into the political arena, 
had developed towards the West, as a result of the circumstances and challenges that Hamas 
experienced, and it had been manifested towards many issues considered the cornerstone of the 
West's vision towards Hamas. The West sought to politically contain Hamas by allowing the 
movement to participate in the legislative elections (2006), but the movement refused the 
conditions imposed by the international quartet. Consequently, the West tried again to contain 
Hamas by imposing political and financial embargo. 



 ي 

The research concludes that Hamas’ discourse has developed slowly due to Hamas’ 
ideological background. Yet, Hamas presented pragmatic and political flexibility. As a 
result, Hamas’ discourse witnessed a change from the absolute opposition to the 
acceptance of the West and the international community. The discourse also was 
overshadowed by political and legal formulations instead of those religious and ideological 
ones in the old charter. However, Hamas’ discourse was not fixed, according to the stances 
of the West. 

The research concludes that Hamas’ discourse will keep its current stability. Therefore, the 
West will continue isolating Hamas politically and financially, and will not accept Hamas 
as an active political actor in the Palestinian arena . 

The research recommends Hamas to match its political and media discourse to its political 
behavior, controlling the discourse through developing a strategy, and not to be merely a 
reaction. Hamas must establish specialized institutions and research centers with qualified 
experts, in order to have relations with the Western societies. Besides, Hamas must appoint 
fluent spokespersons in different foreign languages . 

Moreover, the research recommends Hamas to get advantages from the Western popular 
sympathy, as well as to minimize the media broadcasting of materials related to military 
actions, and above all to amend its charter. 
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  اإلطار العام للدراسة (هيكلية الدراسة)الفصل األول: 
  

  الفصل األول
  
  

  للدراسة (هيكلية الدراسة)اإلطار العام 

  مقدمة 1.1

 ساحة العمل السياسي الفلسطيني فيبأهمية كبيرة، ليس  )حماس(تحظى حركة المقاومة اإلسالمية 

حماس، التي ولدت من رحم جماعة حركة  في الساحات اإلقليمية والغربية. وتُعد -أيضاً وإنما -فقط
في العالم التي نالت نصيباً كبيراً من الدراسات  اإلخوان المسلمين، من أكثر الحركات اإلسالمية

واألبحاث من قبل مراكز الدراسات السياسية واألمنية العربية والغربية على السواء؛ لسبر أغوار 
  فكرها، واستراتيجيتها، وسياساتها.

على تبني خطاب يأخذ في االعتبار إقامة  -في مرحلة االنطالق - حماس حركة لم تركز أدبيات
منعطفاً ل فوزها في االنتخابات التشريعية العالقات السياسية الخارجية على الصعيد الدولي، لكن شكَّ

إلى مد الجسور معه، وتقريب  ياسي واإلعالمي تجاه الغرب. فسعتاً في تغيير لغة خطابها السمهم
االنفتاح على العالم الخارجي، بالنظر إلى الغرب كأحد أهم المسافات مع المنظومة الدولية من خالل 

  الفاعليين الدوليين. 

، ثم )1997( وضعت حركة حماس على قائمة "اإلرهاب" من قبل الواليات المتحدة األميركية
، التي جرت بناء على )2006( في االنتخابات التشريعيةها . وبعد فوز)2001( االتحاد األوروبي

واالعتراف المتبادل بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية، واصلت  )،1993و (اتفاقية أوسل
الرباعية اللجنة االستجابة لشروط وأصرت على عدم حماس رفضها التفاقية أوسلو، حركة 


