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 :مقدمة

ي   المقاومة المسمحة 7654مةة ححماس،  من  انطالهيا ي  يةسمبر تبّنت حركة المقاومة اإلسال 
منظمة التحرةر الفمسطةنةة والمجمس الوطن   نتةجة اختالف  ي ولم تنخرط   االحتالل اإلسرائةم  مواجية

الكةان اإلسرائةم   عقب توهةع اتفاهةة أوسمو مع  7661عوية السمطة الفمسطةنةة عام  لكنالرؤى السةاسةة  
التابعة  حماس وأنصارىا ي  الضفة الغربةة وهطاع غزة مع األجيزة األمنةةيث حالة من الصيام بةن أح

 . والمالحقة األمنةة ما عّرضيم لالعتقال السةاس  المستمرم  لمسمطة الفمسطةنةة

جزًءا من حماس ن تكون يايعا أل   وما أعقبيا من تطورات0222انتفاضة األهصى عام  شكمت
الحركة خاضت   0221ي  ام السةاس  الفمسطةن   وعقب وياة الرئةس ةاسر عريات مفريات النظ

خوضيا بالسةاسةة  اعيىا  وجاء التحّول األكبر ي  مشاركتياويازت ي  غالبةة مق  االنتخابات البميةة
 .0222باالنتخابات الرئاسةة عام رغم إحجاميا عن المشاركة  0223عام االنتخابات التشرةعةة 

بًةا ةتقاطع كونيا طرحت برنامًجا انتخا  0223اس بأغمبةة مقاعي المجمس التشرةع  عام يازت حم
حكومة من ليعميت  اتةة وموضوعةة   ألسباب كل حكومة وحية وطنةةلم تش يالكن؛ مع اىتمامات المواطن

برنامجيا  لم ةتناسبو ا تسبب بفرض حصار مال  عمى السمطة الفمسطةنةة  ملون واحي ببرنامجيا السةاس   م
 حيوث صيامات مستمرة مع األجيزة األمنةة الفمسطةنةة.ل مما أيىمع البرنامج السةاس  لمرئةس عباس  

تيخالت من أجل حمحمة الوضع الفمسطةن  تجّسي بوثةقة األسرى الت  ُأعمن لأيى الصيام المستمر 
 لكننةة وبرنامج الحي األينى    رّكزت عمى الثوابت الوط0223مؤتمر لمفصائل الفمسطةنةة ي  ماةو بعنيا 

بعي اتفاق القاىرة  لكن  0224يتم تشكةل حكومة وحية وطنةة عام   أن ةحظى بقبول يول يشل بى ا الجيي 
 النقسام السةاس .لوصواًل   يى لتفاهم األزمة الياخمةةأي ه الحكومة بعيم هبول المجتمع اليول  
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الضفة الغربةة والثانةة بقةاية حماس ببقةاية يتح  تشّكمت بعي االنقسام السةاس  حكومتان  األولى
سرائةل  ي ىبا ب تفاق مصالحة برعاةة القطاع غزة  واجيت حصاًرا مشيًيا من المجتمع اليول  ومصر وا 

 .0226مصرةة عام 

محاولة لبعي يوزىا ي  االنتخابات التشرةعةة؛  0223سعت حماس من  تسّمميا زمام الحكم ي  ةناةر 
 و االتجاه األةيةولوج   السةاس   يابرنامجبما ةحايظ عمى   المجتمع اليول  عةة مع متطمباتالتعاط  بواه

مع الوالةات المتحية باعتبارىا أحي أطراف المجنة الرباعةة الراعةة لعممةة السالم؛  لمحوار اي  استعيايى تمّثل
  .لوجةةةو تيا األةين ى ا التجاوب لم ةكن كايًةا ي  ظل استمرار تمترس حماس خمف معتقيالك

 السمطة الفمسطةنةةوبرنامج   إمكانةة التوايق بةن برنامج الحكومة الت  شّكمتيا لك من صّعب 
ريض حماس  عقبحيوث االنقسام السةاس  لأيى ي  النياةة  مماؤمن بالمفاوضات كحل لمصراع  الم

هطر سورةا و ميا  يتنقمت بةن االستجابة الشتراطات المجتمع اليول   وسعت لمبحث عن حمفاء لتقوةة حك
ةران   تركةا كياعمةن أساسةةن.و وا 

وسقوط الرئةس المصري مبارك   ثورات الربةع العرب تزامن استمرار االنقسام الفمسطةن  مع انيالع 
عّيت الحركة  لك أحي أىم و   خوان المسممةن برئاسة محمي مرس   وصعوي اإل0277عقب ثورة ةناةر 

وتول  مرس  بعي عام واحي يقط  إ  أطاح انقالب عسكري ب  لم ةستمر طوةاًل  لك  لكن  الجماعةإنجازات 
 ى حماس بإغالق معبر ريح مرة أخرى.ضّةق الحصار عمسية الحكم يةيا  حةث عبي الفتاح السةس  

تشكةل و  0271اتفاق الشاطئ ي   عبر عقي مصالحة جيةية مع يتحلييعت ى ه التطورات حماس 
عاية طرح وثةقة إل حماسلجأت   0274وي  ماةو لم تتمكن من أياء مياميا   لت احكومة وحية وطنةة  

التحّول تجاه الواهعةة السةاسةة  وي  أكتوبر  ا ةعن  المزةي منمطرحت يةيا أيكاًرا أكثر هبواًل  م لياجيةية 
 وهعت حماس اتفاها جيةيا لممصالحة مع يتح. 0274

 الدراسات السابقة: 



4 

 

 20121" لمباحث طارق حسونة 2002-1991ر الفكر السياسي لحركة حماس تطو "دراسة بعنوان  

ةضاح تطور براز موهف حماس من القضاةا المصةرةة لمشعب الفمسطةن إلىييت اليراسة   ىايكر   وا 
  وتطور موهفيا من القوى ياوبةان الكةفةة الت  تعاممت بيا تجاى  السةاس  من مشارةع التسوةة السةاسةة

واإلهمةمةة واليولةة عمى  ومحاولة إبراز أثر المتغةرات المحمةة  لةة الت  رسمتيا لمتعامل معياواآل  الوطنةة
  ىا السةاس .يكر تطور 

وبعض مقابالت التارةخ الشفوي بما ةفةي اليراسة    اعتميت اليراسة عمى منيج البحث التارةخ 
 وتصرةحات هايتيا.  خاب تحمةل النصوص األساسةة الوارية ي  بةان حماس وبرنامجيا االنتو 

لمجموعة من النتائج أبرزىا أن حماس لم تمتزم حريًةا بما وري ي  مةثاهيا الصاير  ت اليراسةخمص
 .ةونة الت  تطمبتيا معطةات المرحمةبل أبيت كثةًرا من الم  7655عام 

  20122" لمباحث يوسف رزقة، : الرؤية السياسية لحماسبعنوان دراسة

الوطنةة والعممانةة  -اليولة-حماس السةاسةة من خالل هضاةا محيية "اليةنةناهش البحث رؤةة 
  بييف التعرف عمى موهفيا السةاس  نظرًةا "اليةمقراطةة وسمطة الشعب  التعييةة السةاسةة وحقوق اإلنسان

حماس  ي الباحث ي  مقاربتو عمى المحييات الفكرةة والسةاسةة الت  تحيثت عنيا وثائقمواعت  ياوعممًةا من
 مع االستعانة بما هيمو الفكر السةاس  اإلسالم  ي  ى ا المجال.  تياي  تصرةحات هاي ما وريأو   المكتوبة

تحيةي و حماس ال تختمف عن جماعة اإلخوان المسممةن ي  رؤةتيا لميولة إن ي  حسب الباحث
هامة  ياوظةفتيا ووجوب إهامتيا  لكن اليولة الفمسطةنةة عمى رأس جعمت مقاومة االحتالل وتقرةر المصةر وا 
  غةر ياوموهفو من  يكر حماس ال ةتجاوز يكر حسن البناإن بالنسبة لميستور يو مياميا اليعوةة والسةاسةة  

وحماس   ولم تحاول وضعو  ألن اليولة الفمسطةنةة لةست موجوية  أنيا لم تشغل نفسيا بمسألة اليستور
 منشغمة بالتحرر كما غةرىا من الفصائل.

                                                           
1
، غسج: انجايعح اإلضاليٍح، عًاد انذراضاخ انعهٍا، رسانت ياجستير غير ينشىرة، 2006-1991دًاش  انفكر انطٍاضً نذركح طارق دطىَح، ذطىر  

  2015لطى انرارٌخ واَشار، 
2
-61، دراضح يُشىرج، تٍروخ: كراب "دركح انًماويح اإلضاليٍح دًاش: دراضاخ فً انفكر وانرجرتح "صانرؤيت انسياسيت نحًاسٌىضف رزلح،  

 2014"، يركس انسٌرىَح نهذراضاخ واالضرشاراخ، 108
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جم حماس واإلخوان المسممةن حول المفاىةم اليةنةة والوطنةة  وتتغمب األبعاي اليةنةة عمى غةرىا تنس
ةتضح أن تبن  منظمة التحرةر و الت  جاءت بفكرة الوطنةة والقومةة الت  سايت أوروبا ي  عصر النيضة  

اإلسالمةة  يون وجوي مراجع الفمسطةنةة لفكرة اليولة العممانةة اليةمقراطةة ةتعارض مع رؤةة حماس لميولة 
 كايةة تبرز موهف الحركة من ى ا الجانب.

 20123ماجدة فضة  ةلمباحثدراسة بعنوان "الربيع العربي والتغيرات في الفكر السياسي لحماس" 

متعرف عمى التغةةرات الت  طرأت عمى يكر حماس وثقايتيا السةاسةة تجاه المقاومة لىييت اليراسة 
يارتيا لمعالهات وتحمةل المتغةرات اإلهمةمةة   وتحيةًيا ي  ممف المصالحة واالنقسام  ياخل البةت الفمسطةن  وا 

وميى هيرة حماس عمى   والعالمةة الت  نتجت كحالة طبةعةة لمربةع العرب  عقب صعوي التةارات اإلسالمةة
منيج الوصف  التحمةم  التكةف معيا وتوظةفيا بما ةخيم مصالح الشعب الفمسطةن   واستنيت اليراسة عمى ال

 واستعانت بالعيةي من األيبةات والمصاير لفحص يرضةاتيا.

 وما أحيثو من انقالب ي   أبرزىا أن تطورات الربةع العرب مجموعة من النتائج لاليراسة  خمصت
ومة وكانت المصالحة وتقبل المقا  النظم الثقاية السةاسةة العربةة انعكس عمى استراتةجةات حماس وسةاساتيا

واعتبار   هبل انقالب العسكر ي  مصر عمى الشرعةة  الشعبةة إحيى أىم ى ه االنعكاسات ي  مراحمو األولى
 حماس حركة إرىابةة.

وحمةفتيا  سورةا اإلستراتةجةةحاضنتيا لخسارتيا بالربةع العرب  لحماس تحيةات كبةرة تمثمت حمل 
أكثر من بمي بوتشتتو  يمشق خروج مكتبيا السةاس  من و   ليعم المال  والعسكرياخسارتيا لمما أيى   إةران
 تخمةيا عن الحكم.لأشي مما سبق ما أيى االنقالب العسكري ي  مصر الحصار عمةيا أعاي  كما  عرب 

حماس وأثرها عمى عممية التحول الديمقراطي في فمسطين و دراسة بعنوان "إشكالية العالقة بين فتح 
  20114لمباحث عواد عودة،  "2002-2010

                                                           
3
 2014، َاتهص: جايعح انُجاح، كهٍح انذراضاخ انعهٍا، رسانت ياجستير غير ينشىرةانرغٍراخ فً انفكر انطٍاضً نذًاش، انرتٍع انعرتً وياجذج فضح،   

4
رسانت ياجستير غير ، 2010-2004انرذىل انذًٌمراطً فً فهططٍٍ  عىاد عىدج، إشكانٍح انعاللح تٍٍ دركح فرخ ودركح دًاش وأشرها عهى عًهٍح  

 2011، َاتهص: جايعح انُجاح انىطٍُح، كهٍح انذراضاخ انعهٍا، ينشىرة
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 يتح بةن الصراع بسبب الفمسطةن   الشعب ةعةشيا الت  اليةمقراطةة اإلشكالةة رصياليراسة  تحاول
 اإلشكالةة تارةخ عمى التعرف  و غزة هطاع عمى حماس وسةطرة  المسمح الصيام حي وصمت الت  وحماس 

 .اليراسة يترة خالل يثتح الت  الميمة والتطوراتيما  بةن سايت الت  العالهة لطبةعة وتحمةل  يمابةن

 ومن  لمظاىرة والتفصةم  اليهةق الوصف عمى ةقوم كونو  التحمةم  الوصف  المنيجاستخيم الباحث 
 .اليراسة عمى أثًرا ليا كان الت  األحياث أبرز ةقيم التحمةل خالل

 يمالتأسةس وتعوي  جيةية لةست وحماس يتح بةن المشكمة أنمجموعة من النتائج أبرزىا لت اليراسة توصم
 تطور وأن الخاليات  ى ه محور كان واألىياف واألسموب البرامج بةن االختالف وجوي وأن  ونشأتيما
 يولةة وأطراف وممارساتو  االحتالل رأسيا وعمى والخارجةة الياخمةة األسباب من لجممة كان  يمابةن الخالف
  عالةة. ليرجة يمابةن التوتر ازيةاي ي  ساىمت وعربةة

جراءاتو   غزة هطاع عمى العسكرةةحماس  سةطرةأثرت   سمب  بشكل الضفةب المتبعة السمطة الفمسطةنةة ا 
 ووجوي  السةاس  االنقسام وحيوث  التشرةعةة المؤسسة تعطةلب وتسبب يمسطةن  ي  اليةمقراط  التحول عمى

 السةاس  النظام أن عن ة مما االنقسام آثار من القضائ  الجياز كما لم ةسمم والقطاع  الضفة ي  حكومتةن
 وعيم الفمسطةنةة  الساحة عمى والمؤثرة الفاعمة الفصائل كبرى باعتبارىما الحركتةن بقرار مرىونا أصبح
  جماىةرةة. وهاعية تارةخ من لو لما لألخر طرف أي تجاوز إمكانةة

 20105لمباحث محمد جرابعة  دراسة بعنوان "حركة حماس مسيرة مترددة نحو السالم"

وخطابيا السةاس  تجاه   يراسة التحوالت السةاسةة الت  طرأت عمى رؤةة حماس السةاسةةلف البحث ةيي
  وتشكةميا الحكومة 0223ويوزىا ي  االنتخابات التشرةعةة عام   عممةة السالم بعي يخوليا المعترك السةاس 

لقاء الضوء عمى المبايرات السةاسةة  العاشرة  والحوارات الت  تمت. ثم حكومة الوحية الوطنةة  وا 

تقوم منيجةة اليراسة عمى مقارنة مواهف حماس تجاه عممةة السالم وهضاةاىا المختمفة هبل مشاركتيا ي  
 منظر لمةثاق حماس وسموكيا وممارساتيا عمى أرض الواهع.لاالنتخابات التشرةعةة وبعيىا  وتسعى 

                                                           
5
 2010، دراضح يُشىرج، راو هللا: انًركس انفهططًٍُ نهثذىز انطٍاضٍح وانًطذٍح، حركت حًاس يسيرة يترددة نحى انسالويذًذ جراتعح،   
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م بعي مشاركتيا ي  االنتخابات التشرةعةة أبرز ما توصمت لو اليراسة أن موهف حماس تجاه عممةة السال
 7 ومشاركتيا ي  الحكومة ةأخ  بعيةن

وترتكز   ولوجةة وجي البحث أنيا تريض المساومة عمى أيكارىا ومبايئياةمن حةث كونيا حركة أةي - أ
عوامل لإضاية   عمى مجموعة من العوامل أىميا العامل اليةن  ال ي ةيعم رؤاىا الفكرةة والسةاسةة

الفمسطةن  عمى برامج وتوجيات -ة تركةبة حماس والصراع الفمسطةن ةة مرتبطة بطبةعتنظةم
 ورغبة حماس ي  التماةز سةاسًةا    سةاسةة

إ  وجي البحث أنيا   الجانب الثان  ةتعمق بفيم انعكاسات تصريات وأيعال الحركة عمى عممةة السالم - ب
 براغمات  بعةًيا عن أةيةولوجةتيا السةاسةة.متعامل مع عممةة السالم عمى نحو لمالت بعي مشاركتيا 

 6 2010وائل المبحوح  لمباحث "2002-1992حماس لدراسة بعنوان "المعارضة في الفكر السياسي 

 ي ال استناياً  ياتصنةف ومحاولة حماس ل السةاس  الفكر ي  المعارضة مفيوم مىع متعرفل اليراسة ىييت
 ليا  المشكمة والمنظمات والحركات واألحزاب الفمسطةنةة  التحرةر منظمة من ياموهف تطور وتحمةل المفيوم 

 تمتيا  الت  واالتفاهةات أوسمو اتفاهةة من  ياموهف تحمةلو  المنظمة  لتطوةر رؤةتيا وعرض عنيا  الخارجةو 
 والمنيج التارةخ   المنيج الباحث واستخيم  لممعارضة ييميا ضوء ي  السمطة مع العالهة أيارت وكةف
 .الوظةف  البنةوي أو الوظةف   التحمةل منيجل إضاية ف  الوص

 المحتمة  األرض ياخل اإلسالمةة الحركة تركةب ي  جوىرةة لتغةرات نتاجتوصمت اليراسة أن حماس 
  فيم.ومواه يكرىم ي  األكبر المؤثر ليم بالنسبة االحتالل ةمثل ال ةن الشباب من جيةية أجةالإلةيا  انضمت

أنيا حركة معارضة جماعةة منظمة مشروعة  0223-7661اس خالل يترة حمصنفت اليراسة 
 اإلسالمةة التجارب عني الرؤةة نأوةرى الباحث إصالحةة استخيمت كاية أسالةب المعارضة ي  آن واحي  

 تكاي بأنيا حماس تجربة عمى الحكم ةمكن ال وبالتال  تعييًا  أكثر والخةارات وضوحاً  أكثر كانت األخرى
 تيةئة عيم ي  ةكمن حماس تجربة ي  واضح هصور ىناك  و أخرى تجربة إلى منيا تجربةل ربأه تكون

                                                           
6
غسج: جايعح األزهر، عًادج انذراضاخ انعهٍا، كهٍح اَداب  رسانت ياجستير غير ينشىرة،ثذىح، انًعارضح فً انفكر انطٍاضً نذركح دًاش، وائم انً  

 2010وانعهىو اإلَطاٍَح، ترَايج دراضاخ انشرق األوضظ، 
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 ي  بالفوز وتوجت  ٤٠٠٢ عام بيأت الت  الحكم وتجربة السةاس  التحول لعممةة ومناصرةيا هواعيىا
 .٤٠٠٢ الثانةة التشرةعةة االنتخابات

 20107لمباحث عامر شديد،  والتغير" ثباتال ٦٠٠٢ انتخابات بعدو  حماس قبلل السياسي دراسة "الخطاب

  السةاسةة تياتجرب تطور ظل ي  وتغةره  ثباتو حيوي ويحص  حماس خطابلمتعرف عمى  يراسةالىييت 
  الرنانة والشعارات العاطفةة الخطابات عن ابعةيً  الواهع  بحقائق واصطياميا مسمطة ل المعارضة من وانتقاليا

 التنقل عمى الخطاب ى ا هيرة وميى  واألةيةولوج  السةاس  بةن مةلمواءا عمى ياخطاب هيرة من التحققو 
 تحمةل الخطاب والمنيج الوصف  التحمةم .منيج  ل  باالستناي ليما المتبايلة اإلخضاع بعممةة والقةام بةنيما 

  ي المشاركة ياإعالن مثل حةث الفمسطةن   السةاس  النظام تجاه حماس خطاب تحوالت اليراسة ناهشت
 النظام من والتقمةيةة التارةخةة مواهفيا صعةي عمى ميًما اسةاسةً  تحوالً    ٤٠٠٢ عام التشرةعةة االنتخابات
  .مكوناتو ي  المشاركة ريضت طالما ال ي الفمسطةن   السةاس 

 هبةل من بإسرائةل  االعتراف تجاه   مرن خطاب تقيةم حاولته الصراع مع االحتالل يقي اأما خطابيا تج
 أن إال االعتراف  عمى وايق إ ا الشارع لرأي لالحتكام االستعياي عن واإلعالن واهع  كأمر ىابوجوي هراراإل

 . القانونةة الناحةة من بإسرائةل االعتراف بريض المتمثمة ثوابتو عمى بق  الخطاب 

 اخصوصً  ا تً الي اتغةرً  شيي الخطاب إن إال حماس  هبل من هيةمة فكرةلان كو  رغمو   اليينة عو موض ي 
 صعوبةل ةشةر مام الجيةي  لموهعيا ةامراع اليينة لفرض واضطرارىا غزة  ي  األمور بزمام ياإمساك مع

 .االنتخابات ي  مشاركتيا أعتاب عمى تبنةو حماس خطاب حاول وال ي والمقاومة  السمطة نمو ج نجاح

 صوغ ي  النسب  نجاحو رغم ونأ لوحظ حةث الخارج   المستوى عمى حماس خطاب اليراسة ناهشت
 امحكومً  بق  الخطاب نأ الإ االنتخابات  ي  ىايوز  بعي خصوصا العرب   المستوى عمى جيةية عالهات
 .العربةة اليول ومعظم حماس بةن العالهة لمحييات

                                                           
7
ٍر"، رضانح ياجطرٍر غٍر يُشىرج، راو هللا: جايعح ، دذود انصثاخ وانرغ2006عاير شذٌذ، انخطاب انطٍاضً نذركح دًاش لثم وتعذ اَرخاتاخ  

  2010تٍرزٌد، كهٍح انذراضاخ انعهٍا، 
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 عمى ممموس نجاح تحقةقب حماس نجحت قيي همةمةة اإل سالمةةاإل اليول تجاه الخطاب صعةي أما عمى
كان لمحصار يور ميم ي  إجبار حماس عمى تبن  موهف تراع  مصالح إةران و   تركةا مع اتالعاله صعةي

 باعتبارىا ياعم رئةس  لمحركة.

 مشكمة الدراسة: 

معرية تأثةر المتغةرات اإلهمةمةة واليولةة الت  حيثت من  تول  بتتجسي المشكمة الرئةسة لي ه اليراسة 
وى    السةاس  األةيةولوج  ىايكر عمى  0274الجيةية عام وثةقتيا  حتى طرح 0223حماس الحكم عام 

قبوليا بالحمول المرحمةة مع للتحرةر يمسطةن التارةخةة كاممة  وصواًل  سبةالت بالمقاومة يقط منآالت  
 .االحتفاظ ببرنامجيا السةاس 

حل تخمصيا من العزلة السةاسةة الت  عاشتيا خالل المراحماس بميى نجاح كما تبحث اليراسة 
مكانةة إةجاي هواسم مشتركة مع برنامج منظمة التحرةر المخولة بإيارة المفاوضات مع االحتالل   الماضةة وا 

 .0223بما يةيا حماس نفسيا عام   ويًقا لوثةقة األسرى الت  وايقت عمةيا كل الفصائل

 أهمية الدراسة: 

وما تركتو من آثار   حماسلسةة تنبع أىمةة اليراسة من حجم األسئمة الت  تطرحيا المشاركة السةا
عناء الحصار وحروب ثالث  ترايق مع إصرار  معيا خاصة ي  هطاع غزة ال ي تحّمل  عمى المواطن

 ثم بياةة التجاوب مع متطمبات االشتراطات اليولةة.  األخةرة عمى برنامجيا السةاس  الحزب 

عمى مخاطبة   وميى هيرتو سةاس  ي  الحكمتحاول اليراسة تقيةم مقاربة لتجربة اإلسالم  ال
ن تجربة الحركة حظةت باىتمام الباحثةن ال ةن تساءلوا عن هيرة اإلسالم السةاس  عمى ألالمجتمع اليول   

األول الصاير ي  يةسمبر يا ويًقا لبةان حماس كما كانت تؤمن  المواءمة بةن اليةمقراطةة وأسممة المجتمع
 .7655أغسطس  ي  الصاير يا  ومةثاه7654
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خطاب حماس ويكرىا السةاس  إزاء ي  متغّةر التيرةج  لرصي التتابع الزمن   إلىليراسة تسعى ا
ت عمى وتأثةر كل ى ه التغّةرا  وطبةعة تعاطةيا مع محةطيا اإلهمةم  واليول   اآلخر والمجتمع اليول 

 .القناعات السةاسةة ليى هايتيا

 

 حدود الدراسة: 

:   ي  الضفة يا السةاس  ي  كاية أماكن تواجيىاتمّثل اليراسة حماس وثقم كاني:اإلطار الم أوًلا
خاصة أعضاء المكتب حماس ي  الخارج     بجانبوهطاع غزة ال ي تترّكز يةو القوة األكبر لمحركةغربةة ال

 تيا عامثةقإعالن و  ليىوتحيةًيا   عن العيةي من التغّةرات الفكرةة السةاسةة لمحركة واعمنأالسةاس  ال ةن 
 حماس.لممكتب السةاس  ل السابق رئةسالعمى لسان خالي مشعل  0274

عام حماس ي  االنتخابات التشرةعةة ةمتي اإلطار الزمن  لميراسة من  يوز  اإلطار الزماني: -ثانياا
الجيةية الت  استجابت يةيا لمكثةر من  عني طرح وثةقتيا 0274لعام وتشكةميا أول حكومة وصواًل  0223

حركة من  نشأتيا عام الرتيايات التارةخةة الت  تؤّصل لفكر اللمتطمبات المجتمع اليول   يون إغفال الحاجة 
 وتعتبر أحي أ رعيا.  اس يكرًةا ليا بجماعة اإلخوان المسممةن الت  تنتم  حم   وعالهتيا7654

 بةن عام كم التركةز عمى تجربة حماس ي  الحبتنحصر اليراسة  اإلطار الموضوعي: :ثالثاا
همةمةة واليولةة الت  وتعاطةيا مع المتغةرات اإل    والعرض التارةخ  التحمةم  لي ه التجربة0223-0274

 وكان ليا أثًرا عمةيا.تزامنت يةيا  

 أهداف الدراسة: 

تسعى اليراسة لمكشف عن ىيف رئةس  ىو "أثر التغةرات اإلهمةمةة واليولةة عمى الفكر السةاس  
 تنيرج األىياف الفرعةة التالةة7 المحوري ومن ى ا الييف   "0274-0223بةن لحركة حماس 
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لحماس  محاولة تقيةم هراءة سوسةولوجةة ألثر التغةرات اإلهمةمةة واليولةة عمى الفكر السةاس   -7
 عمى البرنامج السةاس  لمحركة.ىا وتأثةر 

وميى هيرة التنظةم عمى التعاط    ومصاير التأّثر والتأثةر يةيا  تحمةل المواهف المختمفة لمحركة -0
 حركة معارضة.  ولةس مع المجتمع اليول  ي  إطار نظام حكم

حماس خالل ى ه المرحمة تجاه السمطة الفمسطةنةة واألطراف لالكشف عن الخطاب السةاس   -3
الثقل  ةضموتحيةًيا ي  هطاع غزة ال ي بات   اإلهمةمةة واليولةة الفاعمة ي  القضةة الفمسطةنةة

 نظةم  لمحركة.الت
وعمى مراحل متعيية   رصي وتتّبع التحّول ال ي طرأ عمى مواهف الحركة تجاه  ات القضاةا -1

 وتحيةًيا ي  هطاع غزة.  وعمى الواهع الفمسطةن   وانعكاس  لك عمى القضةة الفمسطةنةة

 تساؤًلت الدراسة: 

الفكر السةاس   تطور لةة عمىما أثر المتغةرات اإلهمةمةة واليو  7تنطمق اليراسة من سؤال رئةس ىو
 ومنو تنحير األسئمة الفرعةة اآلتةة7   0274-0223بةن لحركة حماس 

 ما أثر التحوالت اليولةة عمى القضةة الفمسطةنةة؟ -7
 ؟0274-0223بةن حماس لما ال ي تغّةر عمى الفكر السةاس   -0
 ؟0274-0223بةن حماس لتغّةر الفكر السةاس  لما ى  العوامل الت  أيت  -3
 ؟ 0274 -0223ف تعاممت حماس مع التغّةرات اإلهمةمةة واليولةة بةن كة -1
 ما الخةارات المطروحة أمام حماس مستقباًل؟ -2

 منهجية الدراسة: 

 ظاىرة ومقومات وخصائص وصفات سمات تحيةيل الت  تييفتنتم  اليراسة إلى اليراسات الوصفةة 
 .8"ونوعةا كمةا تحيةيا معةنة

                                                           
8
 19، ص1973، انكىٌد: وكانح انًطثىعاخ، أصىل انبحث انعهًي ويناهجهأدًذ تذر،  
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فيم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل ي  لي ةستخيمو الباحثون  اليج التارةخ   تستني اليراسة إلى المنو 
ومعرية الظروف والمالبسات والخبرات والمواهف الت  مر بيا اإلنسان من    ضوء خبرات الماض  وأحياثو

 .9بياةتو

 مصطمحات الدراسة: 

  7654ى ي  يةسمبر االنتفاضة األولظير اسم حركة المقاومة اإلسالمةة مع انطالق  :حركة حماس
نيا "من أجنحة اإلخوان المسممةن ي  يمسطةن"  والحقةقة أن حماس أحي أشكال أوعّريت الحركة نفسيا ب

 يا ضمن تارةخيم الطوةل ي  يمسطةن.ن تبنةةو المقاومة الت  هرر اإلخوان المسممون الفمسطةن

  ن  بياةة األربعةنةات من القرن العشرةنى  استمرار لعمميم ال ي نشأ مبل   لم تأت من يراغ ياوبالتال  يإن
يرًعا هبل  02حتى وصمت نحو   7612وايتتاح الفروع المقرات من  أواخر   واتخ  الشكل العمن  المنظم

 .10م7615حرب 

منظومة من األيكار تشكمت عبر تراكم معري  نابع من استقراء الواهع بكل مكوناتو  :الخطاب السياسي
نساق أةيةولوجةة مستمية من التصورات المنبثقة من   وتمحورت عبر أالسةكولوجةةالثقايةة واالجتماعةة و 

والوع  بمتطمبات المجتمع  تيا ونظميا حسب مستوى النضج الفكري اوتختمف ي  آلة  و من الحياثةأ  التراث
 .11"الحرك  ي  عممةة التغةةر والتنمةة والحضور الوجويي األياءوميى ارتباطيا بمستوى 

 ةتناول السةاسةة  الظاىرةىو إطار نظري شامل ليراسة وتصّور ماض  وحاضر ومستقبل  لسياسي:الفكر ا
 الفكر أن بةي السةاس   الفكر موضوعات إطار تحت السةاسةة الفمسفة وتنيرج  السةاس  الفكر هضاةا مختمف
 جيةي  سةاس  واهع عن تصورات ةطرحان والفكر الفمسفة أن كون ي  السةاسةة النظرةة عن ةختمفان والفمسفة

 .12"بالفعل موجوية سةاسةة ظاىرة أو لواهع تفسةرةة حالة مجري يي  السةاسةة النظرةة أما

                                                           
9
  243، ص1996: دار انراذة انجايعٍح، ، تٍروخيناهج انبحث انعهًي في انفكر اإلساليي وانفكر انحذيثعثذ انفراح انعٍطىي وعثذ انردًٍ انعٍطىي،  

10
، دراضح يُشىرج فً كراب تعُىاٌ دركح انًماويح اإلضاليٍح دًاش دراضاخ فً انفكر وانرجرتح، تٍروخ: يركس حركت حًاسذركً انذخٍم وآخروٌ،   

 25، ص2015انسٌرىَح نهذراضاخ واالضرشاراخ، 
11

 248، ص2000ح يُشىرج، انماهرج: انًجهص األعهى نهصمافح، ، دراضيفهىو انخطاب عنذ ييشيم فىكىانسواوي تغىرج،   
12

، َمالا عٍ دراضح نهثادس وائم 15، ص2005، دار انُهضح انعرتٍح، انسياست بين األيى: اننظريت انسياسيت وقضايا انفكر انسياسيجًال عهً،   

 .9انًثذىح، يرجع ضاتك، ص
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  سرائةم  لمضفة الغربةة وهطاع غزةى  ثورة الشعب الفمسطةن  ضي االحتالل اإل :1922 الحجارة انتفاضة
سنوات  حتى توهةع  ستاستمرت و   ةالضفة الغربةوامتيت إلى  7654بيأت ي  هطاع غزة ي  كانون األول 

 . 7663اتفاق أوسمو بةن الفمسطةنةةن واإلسرائةمةةن سنة 

كانت السمة البارزة لالنتفاضة بعيىا الشعب  بالمظاىرات الحاشية واإلضرابات والعصةان المين  ضي 
يخل و   جارةئب  ومقاطعة البضائع اإلسرائةمةة وه ف جنوي االحتالل بالحعيم ييع الضرامثل  االحتالل

-مرحمة جيةية ي  الصراع العرب   باعتبارىا ا المغة العبرةةبما يةي مصطمح االنتفاضة هاموس لغات األرض
 .13اإلسرائةم  من  هةام إسرائةل  إ  انتقل الكفاح الفمسطةن  ياخل األراض  الفمسطةنةة بعي أن كان خارجيا

اهتحام  أعقابت الفمسطةنةة الت  انيلعت ي  ال ي أطمق عمى االحتجاجا االسم 7 2000األقصى انتفاضة
أةمول سبتمبر  05ئةل شارون باحات المسجي األهصى بريقة حراسو  ي  ةرئةس الوزراء اإلسرائةم  األسبق أر 

ىا ومحاولة التصيي لو  يانيلعت المواجيات واستشيي عمى إثر   متجميرلييع جموع المصمةن  مما  0222
وشييت القيس مواجيات   اجنيةا إسرائةمةً  73ُأصةب و آخرون   022ن وُجرح يمسطةنةةسبعة  ي  ةوميا األول

 14.كاية المين ي  الضفة الغربةة وهطاع غزةلعنةفة أسفرت عن إصابة العشرات  وسرعان ما امتيت 

تم تأسةسو بناء عمى إعالن المبايئ واتفاهةة   أحي مؤسسات السمطة الوطنةة الفمسطةنةة :المجمس التشريعي
سرائةل أوسمو   إثر االنتخابات التشرةعةة والرئاسةة الت  7663تأسس عام   الموهعة بةن منظمة التحرةر وا 

من ميامو سن القوانةن  والرهابة عمى السمطة و ةقوم بيور البرلمان؛ وىو  ،جرت بياةة  لك العام
الحر من يمسطةنة   ةتم اختةارىم عن طرةق االنتخاب اعضوً  730ألف المجمس التشرةع  من ةت , التنفة ةة

 15القيس الشرهةةهطاع غزة و الضفة الغربةة و 
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 خهذوٌ عهى انراتظ  ذعرٌف يُشىر عهى يىلع تٍرُا انًُثصك عٍ جًعٍح اتٍ  

http://www.bettna.com/personal/haweya-intma/p1/p16.htm 
14

 اَرفاضح األلصى، ذعرٌف يُشىر عهى انًىلع انرضًً نىكانح لذش ترش اَررَاشٍىَال نألَثاء عهى انراتظ   

http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=10241 
15

 عرٌف يُشىر عهى انًىلع انرضًً نىكانح األَثاء انفهططٍٍُح وفا عهى انراتظ انًجهص انرشرٌعً انفهططًٍُ، ذ  

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4235  

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4235
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4235
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 ي  غزة هطاع ياخل من اإلسرائةم  الجةش هوات سحب بو ةقصي : 2002من غزة  اإلسرائيمياًلنسحاب 
عاية 2005 ةمولأ خ الحيوي  خارج انتشارىا وا    القطاع ي  مستوطنة 21 ياخل من مستوطن الفآ ستة الءوا 

 16. م 1948 عام المحتمة ةنيمسط ياخلل ونقميم

 

 :1922ميثاق حماس 

  وحييت يةيا مبايئيا وغاةاتيا 7655وثةقة أصيرتيا حركة حماس ي  العام التعرةف االصطالح  لمباحث 7
وحيوي عالهاتيا الياخمةة والخارجةة  ورؤةتيا لمصراع مع االحتالل  وموهفيا من المشروعات الت  تتعمق 

 .ىوةتيا االسالمةة  ومنيجيا المرتبط أساسًا بمنيج حركة االخوان المسممةنبالتسوةة السةاسةة  وحييت 

 :2012وثيقة حماس السياسية 

  جييت 0274وثةقة أصيرتيا حركة حماس عام  :وثةقة حماس السةاسةةالتعرةف االصطالح  لمباحث7 
وجغرايةًا  وهيمت  يةيا ثوابتيا من جية  وأهامت مقاربة مع المستجيات الحاصمة عمى األرض  سةاسةاً 

معالجات لمواهف الحركة سواء عمى الصعةي الياخم   أو عمى صعةي عالهاتيا العربةة واإلهمةمةة واليولةة  
 .وحييت بمرونة رؤةتيا المرحمةة لمتسوةة السةاسةة  وصةغة الشراكة الت  تقترحيا مع الكل الوطن  الفمسطةن 

 باحث وى 7 تنقسم اليراسة ي  جانبيا النظري إلى خمسة م

 الفكر السةاس   -7
 أثر التحوالت اليولةة عمى القضةة الفمسطةنةة  -0
 الفكر السةاس  لحركة حماس "مةثاق حماس" -3
 التحوالت االهمةمةة واليولةة وأثرىا  -1
 حتى آخر اتفاق، -حماس والتحوالت االهمةمةة حوثةقة األسرى -2
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 : ستند إليها الباحثا مراجع أولية لمدراسة

 ائق: الوث -أوًلا 

 7655مةثاق حماس عام 

 0274وثةقة حماس عام 

 0223البرنامج االنتخاب  لكتمة التغةةر واإلصالح ي  االنتخابات التشرةعةة عام 

 0222وثةقة األسرى لموياق الوطن  

 0222اتفاق القاىرة 

 0224اتفاق مكة 

 0226الورهة المصرةة 

 0272حوار يمشق 

 0277الورهة المصرةة 

 0271 الشاطئاتفاق 
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 0274اتفاق القاىرة 

 الكتب: 

عمان7 مركز   7طجواي الحمي وآخرون  حماس والحركة اإلسالمةة والحوار مع النظام السةاس  ي  األرين  
 0225يراسات الشرق األوسط  

 0220  7ميةب النوات   حماس من الياخل  غزة7 يار الشروق لمنشر والتوزةع  ط

م  غزة7 مركز التأرةخ والتوثةق 7654-7634ممةن ي  هطاع غزة نياي الشةخ خمةل  حركة اإلخوان المس
 0277  7الفمسطةن   ط

محسن صالح وآخرون  يراسات ي  الفكر السةاس  لحركة حماس  مجموعة يراسات منشورة  بةروت7 مركز 
 0272الزةتونة لميراسات واالستشارات  

 الدراسات:

الفمسطةنةة  وانعكاساتو عمى التنمةة السةاسةة  نابمس7  حنان عريات  أثر اتفاق أوسمو عمى الوحية الوطنةة
 0222جامعة النجاح  كمةة اليراسات العمةا  

  رسالة 7661-7654جيوي حركة المقاومة اإلسالمةة حماس ي  االنتفاضة الفمسطةنةة رجب البابا  
 0272رةخ واآلثار  ماجستةر غةر منشورة  غزة7 الجامعة اإلسالمةة  عماية اليراسات العمةا  هسم التا

  رسالة ماجستةر غةر منشورة  غزة7 0223-7667طارق حسونة  تطور الفكر السةاس  لحركة حماس 
  0272الجامعة اإلسالمةة  عماي اليراسات العمةا  هسم التارةخ واآلثار  

لة   حيوي الثبات والتغةر"  رسا0223عامر شيةي  الخطاب السةاس  لحركة حماس هبل وبعي انتخابات 
  0272ماجستةر غةر منشورة  رام اهلل7 جامعة بةرزةت  كمةة اليراسات العمةا  
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عواي عوية  إشكالةة العالهة بةن حركة يتح وحركة حماس وأثرىا عمى عممةة التحول اليةمقراط  ي  يمسطةن 
 0277ا    رسالة ماجستةر غةر منشورة  نابمس7 جامعة النجاح الوطنةة  كمةة اليراسات العمة0221-0272

ماجية يضة  الربةع العرب  والتغةرات ي  الفكر السةاس  لحماس  رسالة ماجستةر غةر منشورة  نابمس7 
 0271جامعة النجاح  كمةة اليراسات العمةا  

محمي جرابعة  حركة حماس مسةرة متريية نحو السالم  يراسة منشورة  رام اهلل7 المركز الفمسطةن  لمبحوث 
 0272السةاسةة والمسحةة  

وائل المبحوح  المعارضة ي  الفكر السةاس  لحركة حماس  رسالة ماجستةر غةر منشورة  غزة7 جامعة 
 0272األزىر  عماية اليراسات العمةا  كمةة اآلياب والعموم اإلنسانةة  برنامج يراسات الشرق األوسط  

لمقاومة اإلسالمةة حماس7 ةوسف رزهة  الرؤةة السةاسةة لحماس  يراسة منشورة  بةروت7 كتاب "حركة ا
 0271"  مركز الزةتونة لميراسات واالستشارات  725-37يراسات ي  الفكر والتجربة "ص

 المواهع االلكترونةة7 

http://www.wattan.tv/news/188691.html 

http://b7oth.com/?p=9339 

 المرئيات: 

 على الرابط  2017مايو  2، تم  نشر المقابلة بتاريخ 2017مع خالد مشعل حول الوثيقة السياسية لحركة حماس عام  BBCقناة لقاء 

https://www.youtube.com/watch?v=aq7xBMXIKrM 

 على الرابط  2017مايو  3تم نشرها بتاريخ  2017السياسية لحركة حماس عام  مع خالد مشعل حول الوثيقة CNNمقابلة قناة 

int-mishaal-khaled-030517-east/2017/05/03/me-https://arabic.cnn.com/middle 
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