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المتواضع،  العمؿ ىذا إخراج في أسيـ مف لكؿ والتقدير االمتناف وعظيـ الشكر، بجزيؿ أتقدـ ثـ

 ،العميا لمدراسات والسياسة اإلدارة أكاديمية عميدالمدىوف د محم بالذكر الدكتور الفاضؿ/ وأخص

 .األقصى جامعة رئيس األغا ساّلـ الدكتورو 

 الرسالة، ىذه عمى باإلشراؼ تفضؿ الذي ناجي صادؽ شراب، الدكتور األستاذالفاضؿ  أستاذي

 كؿ فمو ومتخصص، حكيـ وتوجيو ومستمرة، حثيثة ومتابعة متواصؿ، مميز جيدمف  بذلو لما

 .والعرفاف الشكر

 ىذه إلتماـ ومساندة، وتشجيع دعـ مف قدمو لما الفاضؿ الدكتور عدناف ابو عامر، األستاذ-

 .الجزاء خير عني هللا فجزاه إنجازىا، و الدراسة

 الدعـ عمى محمد عوض هللا ،عالء ناصر ،عطايا ريحاف ،ابراىيـ ابو شمالة، وة ...األخ-

 .المتواصؿ والتشجيع

 .لغوياً  الدراسة بتدقيؽ تفضميما الصديؽ الغالي نائؿ الخواجة عمىو  محمد الكريري يبالحب أخي-

 .الجزاء خير يجزييـ وأف حسناتيـ، ميزاف في جيدىـ يجعؿ أف أسأؿ وهللا
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 بالمغة العربية ممخص

 ،التعريؼ بالدبموماسية الشعبية إلىالدراسة مف الدراسات الوصفية التي ىدفت  ىذه تعتبر
غير الدبموماسية  وأ ،دبموماسية العالقات العامة ،وليةتعريفيا بأدبيات العالقات الدأو ما يمكف 

قميمية اإل مكانتيالى تعزيز إدت ىذه الدبموماسية أوكيؼ  ،ماسحالرسمية التي انتيجتيا حركة 
التي امتد دورىا لما بعد الحدود  ،وتواكبت مع دور حماس كأحد الفواعؿ مف غير الدوؿ ،والدولية 

 وبما يتناسب وحالة الحصار المفروضة عمى غزة . ،الفمسطينية
نيا مف الدراسات القميمة التي درست النشاط الدبموماسي لحركة أمية الدراسة في ىأ وتكمف 

ف أثبتت أىمية حركة حماس التي أ ف الدراسة تبحث في أو ، صبحت في الحكـأف أحماس بعد 
 .واإلسالميةطيني والشعوب العربية مكانتيا متجذرة في  وجداف الشعب الفمس

ه ىذ حدثتأوكيؼ  العربية فمسطيف والمنطقةفي  وبحثت الدراسة في التغيرات التي حدثت
حركة حماس ونيجيا المقاوـ وكذلؾ ما فرضتو عمييا الوقائع  دور في واضحاً  المتغيرات تغيراً 

وكذلؾ الصراعات التي واجيتيا لتنفرد بحكـ قطاع  ،الجديدة في المنطقة مف تقمد مناصب الحكـ
راتيا عمى التكيؼ والمرونة السياسية التي وكؿ ىذا في إطار قد،  2007نتصؼ عاـ غزة بعد م

 ابدتيا في التعامؿ مع ىذه المتغيرات .
طار النظري لمدراسة، ثـ اإل :وؿمنيا الفصؿ األ ،وقد اشتممت الدراسة عمى خمسة فصوؿ

شكاليا ومظاىرىا، وكيؼ أالفصؿ الثاني الذي الذي تطرقنا فيو لمفيـو الدبموماسية الشعبية و 
لدبموماسية الشعبية في بعض لعدد مف نماذج تطبيقية التي استخدمت فييا ا تطورت، ثـ تعرضنا

لى تطور الدور السياسي لحركة حماس حيث إ، وفي الفصؿ الثالث تطرقت الدراسة الدوؿ
وضحت الدراسة الدور الذي تمعبو الفواعؿ مف غير الدوؿ والتحوالت في الدور، ومف ىذه الفواعؿ 

، حيث درست نشأة الحركة مف منظور مغاير لما نيا حركة حماسعالـ ومحركات التحرر في ال
لية عديد الدراسات مع العرض التاريخي والصريح ألىداؼ الحركة والعمؿ السياسي إتطرقت 

ما  وىو وخارجياً  مف مصادر قوة حماس داخمياً  والبناء التنظيمي الذي يعتبر مصدراً  ،عالميواإل
 جنبية  منيا .وحتى األ واإلسالميةمداف العربية بأثر عمى مكانتيا وعززىا في عديد ال

مع التركيز  ،واستعرضت الدراسة عممية التغير التي صاحبت مسيرة حماس منذ النشأة
ف أصبحت حماس جزءٌا مف النظاـ السياسي الفمسطيني الرسمي ، وكيؼ أعمى فترة الدراسة التي 

، وىي التي رفضتيا التشريعيةالبمدية و  اباتاالنتخ دخوؿبالتغيير منذ قبوليا  الحركة بدأت فعمياً 
 . 1996عاـ 

المنطقة فمسطيف و  ت التي حدثت فيلمتغيرا وفي الفصؿ الرابع قدمت الدراسة عرضاً 
 ثر الواضح في التضامف والمساندة الشعبية والرسمية في مواجية اليجمةوالتي كاف ليا األ العربية



 ك

 

والدولية ، وكيؼ  قميميةاإل تياثر البارز في مكانف ليا األأعمى حركة حماس وحكومتيا ، وكيؼ 
نظمة الرسمية مف تغيير التعامؿ ف تغير بعض األدى ألأو  ،اؾ الشعبي رفع مف مكانتياف الحر أ

ف حماس استخدمت الدبموماسية الشعبية لفؾ الحصار والعزلة التي فرضتيا أمعيا ، ثـ كيؼ 
سرائيؿة الرباعية المجن ة الرسمية ، وكذلؾ ما تعرضت لو مف عدوانيف العربي ةنظموبعض األ وا 
لخارجية ، وكيؼ لسياسة حماس ا قيقياً ح الذي اعتبر انتصاراً  2012وعاـ  2008/2009عاـ 

 زمات بحكمة .ف تدير ىذه األأف حماس استطاعت أ
عالمية لتكوف لدييا القدرة دواتيا اإلأف تطور مف أف عمى حماس ألى إوخمصت الدراسة 

لحفاظ عمى الثوابت التي ال غيير الواضح الذي يمـز ليذه المرحمة مع البقاء واحداث التإعمى 
ال ،ف تتنازؿ عنياأيمكف   فقدت مصدرا حقيقيا لقوتيا الشعبية . وا 

 ،التي اكتسبتيا خالؿ مسيرة حياتياقميمي وزيادة دورىا كفاعؿ إ ف شعبية حماسأىذا و 
 ال مخاضاً إ ،التي تمر بيا المنطقةو التحوالت  حداثوما األ ،ىاصمود لى تعزيز وعوامؿإجة بحا

  .والدولية قميميةاإلتواجيو الحركة لتثبيت مكانتيا  عسيراً 
إف تحوؿ حركة حماس إلى فاعؿ إقميمي ودولي تطمب : توصمت الدراسة الى التوصيات 

ا ابعادًا منيا اف تدرؾ أف ىذا الدور مرتبط أواًل بتطورات القضية الفمسطينية وأف ىذه القضية لي
وبقدر التكيؼ والمرونة مع ىذه  مف قبؿ حركة حماس، اقميمية ودولية ال يمكف تجاوزىا 

عمى حماس اف تقرأ و  ،التحوالت والمعطيات بقدر قدرة الحركة عمى اكتساب مراف وشرعية 
، فيدفيا ليس لمسؤوليةوأف تتعامؿ معيا بروح ا ،يرات التي حدثت وتجري في المنطقةالمتغ

يش في ظؿ دوؿ مستقرة الذي تع ىدؼ الحركات اإلسالمية في العالـ العربي واإلسالميبسيولة 
اعتمدت حماس عمى أدوات إعالمية فضائية صبغت بموف واحد مف البرامج و  ليا سيادتيا،

واألحاديث السياسية ، حتى اقتصر الجميور الذي يتابعيا عمى األحداث التي تمر في المنطقة 
 والحوار ف ، دوف مخاطبة الغرب بمغتيـ أو حتى بمفردات الحديثوخصوصية أحداث فمسطي

المتمدف الذي يؤمنوف بو حتى تكسب تأييدىـ واستمالتيـ " كما يفعؿ عدونا " حيث إف توظيؼ 
 ذلؾ ما زاؿ ضعيفًا.
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Abstract of the Study 

 
The study is considered as a descriptive study which aimed at defining the 

popular diplomacy or it can be defined as the ethics of international relations، 

diplomacy of public relations or the informal diplomacy that has been followed by 

Hamas movement and how this diplomacy led to reinforcing Hamas regional and 

international status، and coincided with the role of Hamas as one of the non-state 

actors in which its role extended beyond the Palestinian borders and commensurate 

with situation of siege imposed on Gaza. 

The importance of the study is that، it is one of the few studies that، studied 

the diplomatic activity of Hamas movement after becoming in the authority. The 

study is discussing the importance of Hams movement، which proved that it is rooted 

in the conscience of Palestinian people and the Arabic and Islamic people. 

The study has discussed the changes took place in the Arabic and Palestinian 

region، and how these changes brought a vivid change in the role and resistance 

approach of Hamas movement، as well as what has the new events in the region has 

imposed on it beginning in ascending governmental positions and also the conflicts it 

faced to be the unique governor of the Gaza strip after mid 2007، all this in the 

context of their ability in adaptability and political flexibility that it shows in dealing 

with these variables.  

The study has five chapters ، the first is the theoretical framework of the study 

، the second chapter in which we talked about the concept popular diplomacy ،its 

forms and manifestations and how it developed ، then we presented some practical 

models in which the popular diplomacy has been used in some countries ، in chapter 

three ، the study has discussed the development of the political role of Hamas 

movement ، the study has shown the role played by the actors of non states and 

transitions in the role ، one of these actors is the liberation movements in the world 

and among them Hamas movement، the study has discussed the emergence of the 

movement from deferent prospective ، which differs from other studies in which it 

shows historical and explicit goals of the movement and the political and media action 

and the organizational structure which is a source of strength of Hamas internally and 

externally ، this has an impact on its status and has reinforced its status in many of the 

Arab and Islamic countries and even foreign ones. 



 و

 

The study has reviewed the change process accompanied the march of Hamas 

since the origination with focus on the period of the study in which Hams became part 

of the official Palestinian political body. And how the movement has started change 

since accepting to enter the municipal and legislative elections، which has refused in 

1996. 

In  chapter four the study has provided an overview of the changes took place 

in the Arab and the Palestinian region ، which has a clear impact on the solidarity and 

popular and  official support in facing the attack on Hamas movement and its 

government ، and how it has a clear impact on the regional and international status of 

Hamas ، and how the popular movement has boosted its position and this led some 

official regimes to change to deal with Hamas ، then how Hamas used the popular 

diplomacy to end the siege and isolation imposed by the quarter committee and Israel 

and some official Arab regimes، as well as what has happened of aggression in the 

years 2008/2009 and the year 2012 which is considered as a real victory of the foreign 

policy of Hamas ، and how Hamas has been able to manage this crises wisely . 

The study concluded that Hamas has to develop its media performance to be 

able to make a clear change that is necessary to this era and preserving the constants 

that cannot be waived or Hamas will lose a real source of strength for its popularity. 

This and the popularity of Hamas and the increase of its role as a regional 

actor which has gained during the course of its life needs to be strengthen and need 

durability factors and all the events and transformations that passes the region is a 

difficult throes which the movement is facing to prove its regional and international 

status. 
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 الفصل التمهيدي 
 ه الدراسةياالطار النظري ومنهج

 مقدمة
لفية الثانية مف الفواعؿ المؤثرة مف غير الدوؿ في حماس مع بداية األ حركة صبحتلقد أ      

في  انطالقتياوقد مرت الحركة بمنعطفات كثيرة في مسيرتيا منذ  ،الدوليةو قميمية اإلالمنظومة 
لتظير قوة ىذه الحركة  و ، وتصاعدىا إلى الواجيةولى األمع بداية االنتفاضة  1987عاـ 

العربي واإلسالمي ولتكوف مدافعة عف طبيعة قضية فمسطيف  يفوتماسكيا وامتدادىا إلى المحيط
اإلسالمية والعربية بعد االنحدار الذي تعرضت لو منذ خروج منظمة التحرير الفمسطينية مف 

ولتبدأ معادلة  ،لالحتالؿ الصييوني مف الداخؿكمقاومة مسمحة، ومواجية  عاـ  1982 لبناف
جديدة تبنتيا حركة المقاومة اإلسالمية والتي مدت أذرعيا في كؿ مناحي الحياة الفمسطينية 

 حتى العالقات الخارجية والعمؿ الدبموماسي. ،االجتماعية والسياسية والتربوية
وما كانت االنتفاضة الثانية  ،بدأت الحركة مرحمة جديدة مف العالقات إالقميمية والدولية

مصادر قوة بعد االنتشار ييا لد صبححيث أمرحمة حاسمة كإال  ،2000عاـ  األقصى""انتفاضة 
مف كثير مف  السممية الخارجي وا عادة التنظيـ الداخمي والخارجي  وما أفرزتو المفاوضات

 .اإلخفاقات
لمستوى الفمسطيني والعربي عمى ا اً وقوي اً مؤثر  اً كؿ ذلؾ ساعد عمى أف تكوف حماس العب

ذي لـ يحقؽ ولمتأكيد عمى مصداقية خيار المقاومة في مقابؿ خيار التفاوض ال ،اإلقميمي والدوليو 
 . األىداؼ الفمسطينية

نيجت الحركة سياسة عدـ التدخؿ في شؤوف الدوؿ العربية واألجنبية وحصرية الصراع 
عمى  ، األمر الذي انعكس إيجاباً النتدابيةا مع العدو الصييوني داخؿ حدود فمسطيف التاريخية

مصداقية الحركة لدى الدوؿ كافة والمطالب التي وجدىا العالـ بالمنطقية والواقعية مف إزاحة 
والتي تحاوؿ   ،جماتيةااالحتالؿ وتحرير األراضي مع الدفع إلى قبوؿ اآلخر ضمف صياغة بر 

أجؿ التعامؿ مع الواقع الجديد في فرضيا عمى حركة حماس مف  والدولية القوى اإلقميمية
 العالقات الدولية.

وبرغـ ما يعتري ىذه  ،إف القضية الفمسطينية ىي حجر األساس في استقرار المنطقة
ىماؿ إال أنيا ىي األساس في الواقع السياسي، فقد دخمت القضية  ،القضية مف اىتماـ وا 

 ،1993 عاـ واتفاقية أوسمو 1991 عاـ الفمسطينية مرحمة جديدة بعد المفاوضات ومؤتمر مدريد
والتي أخذت  ،مف نوع آخر لمواجية الدبموماسية الرسمية دبموماسياً  األمر الذي فرض تحركاً 

إبراز المكانة الحقيقية لمقضية  و ،القضية الفمسطينية إلى جيات  تقبميا كثير مف القوى الشعبية
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ا في تعزيز مكانتيا وتثبيت رؤى الحركة الفمسطينية، فما كاف مف حركة حماس إال استخداـ أدواتي
 .إلدارة الصراع

 ،ونبؿ غايتيا ،لوضوح فكرىاإلدارة الصراع وحماس كما ترى نفسيا حركة عالمية مؤىمة      
وسمو أىدافيا، وعمى ىذا األساس فقد شكمت مرحمة أوسمو تحديات جديدة لحماس في مواجية 

والمد الشعبي لحركة حماس عمى ،2001 اـع واإلقصاء لتكوف انتفاضة األقصى قوى الضغط
، وما تحقؽ مف انسحاب صييوني مف قطاع غزة واالسرائيمي الفمسطيني والعربي ييفالمستو 

والصمود الحقيقي لحركات المقاومة وعمودىا الفقري حركة المقاومة اإلسالمية  ،بفضؿ المقاومة
 .2005( عاـ حماس)

ية و دورىا في تعزيز مكانة حماس اإلقميمية ويتمثؿ الحديث عف الدبموماسية الشعب    
دخوليا ببعد أف حصمت حماس عمى مكانتيا في الواقع الرسمي  ،والدولية في ىذه الفترة
وتشكيميا لحكومة  ،وحصوليا عمى عدد كبير مف المقاعدوالتشريعية، االنتخابات البرلمانية 

زيز مكانتيا في الحكـ ولتحقيؽ لتع ،2007 عاـ  وثـ حكومة وحدة وطنية ،2006 عاـ فمسطينية
 مكاسب شعبية و إقميمية.

وتقوية  ،فكيؼ استطاعت حمػاس ومف خالؿ حراكيا الشعبي والدبموماسي تثبيت أركانيا
أواصر عالقتيا مع كؿ الدوؿ التي قبمت بيا كحركة تحرير و مقاومة لالحتالؿ وكحركة 

 تصحيحية لمسار انحرؼ عف األىداؼ الحقيقة لو؟
وكيؼ تعاممت مع  ،أدارت حمػاس ىذا الحراؾ الدبموماسي بعد دخوليا الحكـوكيؼ    

اإلقميمية المحمية و  وفي ظؿ المتغيرات ،ازدواجية التعامؿ لدى األطراؼ كونيا حركة وحكومة
 ؟ والدولية

باإلضافة إلى  ،وكيؼ استطاعت تعزيز مكانتيا لدى الفاعميف الدولييف مف غير الدوؿ
 دناه.إلى أالدولية والقطاعات الشعبية  في باقي دوؿ العالـ مف أقصاه المنظمات األىمية و 

فذلؾ لما كانت ليذه  ،2012 – 2006 ما بيف عامي  أما لماذا اختار الباحث الفترة
وارتقائيا  ،السنوات مف أحداث جساـ أثرت عمى صعود حركة حماس في المشيد السياسي

أو أف  ،وال يمكف ألحد أف يتجاوزىا ،ة فمسطيفلمصاؼ القوى المؤثرة في الشرؽ األوسط وقضي
ويضعيا في صورة كؿ  ،يقوـ بأي عمؿ سياسي أو عسكري دوف أف يحسب ليا ولقوتيا حساب

لما ليا مف قوة مؤثرة تستطيع  ،معادلة جديدة أو عمؿ عمى أرض الواقع، أو حتى في الكواليس
الفمسطينية التي فازت بيا  التشريعية إلى االنتخاباتيا أف تفشؿ أو تنجح العمؿ فيي فترة دخول

الرباعية  المجنة باإلضافة لمف أيػدت مف مستقميف، وكذلؾ لما قامت بو مقعداً  72بما يقارب 
حماس عمى عمى وجو الخصوص بفرض شروط  والواليات المتحدة األمريكيةوالدوؿ المانحة و 

سرائيؿ،  ومحاولة حمػاس في إدارة الشأف لالعتراؼ بإسرائيؿ والشروط التي فرضتيا الرباعية وا 
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أو التنازؿ عف ثوابتيا وثوابت الشعب  ،العاـ والتعاطي مع الواقع الجديد دوف المساس بمبادئيا
الفمسطيني الذي أوالىا الثقة، باإلضافة إلى ما تنظر إليو الشعوب العربية واإلسالمية مف أنيا 

 متمسكة بالثوابت.
 وضعيا عمىمى واقع العالـ العربي واإلسالمي وعمييا إف البعد األيديولوجي المؤثر ع    

كاف عمى حماس أف تستخدـ الدبموماسية الشعبية ، فصدؽ الذي عيدتو بيا تمؾ الشعوبمحؾ ال
في الحفاظ عمى الكثير مف إنجازاتيا وأف تجد الدعـ لدى الشعوب الضاغطة في كثير مف 

وماسية أنيا أكثر أثرًا مف الدبموماسية األوقات عمى حكاميا، بؿ حتى إف ما يحسب ليذه الدبم
ف استخدمت ىذه الدبموماسية إ، فواألكثر زخمًا لدى الشػعوب المناصرة لقضية فمسطيػف ،التقميدية

 بصورة جيدة فالنتائج تكػوف إيجابية بكؿ تأكيد.
حرب  عمى تسميتوبما كاف يصطمح  2009 – 2008عاـ  والعػدواف الذي وقع عمى غزة    

في أدبيػات حركة حماس والشعب الفمسطيني أو ما عرفتو إسرائيؿ بعممية الرصاص الفرقاف 
وما يمحؽ ىذا  ،المصبػوب، و تفاعؿ العالـ والشعوب مع ىذا العدواف كػاف فاتحة لمعادلة جديدة

مػثؿ :  ،حيث قامت العديد مف المنظمات والتجمعات الشعبية ،العدواف مف انفراج في الحصار
بمحاوالت كسر  وغيرىا الكثير "، قافمة أمياؿ مف االبتساماتو"  " جورج غموي"، "فيفا فمسطيػف"

                              وتقديـ الدعـ الشعبي لمفمسطينييف في غزة .  ،لمحصار المفروض
ومف خالؿ  ،التفاوض بطريقة غير مباشرةخيار وكذلؾ إصرار حماس عمى بقاء مبدأ      

بيا العديد مف قيادات حركة حماس  قاـ، والزيارات التي " وفاء األحرار" ىسر ألوسيط في صفقة ا
 ضمف الوفود الحركية أو العامة لمجالية الفمسطينية أو الشعوب العربية.

وما آلت إليو نتائج ىذا العدواف مف وجود اتفاؽ مكتوب ليدنػة متبادلػة  ،2012 عدوافوكذلؾ 
 عمى عديد مف القضايا.

وما تبعو مف عالقات برلمػانية مع كثير  المجمس التشريعيكة حمػاس في كاف لوجود حر   
 ،ورؤيتيا لحؿ القضية ،إبراز الصورة الحقيقة لعمؿ حمػاس السياسي كبير فير الثمف الدوؿ، األ

 وتجاوبيا بما ال يؤثر عمى الثوابت في المحافؿ البرلمانية.

 مبررات الدراسة:
 ضوء التالي: تنبـع مبررات الدراسة الحاليـة في

 ،واقع الفمسطيني عموماً الما انتيت إليو الدراسات السابقة في مجاؿ الحركات اإلسالمية في -1
 .وحركة حمػاس خصوصاً 

             تحديداً  إلى نشاط الحركات اإلسالمية وحركة حماسالمنشورة  لـ تتطرؽ أي مف الدراسات -2
 دعا إلى ىذه الدراسة. األمر الذي ،لنشاطيا الدبموماسي خارج فمسطيف
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 ،دور الدبموماسية الشعبية لحركة حماس ، وكيؼ أثرت حمػاس في مكونات الشعوب العربية-3
 وأثرت في القرارات التي تأخذىا أو تتخذ ضدىا. ،وانعكس عمى أدائيا عمى األرض

في  صاً وتزايد ىذا الدور وخصو  ،تنامي دور الدبموماسية الشعبية كرديؼ لمدبموماسية الرسمية-4
 . ةالدوؿ الديموقراطي

 مشكمة الدراسة:
كوف حركة حماس أحد الفواعؿ مف غير الدوؿ والتي تشكؿ فاعاًل فمسطينيًا مؤثرًا لو 
امتدادًا إقميميًا ودوليًا ، وكيؼ أثر الحصار المفروض عمى ىذه الحركة ، ثـ شكمت الدبموماسية 

 الشعبية أحد أىـ أدوات ىذه الفواعؿ .
 في السؤاؿ التالي : مشكمة الدراسة يمكف صياغةو 

وكيف  كيف أثرت الدبموماسية الشعبية في تعزيز مكانة حركة حمـاس اإلقميمية والدولية ؟
 نجحت حركة حماس في توظيف الدبموماسية الشعبية ؟ وما آلياتها ؟

 أهداف الدراسة: 
 تيدؼ الدراسة إلى: 

 وتأثير العولمة عمييا.  ،ياالتعرؼ عمى مفيـو الدبموماسية الشعبية وبدايات-1
 توضيح صور الدبموماسية الشعبية لدى حركة حماس. -2
 وضع آليات لمنيوض بالدبموماسية الشعبية لحركة حماس.  -3
 صياغة المحددات الداخمية والخارجية وعناصر القوة لحركة حماس. -4
 إبراز معالـ الخطاب السياسي لحركة حماس. -5
 ة في دور حركة حماس. بياف التحوالت الرئيسي-6

 أهمية الدراسة: 
 تكمف أىمية الدراسة في التالية: 

ودورىا في تعزيز شرعية  ،أىمية الموضوع الذي تتناولو الدراسة وىو الدبموماسية الشعبية-1
 حماس اإلقميمية والدولية. 

ساحة تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف أىمية حركة حماس، التي تحتؿ مكانًا ىامًا عمى ال-2
 السياسية الفمسطينية. 

الصعد المحمية واإلقميمية  ركة المقاومة اإلسالمية حماس عمىالدور البارز الذي تمعبو ح-4
 والدولية

 وتغيير أنظمة الحكـ فييا.  ،العربية تحوالتأثر تجربة حركة حماس عمى ال-5
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وفي المحيط اإلقميمي تزايد أىمية حركة حماس وتنامي أنصارىا ومؤيدييا في الداخؿ والخارج -6
 والنظر إلييا كعامؿ أساسي في القضية الفمسطينية.  ،والدولي

محاولة مساعدة صانع القرار داخؿ حركة حماس وخارجيا، لتعزيز المواقؼ اإليجابية ونقاط -7
 القوة في الدبموماسية الشعبية لحركة حماس، وتجاوز نقاط الضعؼ ومعالجتيا في ىذا المجاؿ.

 سة:الدرا اتفرضي
قميمية تستمد حركة حماس فاعميتيا مف القضية الفمسطينية بإعتبارىا قضية ليا أبعادًا إ-1

 ودولية.
 تستمد حركة حماس شرعيتيا السياسية مف اإلنتخابات التشريعية الديموقراطية التي فازت فييا.-2
 اإلحتالؿ .توفر لحركة حماس شرعية مقاومة تستمد مف شرعية المقاومة الفمسطينية إلنياء -3
مقاربة حماس لغة تجسيد لدورىا وبعدىا العقيدي المتمثؿ في امتداد الحركة اإلسالمية -4

 لإلخواف المسمموف .
اإلقميمية ا في تعزيز مكانو حركة حماس وشرعيتيا ايجابيً  لعبت الدبموماسية الشعبية دوراً -5
 منطقة .كفاعؿ إقميمي ودولي لو تأثيره في قضايا التحوؿ في الالدولية و 

 متغيرات الدراسة 
 القضية الفمسطينية  ثابت : .1
 .  طبيعة الدور الذي تقوـ بو حركة حماس متغير: .2

 حدود الدراسة: 
 تتحدد ىذه الدراسة بالحدود التالية: 

ودورىا في تعزيز  ،تقتصر ىذه الدراسة عمى موضوع الدبموماسية الشعبية الحد الموضوعي:-1
 لية. شرعية حماس اإلقميمية والدو  

المحيط العربي واإلسالمي لفمسطيف مف جية الذي يعتبر العمؽ االستراتيجي  الحد المكاني:-2
 لمقضية الفمسطينية والمحيط اإلقميمي والدولػي لفمسطػيف ولحركة حمػاس. 

ـ، لكف ىذا ال يمنع مف العودة إلى 2012 -2006 عامي فبي االفترة م الحد الزماني:-3
 د الحديث عف حركة حماس. الجذور التاريخية عن 

 مصطمحات الدراسة: 
عراؼ والمبادئ واالتفاقيات الدولية التي تيتـ بتنظيـ ىي مجموعة القواعد واأل الدبموماسية:-3

حكاـ القانوف أصوؿ الواجب اتباعيا في تطبيؽ العالقات القائمة بيف الدوؿ والمنظمات الدولية واأل
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جراء المفاوضات في االجتماعات والمؤتمرات إلمتباينة وفف والتوفيؽ بيف مصالح الدوؿ ا ، الدولي
 . ( 1996الدولية وعقد المعاىدات واالتفاقيات .)فوؽ العادة ،

بأنيا تمؾ القوة الناعمة التي تتطمب امتالؾ ميارات الحوار واإلقناع والكياسة  يضاً أوتعرؼ 
ة لتحقيؽ المبتغى بالطرؽ السميمة  والذكاء والفطنة وسعة الحيمة لتسيير الدفة نحو الجية المطموب

 . (2006المقبولة دوف مواجية مكروىة. )عطوات، 
ىي تمؾ النشاطات الدبموماسية التي تتجو الى مخاطبة الجماىير الدبموماسية الشعبية: -1

الشعبية بالوسائؿ الشعبية إليجاد عالقات مباشرة بيف الشعوب ، وقد ساعد التقدـ التكنولوجي 
 ( . 2000ظيورىا .)السامرائي،والعممي عمى 

مظير مف مظاىر الدبموماسية غير الرسمية،والتي تعني التوجو إلى قطاعات بأنها  يضاً أوتعرف 
غير حكومية، سواء مدنية أو شعبية لتعبئة المساندة لسياسات الدولة المعنية، بيدؼ دعـ األمف 

دًا عف األنشطة الحكومية العالمي، وىي دبموماسية تتجو مباشرة إلى مخاطبة الشعوب بعي
الرسمية، فيي بذلؾ تعرؼ بالوجو اآلخر لمدبموماسية الرسمية لخدمة وتحقيؽ أىداؼ السياسة 

  (2008الخارجية بصورة غير رسمية. )منيرة، 
" بمعنى " خمع الصفة  legitimareيرجع األصؿ الالتيني لكممة الشرعية إلى " الشرعية:-3

و مف ثـ تحوؿ  ،في الشرعية طابعًا ممزمًا عمى أي أمر أو توجيو" وتض، القانونية عمى شيء ما
في أف األخيرة ال تكفؿ بالضرورة  legalityالقوة إلى سمطة، وتختمؼ الشرعية عف المشروعية 

أو اعتراؼ المواطنيف بواجب الطاعة. فالمشروعية بيذا المعنى مشتقة  ،تمتع الحكومة باالحتراـ
تباعو ، أما الشرعية فيي األصؿ الذي يفترض أف يستند إليو القانوف مف التوافؽ مع القانوف أو ا

)و مف ثـ المشروعية(.و رغـ أف التصور المثالي يفترض أف تكوف القوانيف )و المشروعية( تتمتع 
في اآلف ذاتو بالشرعية ، إال أف الواقع يعرؼ العديد مف األمثمة المخالفة لذلؾ ، حيث تنشأ 

المشروعية ، يكوف مف أبرز مظاىرىا وجود قوانيف ال تستند إلى األساس فجوات بيف الشرعية و 
 الرضائي المتفؽ عميو ، أو حتى تنتيؾ ىذا األساس و تتعارض معو.

 ىي تمؾ المبادئ التي نص عمييا الميثاؽ مف عدـ استخداـ القوة، أو الشرعية الدولية:-6
الدوؿ،  دخؿ في الشؤوف الداخمية ليذهالتيديد باستخداميا في العالقات بيف الدوؿ، وعدـ الت

السياسية  والمساواة في السيادة بينيا، وحؽ الشعوب في تقرير مصيرىا واختيار نظميا
لمميثاؽ بحسف نية، وفي  واالقتصادية واالجتماعية بحرية، وواجب الدوؿ في تنفيذ التزاماتيا وفقاً 

تفصياًل إعالف المبادئ الخاصة  اتسوية نزاعاتيا بالطرؽ السممية، وكؿ ىذه المبادئ تضمني
الدولي والمطابقة لميثاؽ األمـ المتحدة،  ية، والتعاوف بيف الدوؿ وفقًا لمقانوفولبالعالقات الد

  .1970أكتوبر  24 الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة في
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ا يطمؽ مصطمح التكيؼ السياسي عمى القابمية التي يحظى بيا شيء م التكيف السياسي-5
ألجؿ المحافظة عمى نفسو في بيئة اصبحت عميو غريبة وغير مالئمة ، وىذا ما ينطبؽ عمى 
جميع المعمومات والموجودات وقد يطرأ عميو بعض التغيرات الطبيعية لكي يبؽ محافظا عمى 

 اساس وجوىره دوف تغيير .
مية لمتعامؿ مع بير آخر ىو البرغماتية، أي القابتع أما في البيئة السياسية فإن لمتكيف-6

المتغيرات السياسية أو ما يحصؿ عمى األرض مع األخذ بعيف االعتبار عدـ االخالؿ بالجوىر 
السياسي ألي ايديولوجية ألف التكيؼ المفرط أو البرغماتية المفرطة تؤدي بالنتيجة إلى فقداف 

 .المصداقية وفقداف القضايا الجوىرية وااليديولوجية السياسية
 اختيار خالؿ ومواجيتو مف الصراع مع التعامؿ خالليا مف يتـ التي العممية بّأنو  :اعالصر  إدارة -7

 وأبعاده  الصراع أسباب فيـ بعد المالئـ األسموب

 منهج الدراسة: 
 ىذه الدراسة المناىج التالية:  استخدمت

تشيدىا  ستعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج التاريخي، لفيـ التغيرات التيالمنهج التاريخي: -3
مختمؼ الساحات المحمية واإلقميمية والدولية، والتي تسعى الدراسة الحالية لتحميميا، حيث البد مف 
اإلطالع عمى األحداث الماضية التي سبقت ىذه التغيرات، ذلؾ ألنو ال يمكف دراسة الظاىرة  بعزليا 

 لمختمؼ مفاىيـ الدراسة.  عف ماضييا ، والمنيج التاريخي يساعد عمى فيـ ىذه التطورات التاريخية
وستعتمد الدراسة أيضًا عمى المنيج الوصفي التحميمي، الذي يفيد المنهج الوصفي التحميمي: -4

في فيـ أفضؿ وأدؽ لجوانب وأبعاد الظاىرة موضوع البحث، حيث يصفيا وصفًا دقيقًا ويعبر 
وصؼ المتغيرات التي عنيا كيفًا وكمًا، وسيتـ توظيؼ ىذا المنيج في ىذه الدراسة مف خالؿ 

يتضمنيا الموضوع، مف خالؿ تعريفيا وخصائصيا وأىدافيا ووظائفيا وذلؾ بصورة دقيقة 
 وشاممة. 

وصؼ الظاىرة وصفًا دقيقًا يحتاج إلى نموذج مف أجؿ الوصوؿ إلى منهج دراسة الحالة: -5
لة معينة، توضيح وتفسير أكثر، ومنيج دراسة الحالة ىو منيج يعتمد عمى تحميؿ ودراسة حا

اليدؼ منيا ىو إعطاء جانب تطبيقي لمموضوع محؿ الدراسة، مف أجؿ الوصوؿ إلى فيـ كامؿ 
وشامؿ، وقد تـ توظيؼ ىذا المنيج مف خالؿ دراسة حالة حركة المقاومة اإلسالمية حماس، 

 بتحميؿ ودراسة واقع الدبموماسية الشعبية ودورىا في تعزيز شرعية حركة حماس.  
 أو  الخصاـ أو  النزاعإدارة ىو المنيج الذي يعتمد عمى كيقية حؿ  الصراع: منهج إدارة-6

 باستخداـ مًعا التطاحف  وتعني ، كممة التينية فيي (Conflicts) كممة ،أما الشقاؽ أو الخالؼ،



8 

 

 يعني فالصراع ، والخالؼ والتعرض والصدمة والتنافر الخصاـ أو العراؾ عمى تدؿ وىي ، القوة

 واآلراء  المصالح بيف التعارض
سمسػمة االسػتجابات الفرديػة أو الجماعيػة التػي  المنيج الذي يعتمػد عمػى ىو صنع القرار منهج-5

تنتيػػي باختيػػار البػػديؿ األنسػػب فػػي مواجيػػة موقػػؼ معػػيف، إف مفيػػوـ صػػنع القػػرار ال يعنػػي اتخػػاذ 
، سياسػػػػية، القػػػػرار فحسػػػػب وانمػػػػا ىػػػػو عمميػػػػة معقػػػػدة لمغايػػػػة تتػػػػداخؿ فييػػػػا عوامػػػػؿ متعػػػػددة: نفسػػػػية

 لحػؿ المتاحة البدائؿ بيف المفاضمة ف عناصر عديدة، ويتـ مف خالؿاقتصادية واجتماعية وتتضم

 .تحقيقيا المراد لألىداؼ طبقاً  مشكمة محددة

 مجتمع الدراسة: 
كحركة وتنظيـ فمسطيني ، يستمد يتكوف مجتمع الدراسة مف حركة المقاومة اإلسالمية حماس، 

د الديني والوطني الفمسطيني ، ومف ناحية أخرى يتمثؿ مجتمع الدراسة في اصولو الفكرية مف البع
محركًا ىاما في  العربية واإلسالميةالحركات و منظمات المجتمع المدني والتي تعتبر الجاليات 

 الدوؿ الغربية والعربية .

 أدوات الدراسة: 
ء لمعديد مف الكتاب آحيث سيجري الباحث تحميؿ لممقاالت واالر  المضمون : أسموب تحميل-3

 جانب الذيف كتبوا وحمموا لعمؿ حماس منذ نشأتيا.العرب واأل
محاولة الوصوؿ إلى وصؼ سببي لممضموف، مف أجؿ المضمون بأنه تحميل  تحميل -4

الكشؼ، موضوعيًا، عف طبيعة المثيرات وعمقيا النسبي، و يسعى تحميؿ المضموف إلى تحديد 
االتصاؿ بطريقة منطقية وكمية، ُيشير تحميؿ المضموف إلى  المعاني التي ينطوي عمييا نسؽ

وىو أسموب لمبحث يستيدؼ الوصؼ الكمي  الوصؼ الكمي الموضوعي ألي سموؾ مؤثر،
 الموضوعي المنظـ لممحتوى الظاىر لالتصاؿ.

ستعتمد الدراسة الحالية عمى الدراسات السابقة واألدب السابؽ في موضوع  الدراسات السابقة:-3
 اسة، والبيانات والمنشورات وميثاؽ حركة حماس. الدر 
األولية التي  المصادرتـ استخداـ ىذا األسموب لموقوؼ عمى  :المصادر االوليةأسموب  -6

 .ة الدراسةفي تحديد العوامؿ المؤثرة في مشكمتساىـ 
اد العتمحيُث تـ تحديد المفاىيـ النظرية ليذه الدراسة ؛ مف خالؿ ا :الثانوية المصادرأسموب -5

 والدوريات  ،والدراسات ، واإلنجميزية ،: الكتب بالمغتيف العربية عمى مجموعٍة مف المراجع تضمنت
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 هيكمية الدراسة:
 تـ تقسيـ الدراسة الى الفصوؿ التالية :

 و الدراسة ياالطار النظري ومنيج الفصل التمهيدي: .1
 العولمة عمييا.  مفيـو الدبموماسية الشعبية وبداياتيا وتأثير الفصل االول: .2
 المحددات االقميمية والدولية لدبموماسية حماس.  الفصل الثاني: .3
 تطور الدور السياسي والدبموماسي لحركة حماس.   الفصل الثالث .4
 لياتيا . آمفيـو الدبموماسية الشعبية لدى حركة حماس و  الفصل الرابع: .5
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 الدراسات السابقة:
 أوال الدراسات العربية:

 (4131 ،المبحوح دراسة )وائل
 –م 4116-3996حماس  اإلسالمية المقاومة لحركة السياسي الفكر في بعنوان: المعارضة

 .دراسة تحميمية
 وفي الفكر عاـ بشكؿ السياسي الفكر في المعارضة مفيـو إلى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت

 س استناداً حما حركة تصنيؼ ومحاولة خاص، بشكؿ حماس اإلسالمية المقاومة لحركة السياسي
 منظمة التحرير مف  حماس اإلسالمية المقاومة حركة موقؼ تطور وتحميؿ المفيوـ، ىذا إلى

 والمنظمات والحركات واألحزاب ليا، المشكمة والمنظمات والحركات واألحزاب الفمسطينية،
 حركة المقاومة موقؼ تحميؿ إلى إضافة المنظمة، لتطوير رؤيتيا وعرض عنيا، الخارجة
 ىذه االتفاقيات؟ حماس عارضت ولـ تمتيا، التي واالتفاقيات أوسمو اتفاقية مف  حماس ميةاإلسال
 الفترة، في تمؾ أوسمو اتفاؽ عف الناشئة السمطة مف الحركة موقؼ بياف ثـ عارضتيا؟، وكيؼ
 حركة تحميؿ موقؼ مع لممعارضة؟، فيميا ضوء في السمطة مع العالقة حماس أدارت وكيؼ

 عارضت الفترة، وكيؼ تمؾ في السياسية الحياة في المشاركة مف  حماس  ميةاإلسال المقاومة
 االنتخابات شاركت في وكيؼ قاطعتيا؟ ولـ ٩٩١ٔ عاـ األولى الفمسطينية االنتخابات حماس

 أثرت التي الداخمية والخارجية السياسية المتغيرات وتحميؿ عرض ثـ .ـ ١ٕٓٓ الثانية التشريعية
 .الحركة مواقؼ عمى

 (.٧٠٠٢ الشوبكي، )بالل دراسة
غزة  وقطاع الغربية الضفة في السياسي اإلسالم حركات منظور من السياسي بعنوان: التغيير

 نموذجاً  حماس حركة -
برنامج  ضمف بنابمس الوطنية النجاح جامعة في وأجيزت نوقشت ماجستير رسالة وىي 
السياسي  اإلسالـ لمصطمحي اىيمياً مف تفصيالً  الباحث فييا قدـ السياسية والتنمية التخطيط
 أف حركات معتبراً  دراستو في السياسي اإلسالـ مصطمح استخداـ مبررات مبيناً  السياسي والتغيير
تحدد  إسالمية مرجعية مف وتنطمؽ سياسياً  مشروعاً  تمتمؾ التي تمؾ ىي السياسي اإلسالـ

السياسية القائمة  المؤسسات خالؿ مف مشروعيا عمى وتعمؿ العاـ، إطارىا في وأىدافيا منيجيتيا
 التوصيات مف مف حركة حماس بمجموعة دراستو نياية في الباحث موصياً  لذلؾ، تسعى أنيا أو

 لمديمقراطية استحقاقات أف تدرؾ واف الحالي، موقعيا مع تتواءـ حركية سياسية ثقافة بمورة أىميا
 ضوء أىدافيا في لتحقيؽ السعي لحركةا مف تتطمب السياسية والشراكة التعددية مفاىيـ مف نابعة

 أثناء تركيز حماس ضرورة إلى إضافة والتعاوف، التكامؿ بمنطؽ األخرى البرامج مع التعاطي
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 عمى تحافظ أرادت أف إذا اليومية، المواطف احتياجات تالمس مشاريع عمى الحكومة في تواجدىا
  حماس اليدنة كخيار مقومات عزيزت أىمية إلى إضافة الفمسطيني، الشارع في ليا التأييد حجـ
 الجانب في عدـ حصره يضمف بما لممقاومة الواسع المفيـو وترسيخ إسرائيؿ مع العالقة إلدارة

 .والبناء الحكـ مع وانسجامو العسكري

 (.4112 ،دراسة )تيسير عزام
 قراطيالديم عمى الخيار حماس وأثرها  اإلسالمية المقاومة لحركة السياسية بعنوان: التجربة

   م.4112-3995غزة  وقطاع الغربية الضفة في
وانعكاساتيا  لحماس السياسية التجربة مستعرضة ،ـ2007-1993الفترة  الدراسة تغطي 

فترة  في الدراسة أتت ذلؾ عمى وبناءً  الديمقراطية التحررية الفمسطينية الوطنية األىداؼ عمى
لنقاش  تؤسس التي والتوصيات والتحميالت البيانات لتوفر  الفمسطيني الشعب تاريخ مف حرجة

الحركة  تسعى الذي المجتمع ونوع حماس حركة ظؿ في الديمقراطية مستقبؿ حوؿ مجتمعي
بتفاؤؿ  تنظر أنيا إال الماضية، لمفترة عميًقا نقدًيا تحميالً  تقدـ الدراسة أف الرغـ وعمى .لبنائو

والعدالة  التنمية في نموذًجا تقدـ أف تستطيع بإرادتيا فيي المستقبمية، حماس إلمكانيات
 .والحريات األىمي والسمـ االجتماعية

 (٧٠٠٢ االستراتيجية، لمدراسات جنين مركز (دراسة
 .المستقبل وآفاق الماضي فكر في بعنوان: حركة حماس: قراءة

والمتحوؿ،  الثابت بيف وفكرىا انطالقتيا، وأسباب الحركة جذور الدراسة تتبعت حيث 
والبمدية   المحمية المجالس مف بالعديد فوزىا واستحقاقات تجربة حماس السياسية إلى إضافة
ومحاولة  ، ٢ٕٓٓ العاـ ومطمع ، ٢ٕٓٓ العاـ أواخر جرت التي المحمية االنتخابات خالؿ

 المتوقعة بيذا والسيناريوىات غزة، قطاع مف اإلسرائيمي االنسحاب بعد الحركة مستقبؿ استشراؼ
 .الخصوص

 (.٧٠٠٢ محمود، خالد) دراسة
)الضفة  فمسطين في السياسية التنمية اإلسالمية حماس عمى المقاومة حركة بعنوان: أثر

 م.4116-3942غزة(  وقطاع الغربية
برنامج  ضمف بنابمس الوطنية النجاح جامعة في وأجيزت نوقشت ماجستير رسالة وىي 
حركة  أحدثتو الذي األثر مدى بياف إلى الدراسة عمدت حيث السياسية، والتنمية التخطيط
تـ  حيث الفترة، تمؾ في غزة وقطاع الغربية الضفة في السياسية التنمية عمى اإلسالمية المقاومة

والمشاركة  كالتعددية مفرداتيا وبعض السياسية التنمية معنى وبياف الحركة، تاريخ استعراض
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االحتالؿ،  ظؿ في ياسيةالس ولمتنمية المفردات، ليذه وتصورىا حماس وموقؼ السياسية،
 سواء المختمفة، السياسية المشاركة مجاالت في تقدماً  حققت حماس أف إلى الدراسة وخمصت

أف  مبينة وغيرىا، الجماىيري والتفاعؿ النقابية أو الطالبية، واالنتخابات المقاومة مستوى عمى
أٍي  مع لمسمطة لسمميا التداوؿ خالؿ مف السياسية التعددية لممارسة استعدادىا تبدي  حماس
إلى  تقود لف والمقاومة السمطة ثنائية أف عمى الدراسة أكدت كما الفمسطينية، الساحة عمى كاف

النجاح  في يكمف اإلشكالية ىذه عمى التغمب وأف الفمسطيني، المستوى عمى التحرير إنجاز تحقيؽ
بداية  التحرير ىو ألف -مةالمقاو  عمى تقـو الجميع إلييا يستند كقاعدة عممي برنامج إيجاد في

ونزيية  حرة انتخابات بإجراء أو القرار صنع بتقاسـ إما السياسية، والمشاركة -السياسية التنمية
االحتالؿ،  إشكالية عمى لمتغمب غزة وقطاع الغربية الضفة في الفمسطيني لمشعب قيادة تفرز

 .الخارجية الحالة لمواجية ضرورة الداخمي البيت فترتيب
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 الدراسات األجنبية: :اثاني
 (.Azzam Tamimi، 4112دراسة )
 Hamas: Unwritten Chapterبعنوان: 
حيث  تاريخ حماس المعاصر، تناوؿ في االتزاف عدـ لتناوؿ محاولة ىي الدراسة ىذه 

وعالقاتيا  فمسطيف في حركة حماس ونشأتيا ألصوؿ دقيقاً  وعرضاً  تفسيراً  فييا الباحث يقدـ
 ما ىو بيف تميز بحيث حماس ومعتقداتيا حركة لقيـ تحميالً  الدراسة تقدـ كما يف،المسمم باإلخواف
 السياسي واأليديولوجي الفكر تطور لكيفية واختبار بحث مع مكانتيا في ىامشي ىو وما أساسي
 تناقش الجياد، كما مرحمة إلى الدعوة مرحمة مف االنتقاؿ كيفية موضحاً  السنيف، عبر لمحركة
 عالقاتيا جنب مع إلى جنباً  مناقشتيا يتـ حيث تواجييا التي فعؿ حماس لمتحديات ردود الدراسة

 بيا مرت عديدة وخطيرة ومحف انتكاسات تجاوز عمى وقدرتيا واألعداء، األصدقاء مع السياسية
 بديالً  يرى كما حماس لتمثؿ نمو لكيفية تفسيراً  ويعرض الباحث يناقش ذلؾ إلى إضافة الحركة،

 الفمسطينية منظمة التحرير وىي الصراع في السابقة لمرموز الفمسطينييف مف ثيرالك عقوؿ في
 والكتب دراستو اختالفًا بيف ىناؾ أف الباحث ويؤكد فتح،   الفمسطيني الوطني التحرير وحركة
 في وضعيا عف عالمي عوضاً  سياؽ حماس في يناقش حماس بأنو حركة تتناوؿ التي األخرى
 .ئيؿإسرا مع عالقتيا سياؽ

 (.Khaled Hroub، 4116دراسة )
 Hamas: A Beginner's Guideبعنوان: 
 لو حرية تاركاً  حماس حركة حوؿ يعتقده ما خالصة القارئ يدي بيف الحروب يضع 

 .اآلتي مالحظة يمكف الصدد ىذا وفي .عمييا الحكـ
عرؼ ي بات بما جغرافياً  نضاليا حصرت وطني تحرر حركة باعتبارىا المؤلؼ حماس قدـ

قامة االحتالؿ مف التخمص أجؿ مف تكافح التاريخية. وىي بفمسطيف  أّنيا ويرى .الوطنية الدولة وا 
أنو  عمى حماس  لتشدد النظر ويجب. طبيعية وغير وحشية احتاللية لظروؼ طبيعي تطور"

 تضع الغرب أف حماس ال ويؤكد"فمسطيف عمى الكولونيالي اإلسرائيمي المشروع الستمرار نتيجة
 بعدىا بريطانيا ومف وتحديداً  تحممو، لكنيا الوحيد عدوىا تعتبره الذي االحتالؿ مع السمة نفس في

 مع حماس أصبحت  أف إلى ويشير .فمسطيف أرض عمى جرى ما مسؤولية المتحدة، الواليات
 مف القضية المختمفة الدوؿ ومواقؼ الدولية العالقات فيـ عمى قدرة أكثر الوقت مرور

القضية  مصمحة يخدـ ما في الدولية التناقضات استغالؿ جاىدة تحاوؿ وىي الفمسطينية،
 .الفمسطينية
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 تاريخية انعطافة يشكؿ نتائج مف أفرزتو وما التشريعية االنتخابات أف الحروب ويرى 
 البرنامج أف ويعتبر. والسمطة الحكـ مربع إلى كمعارضة التقميدي موقعيا مف حماس نقمت

 ىنية إسماعيؿ الوزراء رئيس تاله الذي األوؿ الوزاري والبياف واإلصالح ييرالتغ االنتخابي لكتمة
 جسد قد االنتخابي فإف البرنامج الحروب وحسب الحمساوي الفكر في التجدد حددا حدود

 طورت كيؼ وبيف السابقة، السنوات مدار عمى الحركة طبيعة بمورت التي التغييرات والتجارب"
 جديدة لحماس واإلصالح التغيير برنامج أسس لقد  ...وأولوياتيا وخطابيا مف وعييا الحركة

 بمغة لمعالـ  حماس قدـ إذ األىمية، مف عالية درجة عمى الوزاري أف البياف واعتبر الحروب
 .والحذر بالبراعة جديدة تميزت
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 :الخالصة
، وفكرىا باحث في نشأة حركة حماس وأىدافياالتي ذكرىا التميزت الدراسات السابقة  

لفمسطينية األخرى وعمى رأسيا السياسي ، باإلضافة الى عالقاتيا الداخمية بيف التنظيمات ا
مف حيث منطمقات الفكر والنظرة الشاممة لمقضية الفمسطينية ، ثـ  ،الميحركتي فتح والجياد اإلس

 مطة.عالقاتيا بالس
ت التشريعية ، وتقمدىا جزء ثـ وجودىا في سدة الحكـ بدخوليا االنتخابا ،كوف حماس معارضة

 ـ . 2006مف حكـ الشعب الفمسطيني والسمطة الفمسطينية عاـ 
ة الحاكمة في ومع انتشار حركة حماس خارج االراضي المحتمة وعالقاتيا باألنظم 

 نطقة والقضية الفمسطينية.صبحت قوة مؤثرة في المالمنطقة العربية ، أ
ت بو حماس مف تحركات عمى المستوى الشعبي قبؿ ولـ تتطرؽ الدراسات السابقة الى ما قام

ـ والتأييد  2012و  2008/2009قوة شعبية برزت آثارىا خالؿ العدوانييف  أعطاىاالرسمي 
 القوى لما تقوـ بو لحماية ثوابت القضية الفمسطينية .

تميزت دراستنا بأنيا بحثت في موضوع جديد لـ تتطرؽ لو عديد الدراسات السابقة التي 
حت بيف دراسة تعنى بنشأة حركة حماس واىدافيا ، وفكرىا السياسي أو عالقاتيا باألخر تراو 

الفمسطيني سواء حركة التحرير الوطني الفمسطيني فتح ، او التنظيمات اليسارية الفمسطينية التي 
نشأت منذ خمسينيات القرف العشريف ،ضمف ثورة التحرر العالمية لمدوؿ الواقعة تحت االستعمار، 

كيؼ انيا ابقت ليا جذور في ثقافة الشعوب ،تالشت ىذه القوة مع المتغيرات التي حدثت مع و 
 سيطرت القطب الواحد عمى السياسية العالمية .

وكذلؾ ففي اف حركة حماس تمثؿ نيجا مغايرا لتمؾ التنظيمات الفمسطينية حيث انيا 
ساس لبناء الحكـ الرشيد ، واف نتاج حركة االخواف المسمميف الذيف يروف اف تربية االنساف ا

عالقاتيا بالشعوب االخرى عربية كانت اـ غربية ىي عالقة صداقة وتعاوف في اطار االحتراـ 
المتبادؿ واالعتراؼ بحقوؽ الشعب الفمسطيني وكوف حماس فاعال قويا في السياسة الفمسطينية 

ـ تتطرؽ الدراسات السابقة الى ،فقد وصؿ تأثيرىا اقميميا في ظؿ عالمية القضية الفمسطينية ، فم
طبيعة عالقات حماس بالشعوب وتحركاتيا الشعبية والجماىيرية التي كاف ليا االثر االكبر في 
مسار القضية الفمسطينية والتعاطؼ معيا ، وىذا ما كانت قد دأبت عميو حركات التحرر الوطني 

 في العقود الثالثة االخيرة مف القرف العشريف .
د نظرت في مفيوـ الدبموماسية العامة وكيؼ أنيا القوة الناعمة التي ليا إف دراستنا ق

تأثير يوازي في بعض االحياف القوة الصمبة ، وفي احياف اخرى تدعـ وتؤيد القوة الصمبة كما 
 تفعؿ وتدعـ الواليات المتحدة ىذه القوى لتغيير مفاىيـ الغضب والكراىية ليا ولسياساتيا العالمية.
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 لالفصل األو
 التطور التاريخي لمدبموماسية الشعبية 

 مــقدمـــــة:
وكأحد نتائج الثورة في وسائؿ  ؛لقد أدت تطورات العولمة بكؿ أشكاليا وصورىا 

وتزايد دور وسائؿ التواصؿ األجتماعي إلى زيادة دور الشعوب ودور المواطف  ،التكنولوجيا
 :مثؿ ،ؿ والتالقي بيف القوى العابرة لحدودىاوزيادة امكانيات التواص ،العادي في الحياة السياسية
لى تزايد دور الدبموماسية الشعبية وزيادة قدرتيا في إوىو ما أدى  .مؤسسات المجتمع المدني

عف  ليست بديالً  التأثير عمى مجمؿ القرار السياسي في دوليا... ، واف كانت الدبموماسية الشعبية
ف الدبموماسية الرسمية أدورىا يتراجع لحساب االولى، بؿ أ إال أف األخيرة بد ،الدبموماسية الرسمية

  بدأت تعتمد عمى الدبموماسية الشعبية كأحد آلياتيا .
لمعديد مف  مسرحاً  ،صبحت التحديات التي تشيدىا الساحة السياسية الدوليةأقد ىذا و  

صبحت أار ذلؾ حداث التي تحوؿ دوف فيـ الواقع الدولي بجميع خفاياه وتطوراتو، وعمى اعتباأل
سواء  ،الحياة السياسية لمدوؿ تتعدى مجموعة التحديات التي اعتادت الشعوب عمى مواجيتيا

لمعالقات التي  اً مختمف عطى طابعاً أ مر الذي األ ،و المستوى الخارجيأعمى المستوى الداخمي 
ديد لمع رحاً صبح حقؿ العالقات الدولية مسألقد التغيرات  ىذه  تنشأ بيف الشعوب والدوؿ وفي ظؿ

 .مف التفاعالت فيما بيف الدوؿ
والتي تتمثؿ في  ،مف خالؿ السياسة الخارجية لمدوؿ ،ىذه التفاعالت تجسدىا الممارسات الدولية

 جؿ تحقيؽ المصالح الوطنية والقومية لمدوؿ .أالعمؿ الحكومي مف 
اىيري جموتطور وسائؿ االتصاؿ ال ،ومف مظاىر ذلؾ بروز دور الفواعؿ مف غير الدوؿ 

مع تطور العالقات الدولية وتطور الوظائؼ الدولة وتداخميا في  ،كبرالتي أعطت وزنًا وتأثيرًا أ
لى العديد مف إعؿ ميداف العمؿ الدبموماسي يتبع وتطور وسائؿ االتصاؿ ج ،عدة مجاالت
 (2009)بودريف،  تمفة.خالمجاالت الم

في عممية صنع اؼ المشاركة طر األ تعددت ،شكاؿ العمؿ الدبموماسيأوبفعؿ تطور  
القرار والسياسة العامة، وأصبح لمفواعؿ غير الرسمية دورىا في جميع الدوؿ عمى اختالؼ 

طراؼ غير رسمية والتي ألطار تنفيذ السياسة الخارجية نجد ىذه اإوفي  ،أنظمتيا السياسية
بما يحقؽ  ،ياسيالس صبحت تساىـ بطريقة مباشرة وغير مباشرة في التأثير عمى صناع القرارأ
سياسية في مجاؿ يجاد حؿ المسألة الإجؿ أوذلؾ مف  ،ولويات السياسة الخارجيةأىداؼ و أ 

والجماعات  ،، وىذه الدبموماسية التي تجسدىا المنظمات غير الحكوميةالعالقات الدولية
تمع والمج ،والرأي العاـ ،عالـووسائؿ اإل ،والنقابات العمالية ،والنخبة السياسية ،الضاغطة
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صبحت تبمور سير العالقات الدولية بما يتوافؽ وطبيعة السياسيات الخارجية أوالتي  ،المدني
 . مع المشيد السياسي وذلؾ تماشياً  ،ىذا النوع مف الدبموماسية في التطور خذأوقد  ،لمدوؿ

ودبموماسية المسار  ،كالدبموماسية الشعبية ؛تعكس طبيعة ىذا النوع مف الدبموماسية  
حكومية وغيرىا مف المفاىيـ التي وجدت ممارساتيا عمى الودبموماسية المنظمات غير  ،يالثان

جؿ تحسيف أدوات الرئيسة التي تعتمد عمييا الدوؿ مف صبحت مف األأوالتي  ،الساحة الدولية
 (2009. )بودريف، صورتيا تجاه العالـ الخارجي

ير الرسمية والتي تعني غة الدبموماسية الشعبية ىي مظير مف مظاىر الدبموماسيإف  
و شعبية لتعبئة المساندة لسياسات الدوؿ أسواء مدنية  ،التوجو الى القطاعات غير الحكومية

عف  لى مخاطبة الشعوب بعيداً إلمي، وىي دبموماسية تتجو مباشرة مف العاالمعنية بيدؼ دعـ األ
سية الرسمية لخدمة وتحقيؽ خر لمدبمومالرسمية، فيي بذلؾ تعرؼ بالوجو اآلاالنشطة الحكومية ا

 ىداؼ الخارجية بصورة غير رسمية.أ 

 :مدلول كممة الدبموماسية
ومعناىا الوثيقة أو الشيادة الرسمية التي  ،مف اليونانية " دبموما " ةمشتق ةالدبموماسية لفظ 

وتخوؿ  ،والتي كانت تصدر عف الشخص الذي بيده السمطة العميا في البالد ،تطوى عمى نفسيا
يا امتيازات خاصة، وتتضمف صفة المبعوث والميمة الموفد بيا . كما أطمقت عمى حامم

 (1968)محمد،  التصاريح التي كاف يمنحيا القاضي لبعض األفراد.
التي تتضمف  ،ثـ اتسع مدلوؿ ىذه الكممة فيما بعد ليشمؿ األوراؽ والوثائؽ الرسمية 

 ،انية مع المجتمعات والقبائؿ األجنبيةنصوص االتفاقيات التي أبرمتيا اإلمبراطورية الروم
وأصبحت تعني دراسة الوثائؽ القديمة المتعمقة بالعالقات الدولية. كما استعمؿ الروماف كممة 

وقصدت بالالتينية )بمعنى الرجؿ المنافؽ ذي  ،الدبموماسية لمداللة عمى طباع المبعوث أو السفير
 (2009. )أبو عباه، الوجييف(

 :اليوـ شير إلى معاف مختمفة، فيو يستعمؿوأصبح ي ،الدبموماسية " مع الزمفوقد تطور مدلوؿ " 
ما داللة عمى النيج السياسي في زمف معيف، فيقاؿ مثاًل: لقد تطورت الدبموماسية إ 
 في القرف الحالي، وأصبحت غير ما كانت عميو في القرف الماضي. الروسية
ما لمداللة عمى المباقة ، والكياسة ، والدىا  ء التي يتحمى بيا شخص ما بالنسبة إلى وا 

 عالقاتو مع الغير، فيقاؿ مثاًل: أف فالنًا يتحمى بدبموماسية رفيعة.
ما لمداللة عمى المفاوضات وما يتبعيا مف مراسـ، فيقاؿ: أف ىذه المعضمة الدولية   وا 
أي عف طريؽ  ،"ؿ المنازعات بالطرؽ السممية"ح أو قولنا ،إلى حؿ دبموماسي مفتقرة 

 بمعنى عدـ المجوء إلى العنؼ. ،لمفاوضات واالتصاالتا
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وتستعمؿ بمعناىا الواسع حيف اإلشارة إلى التاريخ الدبموماسي لدولة ما أو لفترة زمنية  
قولنا "تاريخ فرنسا  :مثؿ ،لتعنى التسمسؿ التاريخي لمعالقات الرسمية بيف الدوؿ  ،معينة

 الدبموماسي".
المراسالت  :مثؿ ،كصفة لبعض المصطمحات وتستعمؿ الدبموماسية بمعنى ضيؽ 

 (2009)أبو عباة،  الدبموماسية والحصانات واالمتيازات الدبموماسية.

 : ريف الدبموماسية اتع
تعددت تعاريؼ الدبموماسية فال يوجد تعريؼ محدد حوؿ الموضوع فالبعض يستعمميا في المعنى 

ولية أو السياسية الخارجية لمدولة ، وعند الواسع وبشكؿ عاـ كأف يقاؿ ىي فف توجيو العالقات الد
ارنست ساتو اف الدبموماسية ىي استعماؿ الذكاء والكياسة في ادارة العالقات الرسمية بيف الدوؿ 

 (1998والحكومات المستقمة واف تكوف إدارة العالقات بالطرؽ السممية  .)ضياء الحؽ،
سية تستخدميا الدولة في تنفيذ " إف الدبموماسية عممية سيا :الدبموماسية البكريعرؼ  .1

دارة عالقاتيا الخارجية في تعامميا مع الدوؿ واألشخاص الدولييف اآل سياستيا خريف، وا 
 (2011)العجرمي،  الرسمية بعضيا مع بعض ضمف النظاـ الدولي".

كممة دبموماسية ذات اصؿ لغوي يوناني فقد تعني عند اليوناف الوثيقة الرسمية وىي  .2
كممة يونانية قديمة ننطقيا ونكتبيا دبموف أو دبموـ ، وكانت تطمؽ عمى مشتقة اصال مف 

نوع مف الوثائؽ الرسمية التي تصدر عف رئيس الدولة وترتب لمف تمنح لو امتيازا معينا 
 (1998.)ضياء الحؽ،

يمكف تعريؼ الدبموماسية بأنيا ادارة العالقات الدولية مف خالؿ التفاوض وتنظيـ ىذه  .3
وفيؽ بينيما وفي ىذا االطار فإنيا تقوـ بدور ىاـ في العالقات الدولية فعف العالقات والت

طريقيا تتـ اقامة العالقات وتدعيميا ومعالجة جميع الشؤوف التي تيـ مختمؼ الدوؿ 
والتوفيؽ بيف المصالح المتعارضة ، ووجيات النظر المتبادلة ، وكذلؾ فإف الدبموماسية 

قات بيف الدوؿ واشاعة الود وحسف التفاىـ بيف اعضاء تمعب دورا ىاما في توثيؽ العال
الجماعة الدولية .والدبموماسية ال تعمؿ في فراغ بؿ تعمؿ وسط المصالح المختمفة 

سببيا تتكوف ظاىرة والتيارات المتصارعة عمى المسرح السياسي العالمي وىي التي ب
لتغير الذي يطرأ في المجتمع ، وال بد اف تدرؾ الدبموماسية ألي بمد ابعاد االصراع الدولي

 (1990الدولي واف تعرؼ الوسائؿ المستخدمة في العالقات الدولية .)الرشداف،
" الدبموماسية فف تمثيؿ : (الدبموماسية والبروتوكوؿ) عرؼ سموحي فوؽ العادة في كتابو .4

الحكومة، ورعاية مصالح البالد لدى الحكومات األجنبية، والسير عمى أف تكوف حقوؽ 
دارة األعماؿ الدولية بتوجيو المف ،الد مصونةالب وضات اوكرامتيا محترمة في الخارج، وا 
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السياسية، ومتابعة مراحميا وفقًا لمتعميمات المرسومة، والسعي لتطبيؽ القانوف في 
س التعامؿ مع الشعوب ". وعرفيا كيما تصبح المبادئ القانونية أسا ،العالقات الدولية

" الدبموماسية ىي مجموعة مف القواعد واألعراؼ ماسية الحديثة (:كتابو )الدبمو  في ضاً أي
والمبادئ الدولية التي تيتـ بتنظيـ العالقات القائمة بيف الدوؿ والمنظمات الدولية، 
واألصوؿ الواجب إتباعيا في تطبيؽ أحكاـ القانوف الدولي، والتوفيؽ بيف مصالح الدوؿ 

ماعات والمؤتمرات الدولية، وعقد االتفاقيات المتباينة، وفف إجراء المفاوضات واالجت
 والمعاىدات".

" الدبموماسية ىي عمـ وفف إدارة العالقات بيف األشخاص الدولييف، وىي تعريؼ الشامي: .5
مينة الممثميف الدبموماسييف، أو الوظيفة التي يمارسيا الدبموماسيوف، وميداف ىذه الوظيفة 

 (2007)الشامي، شعوب". ىو العالقات الخارجية لمدوؿ واألمـ وال
تعريؼ الحموي : إف الدبموماسية ىي ممارسة عممية لتسيير شؤوف الدولة الخارجية وىي  .6

عمـ لما تطمبو مف دراسة عميقة لمعالقات القائمة بيف الدوؿ ومصالحيا  عمـ وفف،
المتبادلة ومنطوؽ تواريخيا ومواثيؽ معاىداتيا مف الوثائؽ الدولية في الماضي 

وىي فف ألنو يرتكز عمى مواىب خاصة عمادىا المباقة والفراسة وقوة والحاضر، 
 (1958)الحموي،  المالحظة .

 " الدبموماسية ىي :وكسفورد:أتعريؼ معجـ  .7
 أواًل: عمـ رعاية العالقات الدولية بواسطة المفاوضات.

 ية.ثانيًا: الطريقة التي يتبعيا السفراء والممثموف الدبموماسيوف في تحقيؽ ىذه الرعا
ومف ىنا يمكف تعريؼ الدبموماسية بأنيا فف تمثيؿ الحكومة ومصالح البالد لدى  .8

الحكومات في البالد االجنبية والعمؿ عمى اال تنتيؾ حقوؽ ومصالح وىيبة الوطف في 
 (1999الخارج وادارة الشؤوف الدولية .)حنا،

المؤسسة  المدلوؿ االصطالحي الميني لمدبموماسية :تطمؽ الدبموماسية ايضا عمى .9
، باإلضافة الى ما ذكر فإف الدبموماسية ظفي السمؾ الخارجي في جميع الدوؿالشاممة لمو 

ىي مينة او وظيفة وتعد مف انبؿ الميف االنسانية ألنيا تعني وضع الذكاء االنساني 
لتحسيف العالقات الدولية ولتحويؿ العداوات الى صداقات ، فتصبح بذلؾ الدبموماسية 

الحضارة ورائدة لألخوة االنسانية ، والدبموماسية في مفيوميا العاـ ىي  مشاركة في صنع
 (2002فف التعاطي مع الغير. )الغامدي،

الدبموماسية بمعناىا العاـ الحديث، والذي يتماشى مع مفيوـ القانوف الدولي ىي مجموعة .10
ي تنظـ العالقات بيف المفاىيـ والقواعد واإلجراءات والمراسـ والمؤسسات واألعراؼ الدولية الت

الدوؿ والمنظمات الدولية والممثميف الدبموماسييف، بيدؼ خدمة المصالح العميا ) األمنية 
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 ،والسياسات العامة، ولمتوثيؽ بيف مصالح الدوؿ بواسطة االتصاؿ والتبادؿ ،واالقتصادية(
جراء المفاوضات السياسية  (2002)شراب ،وعقد االتفاقات والمعاىدات الدولية.  ،وا 

وتعتبر الدبموماسية أداة رئيسية مف أدوات تحقيؽ أىداؼ السياسة الخارجية لمتأثير عمى  .10
منيا ما ىو  ،وكسب تأييدىا بوسائؿ شتى ،بيدؼ استمالتيا ،الدوؿ والجماعات الخارجية

ومنيا ما ىو ترىيبي )مبطف( وغير أخالقي. وباإلضافة إلى توصيؿ  ،إقناعي وأخالقي
والتفاوض معيا تعنى الدبموماسية بتعزيز العالقات بيف الدوؿ  المعمومات لمحكومات

 ،وبالدفاع عف مصالح وأشخاص رعاياىا في الخارج ،وتطورىا في المجاالت المختمفة
وتمثيؿ الحكومات في المناسبات واألحداث، إضافة إلى جمع المعمومات عف أحواؿ 

ماعات إزاء قضايا راىنة أو الدوؿ والجماعات الخارجية، وتقييـ مواقؼ الحكومات والج
 (2009ة. )أبو عباه، ردات فعؿ محتممة إزاء سياسات أو مواقؼ مستقبمي

مف ىنا يمكف أف نؤكد أف الدبموماسية ىي تمؾ القوة الناعمة التي تتطمب امتالؾ ميارات 
الحوار واالقناع والكياسة والذكاء والفطنة وسعة الحيمة لتسيير الدفة نحو الجية المطموبة 

 لتحقيؽ المبتغى بالطرؽ السممية المقبولة دوف مواجية مكروىة.

 أشكال الدبموماسية:
ال يمكف حصر الدبموماسية في إطار واحد مطمقًا، فالمجاالت التي تدخؿ فييا  

الدبموماسية ىي عديدة جدًا ومتنوعة، فيختمؼ نوعيا طبقًا لممعيار المستخدـ في تحديدىا، "فمف 
 سيا ىناؾ ثالثة أنواع لمدبموماسية، ىي: حيث الجيات التي تمار 

 ي الدبموماسية الرسمية الدائمة.دبموماسية المبعوثيف، وى -1
 الزعماء ورؤساء الدوؿ.دبموماسية القمة، التي تشمؿ القادة و  -2
الدبموماسية الشعبية التي تتـ عبر المقاءات والزيارات بيف وفود غير رسمية بيدؼ دعـ  -3

 (1993، )زىرة العالقات بيف الدوؿ. 
شكاؿ عديدة لمدبموماسية تتوافؽ والتطورات التي لحقت بمدلوؿ الدبموماسية أتوجد  

ومف ىذه االشكاؿ الميمة والتي ليا عالقة بموضوع الدراسة ،  ،استجابة لتطور العالقات الدولية
يادة دور لز  الدبموماسية البرلمانية ، ودبموماسية المؤتمرات ، ودبموماسية الحرب والسالـ ، ونظراً 

في الدوؿ التي تعطي فرصة مف  وخصوصاً  ،العوامؿ المجتمعية ودور المواطف في صناعة القرار
لما لو مف دور وتأثير عمى صانعي القرار في ىذه الدوؿ،  ،نسانياالىتماـ بالعامؿ السياسي واإل

 (2011)وو سي كي،  وفي ىذا الباب لـ تكف الدبموماسية بمنأى عف ىذه التطورات.
تي الدبموماسية لتؤكد أف ىناؾ طريقة أخرى غير حروب الدبابات والمدافع والطائرات تأو 

نو ال يخفى عدـ إجماع المتخصصيف في القانوف الدولي عمى  الحربية لمتعبير عف الموقؼ.. وا 
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غياب تعريؼ أكاديمي عممي لمفيوـ الدبموماسية، إال أف البعض أشار إلييا باعتبارىا فف توجيو 
الدولية، بينما استخدميا آخروف لإلشارة إلى األشخاص المكمفيف باإلشراؼ عمى تمؾ العالقات 

العالقات والمعروفيف باسـ "الدبموماسييف" و"الدبموماسييف الدولييف". ويمكف ليذه الدبموماسية أف 
جراء المفاوضات  تندرج تحت الئحة السياسات الخارجية لمدوؿ كونيا تفيد في التفاىـ بالحوار وا 

يف الدوؿ وحتى بيف ممثمي األحزاب والجيات في الدولة الواحدة في سبيؿ درء الخالفات ب
والتوصؿ إلى اتفاقات واتفاقيات محددة والخروج مف الجمسات التشاورية بنتائج إيجابية بعيدًا عف 

 (1993)زىرة،  الحروب والقتاؿ.
فمـ تعد  ،ات بيف الدوؿدارة العالقإو العامة في أومف ىنا برزت الدبموماسية الشعبية 

بؿ تعدت لتشمؿ الشكؿ  ،الرسمي المرتبط بالسمطة ىي الشكؿ السائد ناىا التقميديعالدبموماسية بم
غير السياسي المتمثؿ في دور الجماعات والمؤسسات الشعبية المختمفة والتي ترتبط بتنامي دور 

 في تطور العالقات الدولية.والتي تشكؿ بتغيير مرحمة ميمة  ،مؤسسات المجتمع المدني الدولي

 :الدبموماسية الشعبية
يعد مفيـو الدبموماسية الشعبية أو العامة مف المفاىيـ القديمة التي تتخذ مدلوالت حديثة 
في مرحمة ما بعد الحرب الباردة بصفة عامة وبعد احداث الحادي عشر مف سبتمبر بصفة 

ؿ اوروبا ، حيث انيا ال تزاؿ مف اىـ خاصة ، سواء لدى الواليات المتحدة االمريكية او دو 
الوسائؿ الغربية لمحفاظ عمى عالقة متوازنة مع العرب بما يعرؼ بالقوة الناعمة كما يصفيا 

 جوزيؼ ناي .
ثبات ذاتو مف  ،إف االحتياجات البشرية لنيؿ حقوؽ اإلنساف البدييية في العيش الكريـ  وا 

رية في التحرؾ واتخاذ القرار وتحديد المصير، خالؿ ممارسة نشاطاتو الحياتية بشكؿ طبيعي وبح
أوجدت الحاجة لبرمجة سياسة معينة في التعامؿ مع أصحاب السمطة والقرار في البالد لمحصوؿ 
عمى المطالب المشروعة لدييـ. فبرزت تحركات المواطنيف في أشكاؿ متعددة مف الحراؾ 

ال كاف العنؼ ىو الشعبي، ما أوجد بالتالي سياسة حكومية جديدة لمتخاطب م ع الجماىير، وا 
بديؿ الحوار اليادئ السممي. فتقاطعت الدبموماسية السياسية الرسمية مع ىذا الشكؿ مف الحراؾ 

 (1999.)عطوات، الذي يمكف أف نطمؽ عميو "الدبموماسية الشعبية"
"إف الدبموماسية الشعبية تستطيع أف تعمؿ بشكؿ متكامؿ مع الدبموماسية  ،وفي الحقيقة 
والتي لوال وجودىا لما نبعت الحاجة إلى الدبموماسية الشعبية... وىذا الفيـ لمصمة  ،الرسمية

ويجنب القطاعات المختمفة  ،التكاممية بيف الدبموماسيتيف يسيؿ التفاىـ القائـ بيف القائميف عمييا
ىدفًا واحدًا ومضيعة الزمف في الخالؼ والتناحر، فالكؿ يحمؿ  ،داخؿ البالد مغبة الصراع والنزاع

 (2010)االسكندراني،  ىو إيجاد الصالت الطيبة بيف الدوؿ والشعوب".
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ذا ما أردنا معرفة المنشأ الحديث لمدبموماسية الشعبية الحديثة، فما عمينا إال أف نعود   وا 
مف اإلذاعات الموجية والبرامج والمنتجات الثقافية...  إلى عيد الحرب الباردة التي أثمرت كثيراً 

، بؿ تبمورت بأشكاؿ مختمفة، "ولـ ى الرغـ مف انتياء الحرب الباردة إال أف أدواتيا لـ تختؼِ وعم
يعد مف المستغرب ال في الماضي وال في الحاضر إنفاؽ الدوؿ لمميارات الدوالرات مف أجؿ 
تعزيز جيود الدبموماسية الشعبية". كما ال تزاؿ الدوؿ والشعوب معًا تحاوؿ باستمرار أف تحدث 

 بما يتناسب مع االحتياجات المستجدة لمشعوب. ،لتطورات الالزمة في أدوات الدبموماسية الشعبيةا
كحؿ أفرزه النظاـ الجماىيري إلدارة العالقات  "،مف ىنا "برزت فكرة الدبموماسية الشعبية 

 الخارجية بيف الشعوب كبديؿ عف الدبموماسية التقميدية.
دبموماسية الشعبية االىتماـ خالؿ السنوات القميمة الماضية وقد يثار تساؤؿ وىو لماذا اخذت ال

واصبحت مف أىـ عناصر السياسة الخارجية  لكثير مف البمداف ؟ حتى انيا تضخ مف االمواؿ 
 وتنفؽ عمييا مبالغ طائمة ؟ ة الثانية وزادت وتيرتيا في نياية القرف العشريف 

ب العالمي منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال ويرجع السبب الى اف ىناؾ احاث وتغيرات منذ الحر 
 -الحصر:

 ثورة االتصاالت والمعمومات والنقمة الكبيرة في ثورة االقمار الصناعية واالنترنت.-1
تأثير الرأي العاـ الشعبي عمى شؤوف الدولة وقراراتيا التي تتخذىا كما حدث في حرب العراؽ -2

الؼ وضرب العراؽ وكاف متساوقا عمى رأي الثانية عندما رفض الشارع التركي ودخوؿ قوات التح
 الحكومة .

ارتفاع عدد الدوؿ المستقمة ذات السيادة واصبح لكؿ دولة مبادئيا ومفاىيميا التي تدافع عنيا -3
 وسياستيا الخاصة ومصالحيا والتي يجب اف تحافظ عمى التناغـ مع شعوبيا.

مبادئيـ وأراءىـ ومصالحيـ  التي  ظيور فاعموف سياسيوف جدد الى جانب الدولة القومية ليـ-4
 يدافعوف عنيا 

 انتشار ظاىرة االرىاب-5
  انتشار نظريات مثؿ صراع الحضارات ونياية التاريخ-6

نيا خاصة بالدوؿ أب ،لدى كثير مف الناس واضحاً  و وعندما نتكمـ عف الدبموماسية يفيـ جمياً 
 ،لسياسة الخارجية ليذه الدولة والقائميف عميياجيزة الرئيسية والفرعية المكمفة بتنفيذ اباأل وتحديداً 

. )خمؼ، بالعالقات الدولية و الباحثيف تسميتيا تعميماً أو حتى كما يحمو لبعض المفكريف أ
1997) 
ف العالقات الدولية التقميدية تختمؼ عف العالقات الدولية المعاصرة ، فإف كاف الشخص إ    

 شخاصاً أفإف المجتمع المعاصر يضـ  ،يدي ىو الدولةالدولي الوحيد في المجتمع الدولي التقم
و حتى أجيزة مركزية وفرعية وممثميف كما الدوؿ أوتقوـ بينيـ  ،ضافة لمدوؿدولييف آخريف باإل
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حياف ، ومف ىؤالء شخاص الدولييف فاعمية الدوؿ في بعض األوتفوؽ فاعمية ىؤالء األ ،كثرأ
   :الفاعميف الجدد

 ف فاعمية بعضيا يفوؽ أال إ ،ـ صفتيا االنتقالية كمشروع دولةرغ حركات التحرر الوطنية
 حياف.في بعض األ وكيفاً  جيزة الدولة كماً أجيزة تتساوى مع أعديد مف الدوؿ وتتمتع ب 

 جيزة رئيسة لمشؤوف الخارجية وبعثات أصبحت تتمتع بأحكومية والتي  بيف المنظمات
 عالقاتيا الدولية . لتنفيذ 

 ير الحكوميةالمنظمات الدولية غ. 
 الشركات متعددة الجنسيات. 

صبح ليا أوفي ىذا البحث ما ييمنا ىو الحركات التحررية والمنظمات غير الحكومية التي  
 بؿ وتؤثر في صنع القرارات العالمية. ،دور كبير ومؤثر عمى مجمؿ العالقات الدولية بيف الدوؿ

 (2012)رجب، 

 :الدبموماسية الشعبية
بأنيا فف إدارة العالقات  ،موماسية الشعبية في النظاـ الجماىيريويمكف تعريؼ الدب 

، السياسية واالقتصادية والثقافية بيف الشعوب المختمفة وتفادي ما قد يثور بينيما مف خالفات
وىي تستمد شعبيتيا مف مفيوـ اإلدارة الشعبية في النظاـ الجماىيري الذي يدعو إلى تطبيؽ 

وتحويميا مف إدارة عسكرية إلى إدارة شعبية تسير بواسطة  ،اإلدارةالديمقراطية المباشرة عمى 
". وتكوف ىذه المجنة ممزمة بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية وخاضعة لرقابتيا ،لجاف شعبية

 (1993)زىرة،
يعرؼ مركز الواليات المتحدة لمدبموماسية الشعبية عمى الطرؽ التي تستخدميا الدوؿ او       

دولية مثؿ االمـ المتحدة لالتصاؿ بالمواطنيف في المجتمعات االخرى ، فالدبموماسية المنظمات ال
العامة المؤثرة  تنطمؽ مف كوف الحوار ىو الوسيمة المركزية في تحقيؽ اىداؼ السياسة الخارجية 

 حيث يجب النظر الى الدبموماسية العامة عمى انيا طريؽ مزدوج.
ني لمدبموماسية الشعبية فيعرفيا  عمى انيا عمؿ ييدؼ اما تعريؼ المركز الثقافي البريطا

الى ايصاؿ وبناء عالقات بأفراد ومؤسسات عبر البحار مف اجؿ تحسيف االدراكات وتقوية تأثير 
 المممكة المتحدة.

ويعرؼ الدبموماسي االمريكي كرستوفر روس الدبموماسية الشعبية بأنيا الوجو الشعبي 
ف يمكف مف خاللو الحصوؿ عمى التأييد لقطاع واسع مف الشعوب لمدبموماسية التقميدية فيي ف

 الحركات  التحررية كما في بحثنا . االجنبية  مف اجؿ تحقيؽ االىداؼ االستراتيجية لمحكومة او
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 االسالم دالئل الدبموماسية في
لقد ادى الرسوؿ صمى هللا عيو وسمـ رسالتو عمى اكمؿ وجو وذلؾ حسب التوجييات 

لكريمة وكاف يستمد قوتو مف تعاليـ القرآف الكريـ وبذلؾ انتصر عمى اعدائو رغـ ضعفو الربانية ا
ووحدتو  واستطاع اف ينشر مبادئ االسالـ في مشارؽ االرض ومغاربيا ، فمو  لـ تكف ىذه 
التعاليـ حكيمة وعظيمة ومنطقية  لما استطاعت التقدـ قيد انممة ولما آمنت بيا االمـ ، ولكف 

رآف تتفؽ ومصالح االمة وتدعو الى السالـ والى حسف الجوار وترفع الظمـ والعبودية تعاليـ الق
عف المخموؽ واالشجار واالحجار فجاءت متفقة مع الفطرة االنسانية كما تصوف االمواؿ واالرواح 

 (1990وشرؼ االنساف وكرامتو وتدعو الى التآخي .)العتيبي،
 عميو وسمـ  في ادارة شؤوف الحكـ او مارسيا  والدبموماسية التي اتسـ بيا النبي صمى هللا

في خطاباتو السياسية واالعالمية او في االتصاؿ بالناس او االنفتاح عمى العالـ  . 
 (1999.)حنا،

والحديث عف الدبموماسية في االسالـ يقتضي ابراز االطار الذي يرسمو االسالـ في 
ر حقوقو االساسية وتجنب ظممة وايذائو تكريـ االنساف مسمما كاف اـ غير ذلؾ ، وفي تقري

وتعذيبو كما يقتضي توضيح موقؼ االسالـ مف االتصاؿ بغير المسمميف ومعامالتيـ واستعراض 
الممارسات االسالمية في معاممة غير المسمميف فى العصور االسالمية المتعاقبة وكذلؾ تحديد 

سالمى  فاالسالـ الييمو الشعارات االسس والضوابط لمتعامؿ مع غير المسمميف فى المجتمع اال
اذا كاف الواقع العممى خيالى  فالسموؾ يرفضيا او اذا كانت غير ممكنة التنفيذ عمى ارض 

 الواقع.
واما الدبموماسية االسالمية فى فف الخطاب فقد وضع ليا االسالـ منيجا حضاريا عالميا 

نى الخطاب الفكرى الذى يمال العقؿ راقيا يرتكز عمى حكمة الكممة والخطاب والحوار والحكمة تع
قناعة والقمب طمانينة  .والموعظة الحسنة ىى مخاطبة العقؿ والوجداف معا .والذى يوازف بيف 
الدبموماسية االسالمية والدبموماسيات االخرى يجد الفرؽ كبيرا بينيما  فيي فى الشريعة االسالمية 

واصوؿ التشريع االسالمى وماكاف مرتبطا  بكؿ ابعادىا وجزئياتيا المختمفة مرتبطة بالعقيدة
 (1999بالعقيدة اوثؽ واعمؽ واقوى . .)حنا،

وضع االسالـ المعالـ  الرئيسة لمسياسة االسالمية التي يجب اف تنظـ وفقيا أمور الدولة 
وشؤوف االفراد ومعامالتيـ الداخمية وعالقاتيـ الخارجية ، واف لـ يتعرض القرآف الكريـ لكثير مف 

يالت ، فقد حدد االسس العامة والقواعد الثابتو لمدولة االسالمية والتي تصمح لمتطبيؽ في التفص
كؿ زماف ومكاف تاركا التفصيالت والجزئيات لما يراه الناس تبعا لزمانيـ ومتطمبات حياتيـ في 

 (2003كؿ عصر مف العصور.) العاوور،



25 

 

و حصمت بيف المسمميف فنظمو بؿ اف تعاليـ القرآف قد بينت كيفية حؿ النزاعات فيما ل
تنظيما عادال وذلؾ لدرء الشر واعادة االلفة بيف المسمميف فيما لو حصؿ بينيـ جفوة وادت الى 
ف  القتاؿ أو التنازع لكي ال يتسع الشقاؽ ويصعب السيطرة عميو فقاؿ تعالى في سورة الحجرات )وا 

ىما عمى االخرى فقاتموا التي تبغي طائفتاف مف المؤمنيف اقتتموا فأصمحوا بينيما فإف بغت احدا 
سورة )حتى تفيء الى امر هللا فإف فاءت فأصمحوا بينيما بالعدؿ واقسطوا إف هللا يحب المقسطيف 

  9الحجرات ،االية 
اف ما تدؿ عميو اآلية التي نزلت عمى النبي قبؿ اربعة عشر قرنا ىو ما تضمنو القانوف 

دوؿ بؿ وتحاوؿ اف تطبقو احيانا عندما ينشب أي قتاؿ الدولي الحديث ، وما تدعو اليو سائر ال
بيف دولتيف ، كما اف القرآف قد نيى عف الكبر والخيالء ألف في ذلؾ تعاليا وتعاظما عف االخريف 

 واحتقارا ليـ ينزع المحبة وااللفة واالخوة ويعسر التفاىـ لتحؿ العداوة والبغضاء والجفوة .

 الدبموماسية والحرب المفاهيم العربية واالسالمية في 
لقد وضعت الدولة العربية االسالمية مفاىيـ جديدة في العالقات بيف الدوؿ وقد تمثمت  
اولى ىذه المفاىيـ في اف اساس العالقات الناجحة بيف الشعوب يجب اف تقوـ عمى اساس االخذ 

ىذا االساس  وعمىنية التي تراعي حؽ الشعوب جميعا ،والعطاء في ظؿ مفاىيـ السممية واالنسا
فرقت الدولة االسالمية في عالقاتيا مع غير المسمميف بيف السمـ والحرب ووضعت حاالت معينة 
لمحرب الشرعية ، كذلؾ مف مبادئ الفكر والحضارة االسالمية اف تقؼ بدلتيا موقؼ مساندة 

 (1986المظمـو ضد الظالـ . .)مجمة الدراسات الدبموماسية،
بيف المساومة والدبموماسية فإنيا تتجمى في مساومة  الدولة اما بالنسبة الى العالقة 

لخصوميا بتيديده مف خالؿ القنوات الدبموماسية المباشرة ، واف ىذا النمط مف الدبموماسية القائـ 
عمى االكراه يعطييا دورا حساسا يمكف اف يؤدي الى نتائج خطيرة عمى العالقات بيف الدوؿ 

 (1986الدبموماسية،المتخاصمة  .)مجمة الدراسات 
الدبموماسية بشكؿ عاـ ىي فف ادارة العالقات الدولية ولقد استخدـ اصطالح الدبموماسية 

 االسالمية عبر العصور بمعاف متعددة وكاف يرمز الي مدلوالت مختمفة :
بممارسات الرسوؿ عميو السالـ وايفاده لمرسؿ بكتبو الداعية  فقد بدأت الدبموماسية االسالمية -

 حولو مف مموؾ وأمراء المناطؽ المجاورة لمجزيرة العربية .مف 
الراشدة واعقبت وفاة الرسوؿ صمى هللا  في العصور االسالمية التي بدأت في مرحمة الخالفة -

 عميو وسمـ اتسع نطاؽ الدولة االسالمية وتعددت عالقاتيا وتنوعت قضايا ىذه العالقات .
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اسي تقاليد في الممارسة الدبموماسية اسيمت في ارساء وقد تكونت خالؿ العصريف االموي والعب
والعالقات القنصمية  1961قواعدىا المعاصرة عمى نحو ما قرتو اتفاقية فينا لمعالقات الدبموماسية 

 (1989.)االشعؿ، 1969واتفاقية فينا لمبعثات الخاصة  1963

 اغراض الدبموماسية االسالمية :
ية عبر العصور فكانت العوة الى االسالـ في تعددت اغراض الدبموماسية االسالم

الدبموماسية النبوية ومف بعده الخمفاء الراشدوف ، وكانت الدعوة لمف ال يؤمف باهلل ، ثـ كاف فداء 
االسرى غرضا آخر لمدبموماسية االسالمية ، وعنيت كذلؾ  بالتجسس عمى العدو خاصة في 

ت التجارية ، وعنيت الدبموماسية االسالمية عيد الفتوحات االسالمية ، وكذلؾ تنشيط المبادال
بإخبار بدخوؿ بعض االمـ االسالـ ، وانشغؿ الرسؿ المسمموف بترتيب المحالفات المعقودة بيف 
ىاروف الرشيد وشارلماف ،عبد الرحمف الداخؿ مع مموؾ بيزنطة الشرقية ،كذلؾ كاف مف اىداؼ 

الوساطة في الخالفات ، وعني المسمموف الدبموماسية االسالمية عقد اليدف و والمعاىدات و 
بالسفارات الثقافية واقامة حوار حضاري شامؿ مع االمارات غير االسالمية يشمؿ شرح الديف 

 (1989وتبادؿ المعارؼ والثقافات . )االشعؿ،

 اغراض االتصاالت الدبموماسية االسالمية 
فقد بدأت الدبموماسية  اف اىـ اغراض الدبموماسية واىدافيا ىي الدعوة الى االسالـ ،

االسالمية في عيد الرسوؿ صمى هللا عميو وسمـ ، فقد ارسؿ ستو مف اصحابو بعد صمح الحديبية 
 (2003الى مموؾ الدوؿ المجاورة يدعوىـ الى االسالـ . ) العاوور،

 المفهوم السياسي لمدبموماسية االسالمية 
وصفو خطًا او منيجًا في استخدـ مصطمح الدبموماسية االسالمية بمفيـو سياسي ب

 (1989السياسة الخارجية وليس فقط أداة مف أدوات تنفيذ أىداؼ ىذه السياسة : )االشعؿ،
اف الدبموماسية االسالمية جاز اف تطمؽ عمى خطط التنسيؽ والتضامف والتعاضد بيف االمارات 

 االسالمية وضد اعداء االسالـ .
ير االسالمية في تعامميا مع القوى كاف االصطالح يشير ايضا الى منيج الدوؿ غ

االسالمية ولعؿ مف امثمة ىذا الجانب في العصور الحديثة ما كاف يطمؽ عمى الدبموماسية 
 .نذ الفتوحات العثمانية في اوروبااالسالمية في سياسات روسيا والقوى االوربية م

 (1989)االشعؿ،
العالقات بيف الدوؿ ويمكف اف نطمؽ اصطالح الدبموماسية االسالمية عمى مجمؿ 

ف لـ يكف ىذا المعنى شائعا بسبب تردد الفقياء المسمميف في  االسالمية نفسيا في ظؿ الخالفة وا 
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االعتراؼ بوجود دوؿ إسالمية بما يؤثر عمى نظرية االمة االسالمية ونظرية وحدة العالـ 
 (1989االسالمي تحت لواء الخميفة . )االشعؿ،

 اسية االسالمية تطور الفنون والنظم الدبموم
كاف اتساع ارجاء الدولة االسالمية وتنوع عالقاتيا الدولية سببا في تطور اساليب ونظـ 
الممارسة الدبموماسية االسالمية ، فنشأ ديواف ىو بمثابة وزارة الخارجية وتخصص نفر ممف 

 يجيدوف صياغة المعاىدات والرسائؿ والوثائؽ الدبموماسية .

 :السياسي عبية وأهميتها في إحداث التغييرمزايا الدبموماسية الش
قد تكوف الحكومات ىي أوؿ مف ميدت لمدبموماسية التي يديرىا الشعوب، حيث سعت    

قناع والترويج ال سيما خالؿ الحروب واألزمات، لمتوجو إلى الجماىير بأساليب الدعاية واإل
أرض الواقع. فبرز الجيد الشعبي  فأوجدت بعد ذلؾ حيزًا كبيرًا لدبموماسية الشعوب لمتنفيذ عمى

لتحقيؽ أىداؼ الكرامة والحرية وتقرير المصير، حيث أصبح لمرأي العاـ كينونتو التي تحسب ليا 
 مى السياسات الداخمية والخارجية.الحكومات ألؼ حساب، لما ليا مف تأثير ع

عدا عف أف ـ. 1789فالنظاـ الفرنسي الممكي ما أسقطو إال الرأي العاـ عبر ثورتو عاـ 
ثبات وجوده يؤثر حتى عمى العالقات بيف الدوؿ والسياسات  ىذا الرأي العاـ بحراكو المتواصؿ وا 
التعاونية واإلتفاقيات القائمة بينيـ، فأحيانًا يبطؿ الرأي العاـ معاىدة، أو يجر الحكومة إلى تعاوف 

الخارجية والتأثير بيا  أو قد تبذؿ الدوؿ أقصى نشاطيا لمتوجو لمسياسات، إقميمي ودولي معيف
مستخدمة شعوبيا عبر نقاباتيـ العالمية والمينية واالتحادات الطالبية والمنظمات الشبابية 

وغير ذلؾ مف المنظمات األىمية غير الحكومية،  ،والنسائية والبرلمانات واألحزاب والفنوف
يضًا تكاممية وليست بالضرورة فالعالقة إذًا بيف الدبموماسية الرسمية والدبموماسية الشعبية تكوف أ

 (2004)الخميفي،  أف تكوف دائمًا عكسية.
وعمى الرغـ مف أف معظـ أسباب نشأة الحراؾ الشعبي أو الدبموماسية الشعبية تكوف  

لقضايا اقتصادية واحتياجات اجتماعية، بمعنى آخر إف غياب بعض السياسات اإلجتماعية 
ب، أو افتقار السياسات الحكومية الناجحة في االقتصاد العادلة مف ناحية الحكومات تجاه الشعو 

عمومًا يؤكد إلزامية وجود ىيئات غير حكومية إلثبات تمؾ الحقوؽ المشروعة لممواطنيف، وبعدىا 
يتوسع مفيـو الدبموماسية ليشمؿ كؿ المواقؼ االستراتيجية واإلجراءات القانونية لمنظاـ بيدؼ 

 شري والرسمي.إحداث التغيير وترقية السموؾ الب
ف العالقات بيف الدوؿ أصبحت أكثر تعقيدًا ال سيما مع العولمة التي فإ ،وكما ىو معموـ 

جتماعية وسياسية وثقافية وعدة اقتصادية و انعيشيا والتي تربط مشارؽ البالد بمغاربيا بروابط 
العمؿ أف تبذؿ الحكومات الجيود المطموبة في  ،مصالح أخرى. فكاف ال بد في ىذا الواقع
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 وتعطي معنى أوسع لمجيود المبذولة لترسيخ الدبموماسية الشعبية. ،الدبموماسي لكي تخدـ شعوبيا
 (2011)صادؽ،
وىذه الدبموماسية الشعبية لـ تعد عنوانًا عمى ىامش الحياة االجتماعية والسياسية، بؿ  

السياسية إنيا أضحت صمة الوصؿ ومصدر االتصاالت والتفاعالت الرسمية بيف الكيانات 
المعاصرة مف جية وبيف الشعوب والحكاـ مف جية أخرى، وذلؾ مف خالؿ المنظمات الشعبية 

 والجماعات األىمية والييئات غير الحكومية.
كما أرست ىذه الدبموماسية مجموعة مف المبادئ والقيـ اإلنسانية كمنيج أساس ليا في  

قضايا التي يواجييا الشعب والحكومات عمى مختمؼ أنشطتيا ومساعييا لتقديـ الحموؿ المناسبة لم
حد سواء. وعمى سبيؿ المثاؿ: "تعتبر الدبموماسية الشعبية أىـ االبتكارات في تاريخ العالقات 

ىي لصالح الشعب الصيني وشعوب  ،الصينية داخميًا وخارجيًا. وجميع األنشطة التي تقـو بيا
 (2013. )القطبي،العالـ..."
دبموماسية الشعبية تسيـ بشكؿ مركز في التفاعؿ مع قضايا ومما ال شؾ فيو أف ال 

لموصوؿ إلى قمب وعقؿ الرأي العاـ العالمي. كما تساعد في تفعيؿ  ،العصر واستيعاب أدواتو
العالمي ومعايشة االحتياجات الراىنة اإلقميمي و التواصؿ بيف مؤسسات المجتمع المدني المحمي و 

ات البشرية واألدوات الحديثة ووسائؿ اإلتصاؿ والتواصؿ عمى مختمؼ األصعدة، واستثمار الطاق
ف وجود ىذا النوع مف الدبموماسية أداء الشعوب وتوعية الرأي العاـ.المختمفة لتطوير  يشجع  ،وا 

عبر الحوار والتشاور والتنسيؽ بيف  ،عمى اتخاذ المبادرات الذاتية تجاه القضايا المستعصية
 ؼ موحديف.مختمؼ الييئات والخروج بموقؼ وىد

ومف ىنا تأتي أىمية الدبموماسية الشعبية في وقت صار الرأي العاـ الشعبي ىو القوة  
الضاغطة التي تصنع القرار أو تؤثر في صنعو أو تعمؿ عمى تغييره، وصارت المجموعات التي 
تعبر عف الرأي العاـ ىي بعض الضمير اإلنساني الذي يقؼ في خط الرفض األمامي لمسياسات 

قية والسمبية التي تفرضيا المؤسسات أو األنظمة أو المعسكرات، ال سيما رفض الشعوب الفو 
نتياكات حقوؽ اإلنساف".   (2004)الخميفي، لسباؽ التسمح والحروب والتنديد بالتفرقة العنصرية وا 

حيث  2003عاـ  وليس ببعيد عنا تأثير الشعب التركي في حكومتو إثر حرب العراؽ 
ركية إرساؿ وحدات عسكرية لممشاركة في احتالؿ العراؽ استجابة لمطالب رفضت الحكومة الت

أحدث  ،ـ2003 عاـ األتراؾ. وكذلؾ، فإف الخسائر التي تكبدتيا قوات التحالؼ في غزو العراؽ
ضغوطات عسكرية واقتصادية وشعبية مف أىالي الجنود القتمى مف قوات التحالؼ مطالبيف 

كاف، ال سيما أف الداعـ األساسي جاء عبر وسائؿ اإلعالـ بانسحابيـ مف العراؽ، وىذا ما 
المختمفة التي كانت تنقؿ ىذه المطالبات عبر األقمار االصطناعية لكؿ العالـ، ما أعطى أىمية 



29 

 

لمرأي العاـ الداخمي والعالمي، وأوجد خشية مف تأثير ذلؾ عمى العالقات اإلستراتيجية مع الدوؿ 
 الصديقة.

 :ة والعولمةالدبموماسية الشعبي
تعددت التعاريؼ لمفيوـ العولمة كما اشار ابو العنييف حيث اعتبر اف المفيوـ الشامؿ لـ 
يتـ تحديده النو يتمحور حوؿ عدة مستويات اىميا المستوى االقتصادي الى حد الييمنة 

 االقتصادية لمدوؿ االقوى أو االقدر عمى المنافسة وفرض االدارة .
ي والعالقات الدولية فقد اصبحت العولمة رمزا لممبرالية الجديدة اما عمى المستوى السياس

 المعبرة عمى انتياء مراحؿ تناقضيا االيديولوجي ، وتأكيد نظاـ القطبية االحادية .
ويرى ابو العنييف اف العولمة في مفيوـ الميبرالييف يعني تعميـ وتطبيؽ مبادئ 

 ( 2007)ابو العنييف ،الديموقراطية والتعددية واحتراـ حقوؽ االنساف 
أو ما يعرؼ ف العالـ بدأ يتحوؿ مف مفيوـ الدولة القطرية الطبقية الى القطرية الكونية إ

 ،كثيرة تتعمؽ بالتطور التكنولوجي وتطور وسائؿ االتصاؿأمور  لى إ، وىذا يعزى بالقرية الكونية 
 ى الدبموماسية التقميدية .وقد تأثر بذلؾ دور الدبموماسية وزيادة ىذا الدور وعدـ اقتصاره عم

بعد انغماس الدبموماسية الشعبية في تفاصيؿ الحياة، وتغمغميا بثقافتيـ منذ الوالدة، ال  
يمكف أف نتخيؿ عالمًا يعيش بال دبموماسية وبال نشاط دبموماسي بإدارة الشعوب. وكما ذكرنا 

ى بقيت تتطور حتى وصمت إلسابقًا، إف الدبموماسية متواجدة بيننا منذ تواجد البشرية لكنيا 
. ولـ تعد ىذه الثقافة حكرًا عمى فئة محددة مف الناس.. ال بؿ مفيوميا الحالي، ووضعيا المعاش

يمكف القوؿ إننا في عصر انتصار الدبموماسية الشعبية عمى سياسات األنظمة، وخير دليؿ عمى 
كانت الشعوب تتحرؾ بشكؿ "، حيث الحراكات العربيةذلؾ ما يشيده العالـ العربي بما يسمى "

سممي، وتعبر عف آرائيا بالنشاطات المختمفة والتظاىرات الكالمية مف ناحية، ومف ناحية أخرى 
أخذت المنظمات والمؤسسات األىمية والمدنية واألحزاب تنتشر بشكؿ أكبر برغـ المحاوالت 

زدىار ة العممية واالالحكومية إلسكات ىذا الصوت الشعبي، إال أف التطورات الثقافية والتوعي
جميعا في الحد مف قدرة الحكومات عمى استيعاب التحركات وتطويقيا..  تالتكنولوجي أسيم

ولكنيا أبقت في كثير مف األحياف عمى مواقؼ الرفض وعدـ التجاوب مع الشعوب ومطالبيـ 
 الحياتية، ما أدى إلى تبمور ىذه التحركات السممية وتحوليا إلى مواجيات وغضب شعبي
وعصياف مدني صار أشبو بثورة شعبية استيقظ خالليا مارد الشعوب العربية وانتفض عمى نفسو 

)البخاري،  قبؿ أف ينتفض عمى حكوماتو، وصار يطالب بجرأة أكبر وتصميـ أقوى بما يريد.
2010) 
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في خضـ كؿ ىذا، ال يمكف أف نتنبأ باختفاء الدبموماسية الشعبية مف حياتنا وبالدنا فيي  
حت السالح الذي يعطي لمشعوب الرخصة بالتعبير عف النفس وبالمطالبة بحقوقو مف موقع أصب

القوة، مع ممارسة الضغوط المختمفة باستخداـ ما وىبتنا إياه التكنولوجيا الحديثة مف نشر صور 
تكشؼ الحقائؽ عمى سبيؿ المثاؿ تـ التقاطيا باألجيزة الخموية ونشرىا عبر مواقع التفاعؿ 

 عي والفضائيات المختمفة.االجتما
ذا ما افترضنا غياب الدبموماسية الشعبية مف قانوف الحياة اإلنسانية، فكأننا بذلؾ نقوؿ   وا 

بعودة شريعة الغاب، وسياسة ىضـ الحقوؽ وتغييب الحقائؽ، وقمع الحريات.. وعودة حياة 
يا.. وقمب معادلة القوة التسمط التاـ وديكتاتورية الحكاـ وحرماف الشعوب مف تحديد مصيرىا بأيدي

 في يد الحؽ إلى القوة بيد األقوى سمطة ومااًل وسالحًا.

 مظاهر الدبموماسية الشعبية:
فى وتتناوؿ موضوعات شتى تتحكـ  ،إف الدبموماسية الشعبية تغطي مجاالت واسعة 

اسية طبيعة الدور الذى تقوـ بو القوى الشعبية المينية وغير المينية، كما فى المجاالت السي
"وىي تتجو إلى مخاطبة الجماىير والشعوب بشكؿ مباشر، وبوسائؿ  ،جتماعيةوالفكرية واال

وأدوات شعبية، بيدؼ إيجاد عالقات مباشرة بيف الشعوب ومحاولة كسب تأييدىا، عبر استخداـ 
 ما يطمؽ عميو القوة الرخوة )الناعمة( التي تعتمد عمى الثقافة والمبادئ السياسية وتكويف صورة

 ذىنية إيجابية عف الدولة المعنية، بما يؤدي إلى التعاطؼ معيا ومع سياساتيا وأىدافيا.
ولتحقيؽ أىدافيا تمؾ ترتكز الدبموماسية الشعبية عمى عدد مف الوسائؿ واآلليات، مف  

اإلذاعات المسموعة والمرئية والصحافة؛ فمحطات اإلذاعة والتميفزيوف والصحافة، وما أدى  أىميا
نتشار األقمار الصناعية ونقؿ أساليب الحياة في الدوؿ ودخوليا إلى كؿ بيت في شتى بقاع إليو ا

العالـ بما تحممو مف وجيات نظر وآراء وأفكار حوؿ مختمؼ القضايا، إنما يكوف لو تأثير مباشر 
 (2009)عرماف،  في متمقي ىذه البرامج وغيرىا.

افتيـ كرجاؿ العمـ والديف، فيـ أدوات غير أما المبعوثوف إلى الخارج بمختمؼ أشكاليـ وثق 
رسمية لمدعاية لبالدىـ يتحدثوف عنيا ويرفعوف مف مكانتيا مف خالؿ قياميـ بأعماليـ العممية 

 ونجاحيـ يخدـ أىداؼ دوليـ ومصالحيا في الخارج. ،والدينية، فيـ ممثموف غير رسمييف لبالدىـ
دة ووكاالتيا المتخصصة مف اقتصادييف كذلؾ فإف خبراء المنظمات الدولية كاألمـ المتح

واجتماعييف وفنييف وغيرىـ، يتحدثوف أثناء أدائيـ أعماليـ في مختمؼ القضايا، وينقموف بشكؿ أو 
بآخر وجية نظر دوليـ حوؿ مختمؼ القضايا المحمية والدولية، ويكوف ليـ تأثير كبير قد يفوؽ 

 تأثير بعض السفراء.
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لرياضية عاماًل مساعدًا في الدبموماسية الشعبية، في ظؿ إلى جانب ذلؾ تشكؿ األلعاب ا 
إضافة إلى كونيا ال تتطمب معرفة لغات أجنبية. ويمكف  ،الشعبية التي تتمتع بيا تمؾ األلعاب

ىنا اإلشارة إلى ما أطمؽ عميو "دبموماسية الكريكت" التي ساىمت في تذويب الجميد في العالقات 
 (2011)حسف،  بيف اليند وباكستاف".

 أدوات وآليات تفعيل الدبموماسية الشعبية:
لتفعيؿ الدبموماسية الشعبية كاف ال بد مف اإلستفادة مف المجاالت التي تتجمى مف خالليا  

يخدـ أىداؼ الدبموماسييف الشعبييف وحراكيـ. مثاًل، "فإف  بماالدبموماسية الشعبية، واستثمارىا 
فى نماذج  افى مجاؿ الدبموماسية اليمكف حصرى الحديث عف دور القطاعات األدبية والفنية

بعينيا. فمجاؿ اآلداب والفنوف بطبعو مجاؿ مفتوح ويتمقى كؿ يوـ مستجدات ومستحدثات قد 
ودائرة اآلداب  اسى الشعبي فى فترة زمنية معينة.التخطر عمى باؿ المخطط لمعمؿ الدبموم

تالي تستطيع أف تستوعب قدرًا كبيرًا مف والفنوف رحبة تتسع لكؿ مانحتاج إليو مف نشاط، فيي بال
األنشطة الشعبية ومف خالليا تستطيع الشعوب أف تتبادؿ المعمومات وتتناقميا، وأف تكشؼ عف 

 جوانب مف صميـ احتياجاتيا قد التكوف متيسرة مف خالؿ العمؿ الدبموماسى الرسمى.
عة والمتطورة في وسائؿ ختيار القنوات النافذه السرياىذا مف جانب، ومف جانب آخر فإف  

لذلؾ تجده يبحث كؿ السبؿ التي توسع  ،ىتمامات العمؿ الدبموماسي الشعبيا اإلعالـ مف أولى 
فمكي يكوف العمؿ الدبموماسى الشعبى مؤثرًا ينبغي أف اليكوف محصورًا بيف  .نتشارهامف قاعدة 

عتبار أيضًا فى االبؿ ينبغى أف يؤخذ ، الجدراف وفي القاعات ودور العرض ومناطؽ الصفوة
حاجتو لألدوات التى تمنحو بعدًا يتجاوز ىذا النطاؽ الضيؽ حتى اليعتبر كالعمؿ الدبموماسي 
التقميدي الدائر بيف الجدراف ووراء الكواليس.. لذلؾ فإف الدبموماسية الشعبية ما انفكت تربط 

عمى نطاؽ واسع مف حيث نشاطيا بوسائؿ اإلعالـ الجماىيرية التي ليا القدرة عمى النشر والبث 
مف خالؿ ، المساحة وعدد المستفيديف مف حصيمة المعمومات التي يستطيعوف الحصوؿ عمييا

 ( 2012)شراب،العمؿ الدبموماسى الشعبى.
وفي مجاؿ اآلداب والفنوف، يمكف االستفادة منيا في العمؿ الدبموماسي، فيي تعتبر مف  

تطيع القوى التي تخشى مف ممارسة الدبموماسية أكثر المجاالت التي تصمح فيو، والتي التس
الشعبية أف تقؼ فى وجييا، وذلؾ لمقدرتيا عمى إثارة الرأي العاـ والجماىير المستيدفة بيذا 
النشاط الدبموماسي الشعبي لموقوؼ فى وجو كؿ عائؽ.واآلداب والفنوف بفروعيا وتفاصيميا، 

ذا المجاؿ يمكف إدراجو فى نماذج محددة ، ولكف أبرزىا وأصمحيا لمعمؿ فى ىةومتنوععديدة 
منيا: المعارض والكتب والفنوف الشعبية واإلكروبات واألزياء  ،عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

ما التستطيع ف .الفوتوغرافي والفيديو والكاسيت.. إلخ واآلثار والغناء والموسيقى والتصوير
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داب والفنوف تخطييا والنفاذ إلى مواقع الدبموماسية الشعبية الولوج فيو، تستطيع دبموماسية اآل
لى محبي المعرفة التأثير في الرأي العاـ السياسي واال جتماعي والعممي والجماعات الضاغطة وا 

فتوصؿ مف المعمومات مايجعؿ الممتقي قاباًل لمتأثر  ،والمؤثريف عمى صناع السياسة والقرار
 (2006)برنامج حوار الحضارات،  والتأثير بشكؿ فّعاؿ.

وال تقتصر الدبموماسية الشعبية عمى أولئؾ الموجوديف داخؿ البمد، بؿ إف قطاع  
المغتربيف عبر ما يشكمو مف مختمؼ الروابط والييئات والجاليات بالخارج لو دور سياسي وشعبي 
كبير، إذ باستطاعتيـ أف يغرسوا لدى قادة ومجتمعات الدوؿ والشعوب صورة عامة عف وجيات 

 في شتى الموضوعات والمياديف". نظرىـ وآرائيـ
أدوات  ،كذلؾ يمثؿ أصحاب العمؿ ورجاؿ األعماؿ وقطاع المرأة والحركات الطالبية 

 مؤثرة في تنفيذ الدبموماسية الشعبية.
وليس بالضرورة لمدبموماسية الشعبية أف تكوف دائمًا مناىضة لمحكومة أو معاكسة  

وليس تعبير الشعب عف  ورتو لمحكومة ولمخارج.ت الشعب وصألىدافيا ورؤاىا، ولكنيا تعد صو 
نفسو يكوف فقط حوؿ أمور حياتية مأساوية، بؿ إف قضايا الدبموماسية الشعبية، والتي يتـ تفعيميا 

لقضايا اجتماعية قد  ؽتطر نتحاد والتوحد، و عبر األدوات اآلنفة الذكر، تعالج حاجة المجتمع لال
وحاجتيـ لمعمؿ والمسكف  ،جات العائالت المادية والمعنويةتتعمؽ بسعادة األسر، وقد تتعمؽ باحتيا

إلى المسائؿ السياسية وقد تتصاعد بعد ذلؾ المجاالت التي تيتـ بيا الدبموماسية الشعبية  الالئؽ.
وتختمؼ طرؽ التعبير في الدبموماسية الشعبية، فقد تكوف بالفنوف التيريجية، وقد   بيف الدوؿ.

واألفالـ الوثائقية، وقد تكوف بالمعارض المختمفة والندوات والمؤتمرات،  تكوف باألفالـ السينمائية
وقد تكوف بإنشاء شبكات الحوار والتفاعؿ االجتماعي عبر صفحات اإلنترنت، وقد تكوف 

عتصامات السممية، وقد تتعدى ذلؾ لتصؿ إلى جمع كؿ ذلؾ في إطار الغضب الشعبي باال
 (2011)نعماف، ذلؾ.الواضح إذا ما كانت األوضاع تستدعي 

 تطورات الدبموماسية الشعبية عبر األزمنة:
ات ي"تعود نشأة الدبموماسية الشعبية إلى عيد الحرب الباردة التي بمغت أوجيا في الستين 

مف القرف الماضي، وكاف مف ثمارىا الكثير مف اإلذاعات الموجية والبرامج والمنتجات الثقافية، 
وبرامج  ،يف رئيسييف مف نظاـ اإلعالـ الدوليأشّكال فيما بعد جز المتاف استمرتا وتطورتا حتى 

ستقطاب العالمي مختصرًا في بعثات الدبموماسية الرسمية عمى حد سواء. في ىذه الفترة كاف اال
شتراكية، وظير مصطمح التعالي عمى ما اوكتمة شرقية شيوعية  ،كتمة غربية ليبرالية رأسمالية
ويسعى كؿ مف العالميف  ،قصد بو تمؾ الدوؿ التي أنيكيا االستعمارسمي بػ "العالـ الثالث" لي

بعد أف صارت  ،األوؿ والثاني لكسب والئو والسيطرة عمى عقوؿ أبنائو ومواردىـ بالقوة الناعمة
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. وكي ال نقع فريسة االختزاؿ، ينبغي أف نقر بأف نظامًا قديماً الييمنة العسكرية المباشرة وحدىا 
حدث في استقالؿ ىذه األدوات وتغير أىدافيا التفصيمية وطريقة عمميا، كما يجب تطورًا كبيرًا قد 

أال ننسى أف تراكـ خبرات العامميف في أجيزة الثقافة واإلعالـ الغربية قد أّثر بشكؿ جوىري في 
 آلياتيا وخططيا االستراتيجية.

ذا كانت الدبموماسية الشعبية قديمًا قد وّجيت لمشعوب النظيرة بيد  ذا وا  ؼ استقطابيا، وا 
كانت اليجرة المؤقتة أو الدائمة ألبناء ىذه الشعوب إلى أحد المعسكريف لتعميره بعد الحرب 

خاصة  ،مصدر سعادة ودلياًل عمى النجاح، فإف الدبموماسية الشعبية اآلف غاية أمميا ىو التحييد
افية والعرقية في الدوؿ أنيا تأتي في سياؽ األنيف تحت وطأة مشكالت المياجريف واألقميات الثق

ذا كانت قديمًا تسعى لتشكيؿ عالقات ما  الغربية، إلى جانب معاناة الشعوب في الدوؿ العربية. وا 
وضماف استمرار  ،بعد االستعمار، فإنيا اآلف تسعى لمحفاظ عمى ما تبقى مف ىذه العالقات

ذا كانت  قتصادية حتىنتفاع مف روافد التبعية األكاديمية والتطبيقية واالاال تبمغ رمقيا األخير. وا 
تجاه قد سمحت وقتئذ بشيء مف غسيؿ المخ الجزئي أو المؤقت، فإف وسائؿ االتصاؿ أحادية اال

التي صنعيا الغرب، قد أعطت الفرصة لشيء مف التأثير  وسائؿ اإلعالـ التفاعمية الحديثة
خر أو دوف تغيير قناعات. المتبادؿ والمناقشة الجادة التي قد تنتيي بتغيير قناعة الطرؼ اآل

 ،  (2011)سمـو
لكف الدبموماسية الشعبية بكؿ األحواؿ حاولت أف تطور نفسيا عقدًا بعد عقد، وقرنًا بعد  

قرف، حتى أتت الدبموماسية الشعبية مطمع القرف الحادي والعشريف بحركة أكاديمية نشطة 
ف اختمفت الدوافع  ،ظـكالحركة النسوية وغيرىا، وصار ىناؾ ضغط حقوقي وميداني متعا وا 

وانتقمت الدبموماسية مف جيودىا التي كانت تتسـ بالمبادرة إلى المحركة لجيود الدبموماسية. 
لكنو لـ يمنع عمى طوؿ السنيف  كرّد فعؿ تصحيحي ألخطاء اآلخريف.نشاطيا الحالي الذي يعّد 

 ،المواتية لمسياسات الحكومية مف استمرار بناء العالقات الطويمة األجؿ القادرة عمى إيجاد البيئة
، ي)اإلسكندران ميما أصبحت ىذه السياسات أكثر تعقيدًا وتركيبًا داخميًا وخارجيًا عبر السنوات".

2010) 

 العصر الحديث ومراحل التحوالت في االساليب الدبموماسية :
لقد عبر المختصوف والخبراء بشؤوف الدبموماسية  في العصر الحديث عف طبيعة 

وماسية بأنيا تدور حوؿ ادارة شؤوف العالقات ما بيف الدوؿ المختمفة ورأوا اف ىذه العالقات الدبم
تتخذ اشكاال وصورا اساسية فيي إما اف تكوف عمى صورة توافؽ او اذعاف او توتر او قوة .وفي 

 عة .الحقيقة اف ىذه االشكاؿ قد الزمت الدبموماسية حتى يومنا ىذا مما يدلؿ عمى دواـ ىذه الطبي
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وحينما نقوؿ اف اساليب الدبموماسية ىي التي تتغير فإننا نقصد بذلؾ اف الدبموماسية ال تعيش في 
الفراغ وانما تعيش في اجواء الدوؿ التي تعاصرىا في العصور المختمفة ، ومعنى ذلؾ اف ىناؾ 

ف نشير الى عالقة ما بيف اساليب الدبموماسية وما بيف العصر الذي تقوـ فيو الدولة ، ويكفي ا
ىذه العالقة بالقوؿ اف دبموماسية عصر السالح التقميدي ىي غير دبموماسية عصر السالح 

 النووي تماما .
: وأوؿ ىذه المراحؿ في سمـ التغيير في اساليب الدبموماسية  مرحمة الدبموماسية االرستقراطية-1

ماسية خالؿ القرف السادس عشر تتمثؿ باألساليب االرستقراطية في الدبموماسية  ،فقد كانت الدبمو 
تمثؿ مصالح الطبقة الحاكمة ، ولقد كاف الدبموماسيوف في ىذه المرحمة يدركوف اف واجبيـ االوؿ 

 (1987تطميف مصالح اسرىـ الحاكمة. .)محمد،
: وتتمثؿ ىذه المرحمة بالخروج عف دبموماسية االسر الحاكمة  مرحمة الدبموماسية القومية -2

بيا التكتيكية في تحقيؽ مصالحيا واطماعيا والدخوؿ في اسموب جديد عرؼ باسـ االوربية واسالي
الدبموماسية القومية ، ولعؿ اىـ طابع يميز ىذا االسموب ىو اف الدبموماسية اخذت تعمؿ مف 
اجؿ اىداؼ ومصالح الشعوب اكثر مف مصالح الحكاـ ، ذلؾ الف مصالح الشعوب ىي اوسع 

 (1987اـ.)محمد،واعقد بكثير مف مصالح الحك
: وتتمثؿ ىذه المرحمة التي غطت القرف التاسع عشر في اف  مرحمة الدبموماسية الكالسيكية-3

الدبموماسية في ىذه المرحمة اخذت تعرؼ بالدبموماسية الكالسيكية ، وقد تميزت بالسالـ الذي عـ 
االصوؿ الدبموماسية ، أوربا ، واخذت تسير العالقات الدولية وفؽ مبادئ متبمورة في القوانيف  و 

 (1987ويمكف القوؿ اف اسموب الدبموماسية في ىذه الفترة كاف اسموبا سميما . .)محمد،
: والتي بدأت منذ نياية الحرب العالمية االولى وببداية ىذه  مرحمة الدبموماسية الشعبية-4

دبموماسية التقميدية ، المرحمة دخمت الدبموماسية الجديدة وسميت بذلؾ االسـ لمتفريؽ بينيا وبيف ال
لقد توسع نطاؽ الدبموماسية بحيث شمؿ بقاعا متعددة في العالـ ، وبدأت الدبموماسية في مخاطبة 
الجماىير الشعبية ، واصبحت الدبموماسية الجديدة دبموماسية استعالمات ونشرات وخطابات 

الؿ الخمسينيات بدت وحماس وكسب الرأي العاـ الشعبي الداخمي وكسب الرأي العاـ العالمي وخ
وىي تحتضف االفكار وااليديولوجيات وتدافع عنيا بكؿ قوة ، وتدخؿ ضمف برامجيا وسائؿ جديدة 
في الداعية امال في كسب رأي شعوب االعداء ، اف ىناؾ ثالثة عوامؿ ميمة عممت عمى تغيير 

 (1987الدبموماسية التقميدية الى الشعبية وىي : )محمد،
 الذي ادى الى قمب مفاىيـ الدبموماسية التقميدية  1917عاـ  في روسيا عامل قيام الثورة-1
الى حظيرة االسرة العالمية وبذلؾ اخرجت  عامل دخول الواليات المتحدة االمريكية-2

 الدبموماسية مف عالـ السرية الى عالـ العمنية التي نادى بيا ويمسوف .
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استقالليا ورفضيا التعامؿ الدبموماسي عمى  ونيميا عامل يقظة شعوب آسيا وامريكا الالتينية-3
 اساس االمتيازات ومطالبتيا بالمساواة 

ويكفي  1945: وىذه المرحمة بدأت منذ أوؿ تفجير نووي عاـ  مرحمة الدبموماسية النووية-4
القوؿ اف الدبموماسية النووية المعاصرة تيدؼ الى تجنب الحرب مستخدمة اسموب الدبموماسية 

 (1987الوفاقية .)محمد، –التعايشية 
نشوء الدبموماسية الحديثة فقد تمثؿ في التغير النوعي في االىتمامات الوظيفية لمدوؿ اف 

والمجتمع الدولي ، وىو التغير الذي نجـ عف تقمص الحدود بيف الدوؿ ، والثورة الصناعية وتزايد 
المتزايد بيف الدوؿ في الشؤوف االعتماد عمى التجارة وتنوعيا ، واالكتشافات العممية ، والتداخؿ 

الثقافية واالجتماعية والمالية ، وبدت عمى الحكومات اف تتعامؿ مع نطاؽ واسع مف القضايا 
 (2000والمشكالت .) عوض،

اما السبب الرئيسي لظيور الدبموماسية الحديثة فيو بروز اكثر ديمقراطية لمعالقات 
خالؿ خالؿ عصر الدبموماسية القديمة والتقميدية الدولية ، بحيث كانت ادارة العالقات الدولية 

توكؿ الى صفوة مف الرجاؿ المختاريف التي تتفاوض وتقرر السياسات لبالدىا وعالقاتيا ، وىو 
ما تغير في ظؿ نظـ الحكـ الديموقراطية حيث اصبح الرأي العاـ ذا تأثير بالغ عمى صانع 

نات ب واالجتماعات الشعبية والبرلماالسياسة ومنفذىا مف خالؿ وسائؿ االعالـ واالحزا
، وىكذا اصبحت الدبموماسية ذات طابع ديمقراطي بحيث اصبحت والمظاىرات وصناديؽ االقتراع

تسمى احيانا الدبموماسية الشعبية بما يعني نفوذ وتأثير االجيزة الشعبية والتمثيمية عمى العالقات 
 (2000الخارجية . .) عوض،

كانت وراء ىذا التحوؿ عددا مف الخصائص الدبموماسية لقد اظيرت العوامؿ التي 
الجديدة فقد اصبحت تعمؿ مع بيئة دولية اكثر اتساعا وتعددا وتنوعا مف تمؾ التي كانت تعمؿ 
فييا الدبموماسية التقميدية ، واصبحت ادواتيا اكثر سرعة وحركة بشكؿ يفوؽ بمراحؿ ادوات 

ا والموضوعات التي تعالجيا ، كما اصبحت تعمؿ في الدبموماسية التقميدية واتسع نطاؽ القضاي
ضوء تأثير ومتابعة وسائؿ االعالـ وتأثير المؤسسات الديموقراطية ويقظة الرأي العاـ ،باالضافة 
الى ىذه الخصائص المرتبطة بعوامؿ التغيير التي طرأت عمى الدبموماسية ، ثمة خصائص 

صرة ، ومف اىـ ىذه المعالـ اف الدبموماسية اليـو اصبحت مف المعالـ الرئيسية لمدبموماسية المعا
اصبحت ما يمكف تسميتو الدبموماسية الشاممة ،حيث اصبح الدبموماسي اليوـ يدير وينسؽ نطاقا 

 (2000واسعا مف النشاطات واالىتمامات العريضة لبالده .) عوض،
الـ وخاصة عويشير السيد اميف شمبي الى مدى تأثر الدبموماسية الجديدة بوسائؿ اإل

اإلذاعة والتمفاز والصحافة فيي مف العوامؿ الميمة التي يجب اف يؤخذ حسابيا في العالقات 
الدولية وىناؾ امثمة كثيرة تظير مدى تأثير وسائؿ االعالـ عمى االتصاالت الدبموماسية وخاصة 
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العالقات والصحافة فيي مف العوامؿ الميمة التي يجب اف يؤخذ حسابيا في  زاإلذاعة والتمفا
الدولية ، وىناؾ امثمة كثيرة تظير مدى تأثير وسائؿ االعالـ عمى االتصاالت الدبموماسية 
وخاصة خالؿ االحداث الحساسة الميمة ، ومف اىميا مثال ما حصؿ خالؿ ازمة الخميج الثانية 

والتي كانت وسائؿ االعالـ طرفا اساسيا ومؤثرا في اتجاه االزمة وتطورىا .  1990-1991
 (2000الموسي،)

واذا كانت الدبموماسية ىي فف وعمـ ممارسة العالقات الخارجية فإف مقصدىا االساسي 
ىو تعزيز وترقية العالقات الودية بيف الدوؿ وتدعيـ مظاىر التعاوف بينيما في مختمؼ المجاالت 

ثالثة مف اتفاقية الدولية السياسية واالقتصادية واالجتماعية  وغيرىا ، وىذا ما اكدت عميو المادة ال
بنصيا في الفقرة االولى )ىػ(   1961/ابريؿ  18فينا لمعالقات الدبموماسية الصادرة في فينا في 

منيا اف مف اىـ وظائؼ البعثة الدبموماسية "تعزيز العالقات الودية بيف الدولة المعتمدة والدولة 
 (1987ماسي،المعتمد لدييا وانماء عالقاتيا االقتصادية والثقافية .)الدبمو 

وكذلؾ ما جاء في نص المادة الخامسة مف اتفاقية فينا لمعالقات القنصمية الصادرة في 
ـ ومقررا في الفقرة )ب (اف مف الوظائؼ القنصمية " العمؿ عمى تنمية  1963/ابريؿ 24

وكذا  العالقات التجارية واالقتصادية والثقافية والعممية بيف الدولة الموفدة والدولة الموفد الييا
 (1987توثيؽ عالقات الصداقة بينيما بأي شكؿ وفقا لنصوص االتفاقية .)الدبموماسي،

لقد مارس الفمسطينيوف القادة الفدائيوف ،النشاط الخارجي عبر ادارة العالقات الخارجية 
الخاص بكؿ فصيؿ او حركة فدائية ، واتخذت منظمة التحرير الفمسطينية اسـ الدائرة السياسية 

اصبحت الدائرة السياسية  1968توحيد ادارة العمؿ الوطني الرئيسية في ـ.ت.ؼ .عاـ  لكف بعد
ىي االدارة المركزية لمعمؿ الخارجي )السياسي والدبموماسي(دوف اف تسمح الظروؼ الطاغية 

 (2000آنذاؾ بإستخداـ تعابير الدبموماسية والدبموماسييف والنضاؿ الدبموماسي .)فياض،

 ية الشعبية عمى مختمف القضايا:تأثيرات الدبموماس
لما اعتاد المجتمع عمى طبيعة "استفراد الحكاـ بالسمطة والتحكـ في رقاب الناس الط 

ستئثار بخبرات مجتمعيـ، حتى أف مفيوـ الطغياف أصبح ىو السائد في الفكر السياسي واال
سية معينة، تصبح لألنظمة، وفي العصر الحديث استخدـ مفيوـ الدكتاتورية ليدؿ عمى حالة سيا

 فييا جميع السمطات بيد شخص واحد يمارسيا حسب مشيئتو.
فإذا كاف االستبداد يفيد  ،مى ما ىو جوىري في فعؿ االستبدادوىنا ينصّب تفكيرنا ع 

معنى االنفراد، فإنو يتضمف بدوف شؾ معنى نفي اآلخر، وعدـ االعتراؼ بو مشاركًا في الحؽ 
ستبداد السياسي مثاًل ىو تقويض لمبدأ المساواة التي ال غياف. واالالعاـ، فيو اعتداء واغتصاب وط

تقوـ حياة إجتماعية سياسية سميمة بدونو. ويتضح ىنا أف اإلحتكاـ إلى القوة المجردة مف كؿ 
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معيار أخالقي أو قانوني تمنع كؿ سالـ وتيدد كؿ استقرار. إنيا حالة حرٌب تزرع الخوؼ وتجتث 
شباع رغباتيـ، حرب تمنع كؿ زراعة، وكؿ كؿ استقرار، وتعصؼ بكؿ  أمف وتحوؿ بيف الناس وا 

 ( 2011. )عالـ، صناعة، وكؿ مالحة، وكؿ أدب وكؿ فف وكؿ مجتمع"

في ىذه الحاالت تحديدًا ينشط العمؿ الدبموماسي، ألف مرحمة الدبموماسية البطيئة تكوف  
"وفي الحقيقة، إف التغييرات التي قد وّلت، فيكوف ال بد مف تحرؾ أسرع وتيرة، وأكثر تأثيرًا. 

حدثت منذ الحرب العالمية الثانية وحتى اآلف أدت إلى تطور طرؽ الرد عمى مثؿ ىذه السياسات 
القمعية وجعميا أكثر فاعمية، وساعد عمى ذلؾ ثورة االتصاالت والمعمومات التي تسارعت بعد 

مومات واألفكار بؿ والقيـ مف مكاف إلى انتياء الحرب العالمية الثانية والتي سيمت وبشدة نقؿ المع
آخر في ثواٍف معدودة عف طريؽ الراديو، و التميفزيوف، واألقمار الصناعية ،و اإلنترنت وغيرىا 

ىذا وأصبح الرأي  .أدى ذلؾ لزيادة تنوع وكـّ المعمومات إلى جانب ارتفاع وعي الجماىير ..كما
يث أصبحت ىذه القوة تؤثر بصورة كبيرة في اتخاذ العاـ يمثؿ قوة يعتد بيا في الشؤوف الدولية ،ح

فقط عمى الدوؿ  يقتصر القرارات و التأثير عمييا. و جدير بالذكر أف تأثير الرأي العاـ ال
نما يمتد ليشمؿ الدوؿ غير  تستطيع تجاىؿ الرأي العاـ حفاظًا  ديمقراطية، والتي الالالديمقراطية وا 

تأثيرات الدبموماسية الشعبية والحراؾ الناتج عنيا ارتفاع وساعد أيضًا عمى تفعيؿ  .عمى بقائيا
وانتشارىا بصورة غير مسبوقة ،فكؿ دولة أصبح ليا أفكارىا  عدد الدوؿ المستقمة ذات السيادة،

 (2004)الخميفي،  الخاصة بيا ،سياساتيا ،تقاليدىا ،ثقافتيا ،بؿ ومصالحيا القومية.
و  ،واضح في االىتماـ بالدبموماسية العامة الشعبيةوقد كاف لكؿ ىذه المتغيرات تأثيرىا ال 

بحيث تكوف أداة لمحوار والتفاىـ وبناء عالقات صديقة بيف الدوؿ مف ناحية،  العمؿ عمى تفعيميا،
 (2006، برنامج حوار الحضارات) والتأثير في القضايا الداخمية لمدوؿ مف ناحية أخرى".

ة دور الدبموماسية الشعبية وخطورة تأثيرىا وتصاعد وليذا نرى أف الدوؿ تضع في حساباتيا أىمي
وىذه الدوؿ كبيرىا وصغيرىا وعمى اختالؼ مذاىبيا السياسية  فاعميتيا عمى كؿ المستويات،

واالقتصادية واالجتماعية تسعى جادة إلى كسب تأييد ىذه الدبموماسية بما تمثمو مف كافة 
إف استقالؿ ىذه المياديف األىمية والمدنية كقوى ، تحادات والنقابات والييئات أو التأثير فييااال

شعبية ضاغطة يساعد كثيرًا عمى تحقيؽ أىدافيا أو إحباط أىداؼ الدوؿ المنافسة ليا. مع العمـ 
جيزة أف اإلتحادات الدولية لمنقابات العمالية في عصرنا الحديث ىي أقوى وأىـ ىذه األ

صر الذي يمكف أف نطمؽ عميو عصر المنظمات في ظؿ ىذا الع، الدبموماسية الشعبية جميعاً 
 الشعبية وعصر الدبموماسية الشعبية القوى الضاغطة الجديدة.

والدبموماسية بمعناىا الحديث ىي : ذلؾ التبادؿ لمرسؿ أو المبعوثيف أو الرسؿ أو السفراء 
العصر ظيرت الدبموماسية في  الذي بدأ تبادال بيف الحكاـ والمموؾ ليصبح اليوـ بيف الدوؿ

الحديث كعمـ مستقؿ بذاتو ولو عدة فروع واقساـ حيث ليا فروع مف القانوف الدولي العاـ يعرؼ 
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بالقانوف الدبموماسي والقنصمي وىو نتيجة مف نتاج نمو القانوف الدولي مف ناحية وأثر مف آثار 
 (2002عممية تقنيف عادات واعراؼ وقواعد التبادؿ والتمثيؿ الدبموماسي. )الغامدي،

 نماذج وتطبيقات عممية:
إف البحث عف لغة مشتركة ليس سياًل، ومع وجود اختالفات في اآلراء والطموحات  

والسياسات والرؤى ال بد معو مف شحذ اليمـ لمواجية تحديات المستقبؿ، وأخذ زماـ المبادرة 
المحركات والتشبيؾ إيجابيًا مع قوى المجتمع المدني كافة؛ عمى اعتبارىا واحدة مف اآلليات و 

لمدبموماسية الشعبية التي يتكامؿ دورىا مع الدبموماسية الرسمية، ال سيما في أيامنا ىذه التي 
تشيد تداعيات عدـ االستقرار السياسي في المنطقة والعالـ العربي، ويتصاعد صوت المطالبيف 

 نخاع.بنوع جديد مف التغيير، ىو التغيير الجذري لألنظمة والسياسات مف الجذور حتى ال

 الواليات المتحدة:
عندما ابدى الرئيس االمريكي جورج بوش االبف استغرابو في اطار مؤتمر صحفي جاء 
فيو " انني مندىش مف وجود ىذه الدرجة مف سوء التفاىـ بشأف بالدنا ، اف ىناؾ مف يكرىنا ،ال 

الدبموماسية  استطيع تصديؽ ىذا ألنني أعمـ  أننا أناس طيبوف " اف ىذه المقولة تجسد واقع
االمريكية فالدوؿ الكبرى يبذؿ الكثير مف اجؿ تسويؽ سياستيا الخارجية ، وتحسيف صورتيا اماـ 

 العالـ الخارجي .
بعيًدا عف العرض النظري ألىمية وطبيعة الدبموماسية الشعبية، ىناؾ نماذج عدة لنجاح  

ت الواليات المتحدة سباقة في تمؾ الدبموماسية في تحقيؽ أىدافيا عمى الصعيد العممي؛ فقد كان
 ، وفي منتصؼ الحرب العالمية األولى أنشأ الرئيس1917ىذا الخصوص؛ حيث إنو في عاـ 

" لجنة المعمومات الشعبية العامة، التي كانت تيدؼ باألساس إلى إقناع العالـ بنبؿ ويمسوف"
الثانية  أنشأ الرئيس أي خالؿ الحرب العالمية  1941أىداؼ السياسة الخارجية األمريكية، وفي 

"فرانكميف روزفمت" خدمة المعمومات الخارجية التي كانت تبث مجموعة مف األخبار المؤيدة 
لمواليات المتحدة األمريكية في كؿ مف أوروبا وآسيا وذلؾ لمتصدي لمدعايتيف اليابانية واأللمانية، 

ماف""حممة الحقيقة"، أطمؽ الرئيس "ترو  1950وىو ما عرؼ اآلف بإذاعة صوت أمريكا، وفي 
 1953التي ىدفت إلى تعريض الشيوعييف لألفكار والقيـ الغربية لمحاربة الشيوعية، ثـ في عاـ 

أسس "أيزنياور" وكالة االستعالمات األمريكية خالؿ الحرب الباردة، وكاف اليدؼ الرئيسي منيا 
ة لعبت دوًرا في انتصار ىو فيـ الرأي العاـ الخارجي والتأثير فيو.. تمؾ المحاوالت المتكرر 

الواليات المتحدة والمعسكر الغربي في الحرب الباردة عمى االتحاد السوفيتي؛ حيث استطاعت 
غرس القيـ والعادات التي مف شأنيا تغيير فكر الشعوب التي كانت تدور في فمؾ موسكو نحو 
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تحدة بالتركيز في إطار التطور والثقافة والفمسفة األمريكية في الحياة. كما قامت الواليات الم
توظيفيا لمدبموماسية الشعبية لتحسيف صورتيا في الشرؽ األوسط، في إطالؽ العديد مف 
المحطات اإلذاعية، كراديو سوا، والمحطات الفضائية كقناة الحرة، وكذلؾ المجالت، كمجمة 

 )موقع اليدى لمثقافة(الموجية لمشباب العربي بالمغة العربية.« ىاي»
يات المتحدة االمريكية اف الدبموماسية الشعبية طبقا لممفيوـ االمني والذي تعتبر الوال

يعرؼ باألمف الوقائي ،حيث اف عصر العولمة جعؿ االعتماد عمى االمف التقميدي حسب الغاية 
لذلؾ يجب الحفاظ عمى امف الدولة ليشمؿ عناصر غير امنية كالعناصر االجتماعية والثقافية 

لدبموماسية الشعبية مف ادوات الدفاع عف مكونات االمة واالمف القومي واالتصالية وباتت ا
 االمريكي .
ورغـ ىذا النجاح، فقد فشمت الدبموماسية الشعبية األمريكية بعد أحداث الحادي عشر مف  
في كسب ما سمي حرب "العقوؿ والقموب" في إطار حربيا عمى اإلرىاب، وىو  2001سبتمبر 

ؼ إنفاؽ وزارة الخارجية عمى برامج الدبموماسية العامة وكؿ إذاعات ما أرجعو البعض إلى ضع
في حيف تنفؽ عمى ميزانية الدفاع أربعمائة ضعؼ  ،أمريكا الدولية الذي ال يزيد عمى بميوف دوالر

 )موقع اسالمى داتا( ما تنفقو عمى الدبموماسية الشعبية".
حدة االمريكية االكثر استخداما وتعد القوى الدولية الكبرى وعمى رأسيا الواليات المت

وتطبيقا ألدوات الدبموماسية الشعبية التي تستيدؼ التأثير في بنية العقؿ الجمعي لألمـ والشعوب 
، فقد قامت كاريف ىيوز  2001أفرادا وجماعات السيما بعد ىجمات الحادي عشر مف سبتمبر 
تصورا ألىداؼ  2005عامة عاـ مساعد وزير الخارجية االمريكي السابؽ لشؤوف الدبموماسية ال

الدبموماسية الشعبية لواشنطف خالؿ السنوات العشر القادمة التي تمثمت في  عزؿ وتيميش 
فصائؿ المقاومة االسالمية والترويج لمصالح الشعب االمريكي المشتركة مع شعوب العالـ 

ة الحرة واذاعة سوا االسالمي والعربي عمى وجو الخصوص ، تمثمت ادواتيا كما ذكرنا بداية بقنا
وغيرىا ، باإلضافة الى تكثيؼ برامج التواصؿ مع الشرائح المثقفة في الدوؿ العربية واالسالمية 

 مثؿ برنامج التبادؿ الطالبي في صور منح دراسية تقدميا مؤسسة فولبرايت 

 نقابات األردن:
وماسية الشعبية ليس ببعيد عف تطبيقات نموذج االتصاؿ الجديد المشترؾ المتمخص بالدبم 

التي يتـ مف خالليا التعبير عف وجيات نظر مختمفة تعبر عف التيارات والفئات المختمفة، ليس 
ببعيد عف ذلؾ دور النقابات المينية األردنية في ترسيخ الرفض الشعبي لمكياف الصييوني، حيث 

ت لشجب أي تطبيع قامت ىذه النقابات، اإلسالمية واليسارية اإلتجاه، غير مرة في عقد مؤتمرا
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ؿ"، عمى الرغـ مف مواصمة الدبموماسية اإلسرائيمية بممارسة الضغط مف أجؿ يلمعالقات مع "إسرائ
 (2011)عالـ، تصفية دور النقابات المينية األردنية الوطني.

 تونس:
ىذه األشكاؿ مف الدبموماسية ال تزاؿ في إطار الدبموماسية اليادئة، لكف مؤخرًا شيدت  
عربية تطورات مفاجئة، فقد شيدت تونس أحداثًا أشبو بالثورة، حيث ثارت الجماىير البالد ال

الشعبية عمى حكاميا الذيف يحكمونيـ منذ عشرات السنيف، ساعد عمى ذلؾ وجود أسباب 
قتصادية أيديولوجية وسياسية لموصوؿ إلى مرحمة التمرد الشعبي إلى جانب األسباب اال

أف ىذه الدبموماسية لـ تكف ناعمة أو ىادئة، بؿ كانت المطالب دومًا جتماعية، والمفارقة ىنا واال
بغرض وضع الحموؿ لمعاناة الشعب التونسي مف  ،تيدؼ إلى إسقاط النظاـ التونسي ورئيسو
 الفقر والفساد والحرماف وغياب الحريات.

وبفضؿ القنوات اإلعالمية والمعموماتية كاف مف الممكف متابعة جميع التطورات   
سي أف  ) والػ( بي بي سي )المستجدات عف كثب، ال بؿ إف القنوات اإلعالمية العالمية كالػ و 
، والجزيرة وغيرىا نقمت المياديف التي شيدت األحداث إلى أنظار الناس في كؿ مكاف، وكاف (أف

 ىذا عاماًل مساعدًا جدًا في نجاح التحرؾ الشعبي التونسي الذي أدى إلى تنحي الرئيس التونسي
عف الحكـ، وىا ىو الشعب التونسي اآلف يعيش مرحمة جديدة بعد سقوط  زيف العابديف بف عمي
 )موقع اسالميات( النظاـ الحاكـ السابؽ.

 مصر:
عانت السياسة الخارجية المصرية في ظؿ نظاـ مبارؾ اختالالت ىيكمية كبيرة ، افقدت 

قميمية كبرى تمس االمف القومي مصر ريادتيا العربية واالفريقية ، وظير جميا في قضايا ا
 (2011المصري )ابو طالب ،

ويعتقد نيكمسوف اف الدبموماسية والسياسية الخارجية أمراف مختمفاف ، ومثؿ ىذا االختالؼ 
في النظرة الى العالقة بيف الدبموماسية والسياسة الخارجية يقتضي توضيح معنى السياسة 

تاب يقتضي توضيح معنى السياسة الخارجية الخارجية وطرؽ صياغتيا حيث ُيعرؼ بعض الك
بأنيا تدبير نشاط الدولة في عالقاتيا مع غيرىا مف الدوؿ أو ىي المنيج الذي تتبعو في عالقاتيا 

 مع اعضاء الجماعة الدولية .
ويعرؼ مودلسكي السياسة الخارجية بأنيا نظاـ االنشطة الذي تطوره المجتمعات لتغيير 

قممة انشطتيا طبقا لمبيئة الدولية وفي ىذا االطار ىناؾ نمطيف سموكيات الدوؿ األخرى وأل
 (2000اساسييف مف االنشطة المدخالت والمخرجات. )الموسي،
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بدأت التحركات الشعبية تتوالى، وكأف عدوى الحراؾ الشعبي الثائر قد انتشرت، وأصبح 
ظـ السائدة، فثارت الشعب العربي في معظـ أقطاره يعّبئ نفسو ويفّجر حراكو ونضالو ضد الن

وكأف مرحمة الدبموماسية الناعمة قد ولت، وحمت مكانيا الدبموماسية الشعبية  ،ثائرة العرب
بكافة أطياؼ المجتمع، وبجميع أشكاؿ التيارات  مقت الدبموماسية الشعبية المصريةالحازمة، فانط

 مؼ أطياؼ و تياراتالدبموماسية، مف نقابات واتحادات وفنانيف وحركات نسوية وطالبية، ومخت
إلى جانب عامة الشعب، ومارسوا تحركاتيـ السممية أواًل والتي كانت تعبر  المجتمع السياسية،

بكؿ األحواؿ عف غضب مف الوضع الحالي في البالد، ولكف قوات الردع والمنع كانت في 
بركاف الواجية تصد المتظاىريف، حتى بدأت ىذه التحركات تتبمور يومًا بعد اآلخر، وأخذ 

ضّخت و ـ، أفاقت مصر مف سباتيا، 2011يناير  25صبيحة  الغضب يتفجر في مصر. "وفي
مف أقصاىا  حراؾ شعبي كاسحأمواُج شبابيا دماء جديدة في عروؽ ماليينيا الثمانيف، فتفجر 

سقاط الرئيس، مطالب عمى مستوى متقدـ مف  إلى أقصاىا مطالبة بالحرية والكرامة والخبز وا 
إرادة الشعب الثائر ثمانية عشر  الرئيس حسني مبارؾ صرار. وعمى الرغـ مف معاندةالجدية واإل

يومًا، لكنو انحنى أخيرًا وتنّحى عف منصبو بفعؿ الضغوط الشعبية الداخمية التي أدت بالتالي إلى 
 ".وىكذا استرد شعب مصر حريتو وكرامتو .وط خارجية إقميمية وعربية ودوليةوجود ضغ
 (2011)صادؽ،

ظؿ البيئة العامة التي تسعى لمتخمص مف ميراث نظاـ مبارؾ داخميا وخارجيا ظير  في
 مصطمح الدبموماسية الشعبية في مصر إلعادة االعتبار لمكانة مصر اقميميا ودوليا .

وىنا، لعؿ النموذج األحدث في "استخداـ الدبموماسية الشعبية في اإلطار العربي، ىو  
ية عبد الناصر الشعبية إزاء يناير إلى توظيؼ دبموماس 25عد ثورة لجوء الدبموماسية المصرية ب

عموًما، ودوؿ حوض النيؿ خصوًصا؛ حيث كاف الزدىار استخداـ مصر  فريقياأدوؿ 
مكانة التي حققتيا أثر ميـ في ال 1961حتى عاـ  1958لدبموماسيتيا الشعبية في الفترة مف 

ي أعادت "مصر الثورة" المجوء إلييا مؤخًرا عبر قياـ فريقية، وىي الدبموماسية التلدى الشعوب األ
مف مرشحي الرئاسة ووزراء  وفد الدبموماسية الشعبية المصري الذي ضـ رؤساء أحزاب وعدداً 

سابقيف وعمماء وشخصيات عامة إلى جانب أحد أعضاء المجمس األعمى لمقوات المسمحة 
بيدؼ إزالة الصورة السمبية التي شابت وبعض شباب الثورة، بزيارات لعدد مف دوؿ حوض النيؿ، 

عالقات مصر الخارجية، والسيما مع دوؿ حوض النيؿ، خالؿ عيد النظاـ السابؽ، وكذلؾ 
محاولة حمحمة األزمة التي شابت العالقات بيف مصر وىذه الدوؿ عمى خمفية توقيع معظميا 

سية الشعبية المصرية بعض االتفاقية اإلطارية لتقاسـ مياه النيؿ. وبالفعؿ حقؽ وفد الدبموما
النجاحات الميمة في تقريب وجيات النظر مع تمؾ الدوؿ التي كانت قد وصمت إلى درجة عالية 
مف الخالؼ والصداـ مع الدبموماسية الرسمية المصرية، واألىـ أف ىذه الزيارة قد ميدت لزيارة 
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الدوؿ بتأجيؿ  المسئوليف المصرييف الرسمييف مف جية، ومف جية أخرى إقناع بعض ىذه
 (2004)الخميفي،  التصديؽ عمى االتفاقية اإلطارية لتقاسـ مياه النيؿ".

وبالنسبة لمصر يعتبر ظيور الدبموماسية الشعبية بعد سقوط نظاـ مبارؾ بمثابة تجسيد  روسيا:
حي لمتعبير الكبير الذي شيدتو مصر بعد الثورة ويعيد االعتبار لمفيوـ عناصر القوة الناعمة 

 (.2011غمبت عمى االداء المصري )ابو طالب ، التي

 روسيا
ىذا "وتعد الدبموماسية الشعبية أبرز مرتكزات السياسة الخارجية الروسية تجاه العالـ  

اإلسالمي، حيث تنطمؽ موسكو في خطابيا لمشعوب اإلسالمية بتصوير نفسيا بأنيا كانت وما 
تبار أنو لـ يكف ليا إرث استعماري في المنطقة زالت القوة الدولية األقرب لمعرب والمسمميف، باع

كغيرىا مف القوى األوروبية الكبرى. وتستخدـ روسيا أداتيف فاعمتيف مف أبرز أدوات الدبموماسية 
الشعبية وىما اإلعالـ والتعميـ، ففيما يتعمؽ باألداة اإلعالمية تقـو وسائؿ اإلعالـ الروسية بدور 

ية لتحقيؽ التقارب مع شعوب المنطقة، ولعؿ المثاؿ األبرز في بارز في مجاؿ الدبموماسية الشعب
 ) موقع القصيمي( .2007ذلؾ قناة روسيا اليـو التي بدأت بثيا بالمغة العربية في مايو مف العاـ 

أما األداة التعميمية فتيدؼ روسيا مف خالليا إلى مد جسور التعاوف مع العالـ اإلسالمي  
اديمية والبحثية، ويتجمى ذلؾ في التوسع في برامج المنح الدراسية في المجاالت الثقافية واألك

والتبادؿ الطالبي، وىنا تبرز جامعة الصداقة بيف الشعوب في موسكو باعتبارىا اإلطار 
األكاديمي األقدـ الذي يستخدـ في إطار الترويج لمثقافة الروسية منذ الحقبة السوفيتية، حيث 

ر مف خمسيف عاًما تخرج مف ىذه الجامعة أكثر مف ستيف ، وعمى مدى أكث1960أنشئت عاـ 
بمًدا مف  165ألًفا مف الدارسيف األجانب، منيـ حوالي خمسة آالؼ بدرجة الدكتوراه، يعمموف في 

بمداف العالـ، ويمارسوف في الوقت ذاتو الدبموماسية الشعبية الحقيقية بترويجيـ لمنموذج الثقافي 
ي نجاحاتيـ، ومف ثـ يعمموف عبر مواقعيـ عمى تشجيع تطوير الروسي الذي احتضنيـ وساىـ ف

 (2011)عالـ،  العالقات المنفتحة بيف شعوبيـ والدولة الروسية حكومة وشعًبا".

 :فمسطين
تصدرت القضية الفمسطينية قائمة القضايا التي جيدت الدبموماسية االردنية متابعتيا 

مسطينية ىي القضية االساسية والمصيرية بالنسبة خالؿ العقديف الماضييف باعتبار اف القضية الف
لألردف والتزامو بالوقوؼ الى جانب القضية الفمسطينية والشعب الفمسطيني ودعـ حقوقو الوطنية 

 (1990المشروعة ومساندتو في نضالو العادؿ . )الرشداف،
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 نها:تحتل الدبموماسية الشعبية دورًا خاصًا في القضية الفمسطينية ألسباب كثيرة م
كوف القضية الفمسطينية ليا أبعادًا إقميمية ودولية وترتبط بالتحوالت في ىياكؿ القوة 

الدولية أنيا  والدولية ، وكوف القضية الفمسطينية وىذا ما يميزىا عف غيرىا مف القضايا  اإلقميمية
ة اىتماـ ترتبط بالمواطف العادي في العديد مف دوؿ العالـ ، مما جعؿ منيا قضية داخمية وقضي

وبسبب ما تقوـ بو  ،نسانيةإلرتباطيا بأبعاد إونظرًا  المي لدى مواطني العديد مف الدوؿ،ع
 نساف الفمسطيني .اإلإسرائيؿ مف سياسات  امتياف لحقوؽ 

وارتباط القضية الفمسطينية بدور  ،ارتباط قضية فمسطيف لصالح العديد مف الدوؿ
مما يعطي  ،وعدـ وجود دولة فمسطينية كاممة ،ف دولياالسياسية الفاعمة في العديد مالمتغيرات 

 لمدبموماسية الشعبية دورًا أكبر .
دور القوى والحركات السياسية الفمسطينية التي تقود المقاومة  ،ومف العوامؿ الميمة أيضاً 

 سالمية فيالعربية واإل الجالياتقوى السياسية العابرة لمحدود مثؿ وارتباطيا بال ،مثؿ حركة حماس
 ( 2011العديد مف الدوؿ . )نعماف، 

 نتائج الدبموماسية الشعبية وآثارها:
يدلنا عمى أىمية إحداث الدبموماسية الشعبية لمتغييرات حتى في  لعؿ النموذج الروسي

عقوؿ الشعوب، وكأف األمر أشبو بغسيؿ الدماغ عمى نار ىادئة. وكما يتأثر األفراد بما تبثو 
فكار دعائية ترغيبية تعبوية، تتأثر الحكومات كذلؾ بما يعّبر عنو وسائؿ اإلعالـ مثاًل مف أ

الشعوب والرأي العاـ عبر اتحاداتيـ وروابطيـ وىيئاتيـ ومدارسيـ وثقافاتيـ الفنية، وبالتالي فكثيرًا 
ما تُنِتُج الدبموماسية الشعبية عالقات جديدة ودية بيف الشعوب والحكاـ أو الدوؿ بعضيا ببعض، 

 (2011)نعماف،  تؤدي إلى توتر العالقات فيما بينيـ. أو حتى قد
ف ما تحققو الدبموماسية الشعبية في إطارىا العاـ ومف خالؿ قنواتيا الممتدة المختمفة،  وا 

وقد ساعدت الدبموماسية ، يشكؿ الدافع األساس في تفعيؿ المشاركة الشعبية وتوسيع نطاقيا
والتأييد لمعديد مف المواقؼ السياسية لبعض دوؿ  الشعبية في كثير مف األحياف عمى جذب الدعـ

العالـ، وساىمت في حماية األمف القومي بصفتيا عامؿ وقائي لمقضاء عمى خطر ازدياد الكراىية 
 داخؿ البالد.

التنشط بعقد المؤتمرات والندوات السياسية والخروج  ،ومما نتج عف الدبموماسية الشعبية 
قامة المشروعات  ،س لمتعاوف السياسي الشعبيوضع أسبتصورات واضحة مف شأنيا  وا 

جتماعية والخدماتية. ومف ىنا، كاف ال بد مف تفعيؿ قنوات الدبموماسية قتصادية والتجارية واالاال
الشعبية في سبيؿ إنجاح مساعييا مف خالؿ المجاف الشعبية ومكاتب االتصاؿ المينية المختمفة، 

واإلقميمية إلى جانب اإلدارات التنسيقية بيف المواطنيف والبعثات والمنظمات والييئات الدولية 
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وبيف الدوؿ نفسيا مف جية أخرى، عمى اعتبار أف الفكرة االساسية لمدبموماسية  ،والحكاـ مف جية
)حسف،  تقوـ عمى أف العالقات الدائمة ىي بيف الشعوب وليست بيف الحكومات. ،الشعبية
2011) 

"ثالثة أبعاد رئيسية لنشاطيا، البعد األوؿ ىو ذلؾ كما أنتجت الدبموماسية الشعبية  
تصاؿ اليومي بالجماىير والتي تعني اإلستعداد الدائـ لتقديـ معمومات سريعة المتعمؽ باال

لممواطنيف والصحفييف واإلعالـ بصفة عامة، وأىـ الوسائؿ التي ُتعنى بذلؾ ىي السفارات. أما 
ىو البعد الذي يحاوؿ تحقيؽ نوع مف اإلتساؽ بيف تصاؿ االستراتيجي، و البعد الثاني فيو اال

الرسائؿ المختمفة التي تبثيا جيات مختمفة تحت مسمى الدبموماسية العامة، ويساعد في ذلؾ 
والبعد الثالث يتمثؿ في بناء وتطوير عالقات طويمة المدى مع األفراد  ،وسائؿ اإلعالـ المختمفة

. )حوار بادؿ ودورات التدريب والمؤتمرات"والمؤسسات عف طريؽ البعثات الدراسية والت
 (2006الحضارات، جامعة القاىرة، 

إف الدبموماسية الشعبية بكؿ إفرازاتيا وأشكاليا أوجدت طبيعة حياتية جديدة، وبنية وطنية  
ومدنية متطورة، فسنة بعد سنة كاف مفيوـ الدبموماسية يتشكؿ وفقًا لما تمميو الظروؼ، وأصبحت 

ثر أكثر مف أي وقت مضى بالمتغيرات المحيطة، ال سيما مع عولمة العالـ ىذه الظروؼ تتأ
وقريويتو، وصار "في ظؿ الدبموماسية الشعبية في النظاـ الجماىيري تحديدًا ال يوجد مبرر 

المواطنيف وتفضيميا عمى فئة أخرى،أو منحيا حصانات وامتيازات وىذا ليس  لمتمييز بيف فئة مف
نما يتنافى مع أسس الدبموماسية الشعبية.فمف أفكار ألنو يتنافي مع مبدأ ا لمساواة فحسب وا 

الشعبية أف التمتع بالحصانة لفئة معينة مف الشعب تحوؿ دوف اإلتصاؿ بيف جماىير  الدبموماسية
 وتجد الدبموماسية الشعبية سندًا ليا في القانوف الدولي ما ورد في الفقرة الرابعة مف الشعوب

التمييز بيف  اـ الدبموماسي تنص عمى أف"اليدؼ مف الحصانة الدبموماسية ليساتفاقية فيينا لمنظ
 عف طريؽ ممثمي الدوؿ" األشخاص ولكف ضماف اإلنجاز الفعاؿ لموظائؼ والميمات الدبموماسية

 )عطوات، بودف( 
وىذا ما عممت عميو الشعوب العربية، وسعت لالستفادة مف ىذه الدبموماسية بكافة  

ت مف خالؿ مختمؼ تحركاتيا مطالبيا في عدد مف البالد )تونس، مصر، أشكاليا، وحقق
 ليبيا..(، وال تزاؿ تصر عمى إبراز ما تصبو إليو في عدد آخر مف البالد )سوريا، اليمف..(.

 (2011)صادؽ، 
يرجع إلى ما طرأ عمى النظاـ الدولي مف تفاعالت  ،ولعؿ تنامي دور الدبموماسية الشعبية   

تصاالت ولثورة اال ،ة تزايد قوة الرأي العاـ الذي أصبح يعتد بو في الشؤوف الدوليةومتغيرات لجي
والمعمومات وارتفاع عدد الدوؿ المستقمة، وظيور فاعميف سياسييف إلى جانب الدولة القومية، 
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يماًنا مف ىذه  وازدياد دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الشعبية الالحكومية، وا 
 ؤسسات بدورىا تجاه خدمة دوليا تضاعفت أىمية الدبموماسية الشعبية.المنظمات والم

 الخالصة 
يعد باإلمكاف الرجوع إلى أنو لـ  ،ونخمص مف ىذا العرض لمفيوـ الدبموماسية الشعبية   

الوراء وسحب بساط الدبموماسية الشعبية وأشكاليا مف بيف أيدي الشعوب التي أصبحت عمى 
نوع مف الدبموماسية الفّعاؿ، والسالح األمضى في الزمف ىذا لنيؿ وعي تاـ بحاجتيا ليذا ال

نجاح العالقات بيف الشعوب.  الحقوؽ، وتحقيؽ الكرامة، وتحسيف المعيشة، وا 
فيبقى ال  ،وميما كاف لمشعب نشاطو، وميما بذؿ مف جيود مف خالؿ تحركاتو المختمفة

ىا: القوة اإلقتصادية، والقوة السياسية بد مف توافر معايير لنجاح ىذه الدبموماسية، "ومف أبرز 
ستخداـ الجيد لمروابط العقدية والروابط الثقافية والرابط البيئي والرابط الجغرافي والعسكرية، واال

اإلقميمي؛ حيث تستخدـ الدبموماسية الشعبية قنوات وبرامج عديدة تقـو عمى توظيؼ التواصؿ بيف 
التيا المرجوة، خصوًصا في عالـ ثورة المعمومات األفراد والمطبوعات واإلذاعة لتوصيؿ رس

إلطالع الناس كافة عمى  والطفرة في عالـ اإلعالـ واستخداـ اإلنترنت الذي بدوره يعد مصدرًا قوياً 
 القضايا والمشاريع التي تنوي القياـ بيا.

نوا وىكذا، وفي ضوء تنوع صورىا، فإف القائميف عمى الدبموماسية الشعبية يتعيف أف يكو    
مف عموـ الشعب يفيموف لغتو ويحسوف أحاسيسو، ويعمموف مف أجؿ خدمتو )فالدبموماسي 
الشعبي غيور عمى بمده ومحب لو، وحريص عمى أف يسعى إلبراز كؿ ما مف شأنو توصيؿ 

عمى أف يتوازى مع ذلؾ  ،صورتو بالشكؿ والقالب الالئقيف بو سواء كاف بالداخؿ أو بالخارج(
ومف خالؿ نخبة مختارة ومؤىمة مف سياسييف واقتصادييف  ،ممي مدروسالتحرؾ وفؽ منيج ع

يتوجو كؿ منيـ بعدد مناسب لمجية المالئمة  ،واجتماعييف ورياضييف وأدباء وفنانيف وا عالمييف
 لمجالو وتخصصو حتى يتحقؽ النجاح المطموب".

ة ىذا وقد عرضنا قدرات بعض الدوؿ في مجاؿ العمؿ الدبموماسي الشعبي مف حيث قو  
النوع مف الدبموماسية وتأثيرىا ، وما تقوـ بو كبرى دوؿ العالـ مثؿ الواليات المتحدة مف ضخ 
قدرات اكبر القدرات المالية واالمكانيات االعالمية لتحسيف صورتيا التي اىتزت حوؿ العالـ، وىو 

 ما يجب أف تنتبو لو حركات التحرر الوطني الفمسطيني ، وحماس عمى وجو الخصوص .
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 الفصل الثاني
 التطور السياسي والدبموماسي  لحركة حماس

 

 :ةــــمقدم
لقد شيدت حركة حماس تطورًا في دورىا كأحد الفواعؿ الفمسطينية الى فاعؿ إقميمي  

 ،1987ولى عاـ ، ولقد ارتبطت نشأة حركة حماس باإلنتفاضة األودولي ال يمكف تجاىؿ دوره
 خرى.ة السياسية تارة أدور المعارضوحممت شعار المقاومة ،و 

 الفمسطينية التشريعية وتطور ىذا الدور مع دخوؿ حماس السمطة وفوزىا في االنتخابات 
مما فرض عمييا التوازف بيف  ،سياسيًا إلى جانب دور المقاومة ليضفي عمييا دوراً  ،2006 عاـ

ر عرضة خيارات المقاومة وجاءت إلى السمطة وترتب عمى ىذا الفوز أف أصبحت حماس أكث
ولكنيا في الوقت ذاتو تريد تقايض  ،لمضغوط اإلقميمية والدولية التي تعترؼ بيا كفاعؿ رئيسي

واالعتراؼ بإسرائيؿ وشروط المجنة  )الكفاح المسمح(  االعتراؼ بيا سياسيًا بعد أف تنبذ العنؼ
 الرباعية.
عربية مرحمة مف في المنطقة ال وسط وتحديداً قميمي في منطقة الشرؽ األشيد الواقع اإل 

، والتي 2003 أبريؿ 9 طرافو بعد احتالؿ العراؽ فيأالتغيير البنيوي في صيغة التفاعالت بيف 
تمثمت في انييار الدولة  وزاف القوى الرئيسة فيو،أ قميـ ودوار دوؿ اإلأفي  كبيراً  حدثت اختالفاً أ

بعض الحركات السياسية مف وبروز الدور الجديد ل ،وصعود إيراف كقوة اقميمية مؤثرة ،العراقية
وحركة النيضة التونسية وجماعة  ، الفمسطينية غير الدوؿ كحزب هللا المبناني ، وحركة حماس

طار إودخوؿ ىذه الحركات في  ،والتيارات الدينية في ليبيا ،خواف المسمميف في مصراإل
 .زمات متعاقبة في المنطقةأ لى بروزإدى أالحسابات االستراتيجية مما 

وتطور في نوعية الصراعات  ،سفرت عف تغير في طبيعة القضايا المطروحةأكما 
وضياع الحدود الفاصمة بيف الفعؿ الداخمي والتأثير  ،وتبدؿ محاور النزاع الرئيسة ،المحتدمة
فات جديدة بيف القوى قميمي ،وتبمور تحالاؼ لمدور المحمي وتصعيد الدور اإلمع إضع ،الخارجي

وغمبة االعتبارات الطائفية والمذىبية عمى  ،اصة بيف تياري االعتداؿ والتشددقميمية خالدولية واإل
لى حد إوصؿ الحالة أمف االحتقاف والتمزؽ واالرتباؾ و دخميا في دائرة أمما  ،القضايا في المنطقة

 .طراؼ الداخمة في الصراعالمواجية المسمحة بيف األ
 :ول عمى الساحة الدوليةدور الفواعل من غير ال

 في تطور المنطقة العربية، وقد كاف مفيوماً  ميماً  معب الفاعموف مف غير الدوؿ دوراً ي 
 أف الدولة ليست الفاعؿ الوحيد المؤثر فييا، وذلؾ رغـ أف األدبيات العربية لـ تيتـ كثيراً  دوماً 

 .بدراسة وتحميؿ أنماط تأثير ىذا النمط مف الفاعميف
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وؿ الجدد ، الجماعات أو المنظمات التي تتمتع والمقصود بمفيـو الفاعميف مف غير الد 
ستقالؿ التاـ أو بدرجة كبيرة عف تمويؿ الحكومة المركزية التي ، وتتمثؿ في االبدرجة مف السمات

تعمؿ عمى أراضييا ، وامتالؾ موارد خاصة ليا أو ليا ىوية متميزة أو ليا سياسة خارجية مستقمة 
 عف سياسات الدولة التي تنتمي إلييا .

وقد صنفت الدراسات الغربية ىذه الفواعؿ ،إلى الفاعموف مف غير الدوؿ المسمحوف ،      
والفاعموف مف غير الدوؿ العنيفوف والحركات اإلسالمية ، والفاعموف الدينيوف ، والفاعموف ذوو 

 (2012اليوية المتمايزة ) رجب ،
ذا كاف واضحاً   ة، فإنو مف الواضح ملرئيسيتأثيرىـ في المنطقة العربية وفي قضاياىا ا وا 

تأثرىـ بالتطورات التي شيدتيا المنطقة منذ اكتماؿ استقالؿ دوليا منذ النصؼ الثاني مف  أيضاً 
)رجب،  .القرف العشريف، حيث يالحظ نوع مف التحوؿ والتطور المستمريف في طبيعتيـ وأدوارىـ

2011) 
نظمة التحرير الفمسطينية، م :فعمي سبيؿ المثاؿ، لـ تعد حركات التحرر الوطني، مثؿ 

نما تولدت أنماط أخري نتيجة ديناميكيات  ىي النمط الوحيد السائد مف الفاعميف مف غير الدوؿ، وا 
التطور الداخمية في المنطقة، وداخؿ الدولة العربية، فتنامت أدوار الفاعميف مف غير الدوؿ 

 (2014)موسى،  .الجدد
العاممة في مجاؿ النفط ىي النمط الوحيد النشط  كما لـ تعد الشركات المتعددة الجنسيات 

في المنطقة، حيث تنامي نشاط شركات االتصاالت وشركات محركات البحث، مثؿ "بنج" 
وىذا التحوؿ المستمر في طبيعة الفاعميف مف غير الدوؿ جعؿ مسألة نمط تأثيرىـ في  ."و"جوجؿ

 .ييا، مف القضايا المثيرة لمجدؿالمنطقة، وما إذا كانوا عنصر استقرار أو عدـ استقرار ف
. فما صاحب 2011عاـ وقد تعزز ىذا الجدؿ مع حالة الثورة التي شيدتيا المنطقة منذ مطمع 

وليبيا  ىذه الحالة مف تغيير جذري أطاح النظـ القائمة، كما ىو في حالة كؿ مف مصر وتونس
في أحد  تي إف حمؼ الناتوصؿ االجتماعي، ح، استرعي االنتباه إلي أىمية شبكات التواواليمف

العربية ىي "ثورة الفيسبوؾ  الحراكاتحوؿ ما إذا كانت  ، أثار تساؤالً Nato Review إصداراتو
 (2011)رجب،  " أـ ال؟1رقـ 

تنامي   ،"الشرؽ األوسط المتغير" :فعمي سبيؿ المثاؿ، عّد الدكتور بيجت قرني في كتابو 
ر الذي طرأ عمي المنطقة العربية، كما عّد أف ىذا يؤكد لمتغي دور الفاعميف مف غير الدوؿ مظيراً 

عكس القناعة السائدة في األدبيات العربية، الخاصة بعدـ تغير طبيعة الفاعميف فييا. كما انتيت 
حماس وحزب هللا، أف دور ىؤالء الفاعميف أصبح عمي ذات درجة  :"جولي حريؽ"، بعد دراستيا

فريؽ آخر مف الميتميف أف العقد األوؿ مف القرف الحادي  أىمية دور الدوؿ. إلي جانب ذلؾ، عدّ 
والعشريف ىو عقد الفاعميف مف غير الدوؿ، وفسر ذلؾ بتحوؿ القوة مف الدولة العربية إلي 
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الفاعميف مف غير الدوؿ، مثؿ حزب هللا، وحماس، وتنظيـ القاعدة، والتنظيمات المحمية الموالية 
 لو، والتيار الصدري في العراؽ.

بما صاحب التطورات التي شيدتيا المنطقة  ،ويمكف تفسير ىذا التحوؿ في جزء ميـ منو    
ومف انييار لمنظـ السياسية التي ظمت جامدة لما يزيد  مف زيادة ضعؼ الدولة العربية وتفككيا،

عمي عقديف مف الزماف، وذلؾ في الوقت الذي زاد فيو انخراط الدولة في التفاعالت العالمية، 
مف ناحية جماعات أو تنظيمات منظمة تقوـ بعدة وظائؼ كانت في األصؿ مف  فظيرت

اختصاص الدولة، مف قبيؿ توفير الخدمات العامة، والنظاـ واألمف في بعض األجزاء مف إقميـ 
 الدولة.

ىو أي جماعة أو منظمة تتمتع  ،تجدر اإلشارة إلي أف المقصود بالفاعؿ مف غير الدولة 
، أي مقدار الحرية التي يتمتع بيا عند السعي لتحقيؽ أىدافو، والتمثيؿ autonomyباالستقالؿ 

representationأي تمثيؿ أتباعو والمؤيديف لو، والنفوذ ، influence  أي القدرة عمي إحداث
)رجب،  فرؽ تجاه قضية ما في سياؽ معيف، مقارنة بتأثير فاعؿ آخر في القضية ذاتيا .

2011)  
وسط اليوـ مختمفة بدرجة كبيرة عف قميمي في منطقة الشرؽ األاإلتبدو صورة المشيد و  

 قاليـ ودوار دوؿ األأالسنوات السابقة وبالتحديد قبؿ احتالؿ العراؽ ىذا االختالؼ ال يناؿ فقط 
وي في صيغة المعادالت والتفاعالت يلى مرحمة التغير البنإنما يصؿ إ وزاف القوى الرئيسة ،أ

وضوح في الدور الجديد لمحركات السياسية غير الحكومية ودخوليا في جمى ذلؾ بوت ،قميميةاإل
  (.2007. )أبو رماف: اطار الحسابات االستراتيجية

الدبموماسية الموازية تعني الفاعمية الدولية لألقاليـ و كوف االقاليـ فاعميف مف غير الدوؿ 
يـ  ، وتتعمؽ الدبموماسية الموازية بيدؼ تمثيؿ االقاليـ ، وتسمى احيانا بالسياسات الخارجية لألقال

 (2008بقضايا السياسة الدنيا والعميا ، واالىـ اف الدبموماسية الموازية )الدسوقي،
بعاده وطبيعة أقميمي ومستوياتو و وتمثؿ تجربة حماس قراءة مختمفة لطبيعة الصراع اإل    
 ،لمتسوية السياسية السممية فضاً را فالحركة التي اتخذت موقفاً  ر الفاعميف الجدد في المنطقة ،اأدو 
قامت بتحوؿ استراتيجي بمشاركتيا في االنتخابات التشريعية  –تزمت بمبدأ المقاومة المسمحة لوا

كبر مف صدمة أوقد كانت صدمة الحركة بالنتائج الكبيرة التي حققتيا فييا  ، 2006في يناير 
 وسمو.أمسكت بالسمطة منذ اتفاؽ أح التي حركة فت

كة فتح التي خسرت ولى لفوز حماس بدأت مالمح الصراع بينيا وبيف حر المحظة األ ومنذ    
سرائيؿ عاـ إعمنت مبادرة السالـ مع أ مسكت بالرئاسة ، وبيف الدوؿ العربية التي أالحكومة لكنيا 

ف التخوؼ الرسمي العربي مف نجاح تجربة حماس كاف اكبر أ ،وليس مف باب المبالغة .2002
 وروبي.مريكي واألسرائيمي واالعتراض األمف التخوؼ اال
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وفي حاؿ نجاح تجربتيا  ،فحماس بالنسبة لمنظـ الرسمية العربية تمثؿ البديؿ االسالمي 
فإف ىذا النجاح  ،مريكيةدارة األو حوار بينيا وبيف اإلأذا حصؿ تفاىـ إالسياسية وبالتحديد 

زمة أكبر وسيجذر مف أقية وشعبية خرى مصداسيعطي الحركات االسالمية في الدوؿ العربية األ
سالمييف بالمجتمع الغربي ، سيكوف النظـ ، وسيزيد مف ىاجسيا بحدوث تحوؿ في عالقة اإل

 بالضرورة عمى حساب تمؾ النظـ.
ذ حظيت إ قميمي،وخضعت الحالة الفمسطينية بعد تشكيؿ حكومة حماس لالستقطاب اإل 

وقفت الدوؿ العربية والواليات المتحدة بجانب فتح يراف وسوريا بينما إحركة حماس بدعـ  كال مف 
)أبو  حوؿ مدى القدرة عمى الخروج مف المأزؽ السياسي الراىف. في حيف يثار السؤاؿ حالياً 

 (.2007رماف، 
سالمييف مف الفمسطينية عالمة فارقة عمى صعود اإل التشريعية ذا كانت االنتخاباتا  و  

خواف ف اإلأثبتت أ ،ـ2003ردنية عاـ ابات البرلمانية األف االنتخإخالؿ الفوز الكاسح لحماس، ف
ف ىـ القوة السياسية الكبرى في البالد عمى الرغـ مف قانوف الصوت الواحد الذي يحد مف يالمسمم

والحاؿ نفسو في  ـ،2005ات البرلمانية المصرية عاـ المعبة االنتخابية ،وكذلؾ االنتخاب
 لبحريف واالنتخابات البمدية في السعودية.االنتخابات البرلمانية في الكويت وا

نما يعكس حقيقة إ ،قميميةلجدد كمحدد رئيسي في المعبة اإلف بروز الفاعميف الدولييف اإ 
تضعضع الدولة القطرية العربية نتيجة لحالة مف االنييار والفوضى وضعؼ السمطة في عدة 

لة الصراع المحتدـ بيف معادف كؿ ذلؾ يجعؿ مف توظيؼ ىذه الحركات  في أمف ناحية  ،دوؿ
مف السياسييف  واسعاً  ف ىناؾ اتجاىاً أبؿ  ،بقوة قائماً  يراني احتماالً مريكي واإلالمحور األ

 ليو.إف والعرب يدعو يسرائيميمريكييف واإلاأل
قميمي بأسره بط بدرجة رئيسية بتطور المشيد اإلسالمييف مرتفإف مستقبؿ اإل ،في المقابؿ  

ف البديؿ القوي أولكف ما ىو واضح بجالء  ،و صراعات وحروبأصفقات ،في حاؿ اتجو نحو 
. )أبو و ضعؼ السمطات ىي الحركات االسالميةأوالقادر عمى مؿء الفراغ في حاؿ تفكؾ الدوؿ 

 (.2007رماف، 

 :التحول في أدوار الفاعمين الجدد
 يبيا،ول في إسقاط النظاـ في كؿ مف مصر وتونس الحراكات الشعبيةنتج عف نجاح  

ويمكف رصد ىذا ، تحوؿ في دور الفاعميف الجدد، مثؿ حماس، وحزب هللا، واإلخواف المسمميف
التحوؿ عمي مستوييف، المستوي األوؿ: خاص بعالقة ىؤالء الفاعميف بالسمطة المحمية، حيث 

ىو تحدي شرعية سمطتيا  ،2007عاـ كانت السمة المميزة لعالقة حماس بالسمطة الفمسطينية منذ



50 

 

، واالستقالؿ في السياسة الخارجية، وقد تطور الوضع إلي حد سيطرتيا عمي قطاع غزة خمياً دا
 .وتشكيميا حكومة مستقمة خاصة بيا

ومع توقيع المصالحة الفمسطينية، قبمت حماس فكرة االندماج في السمطة الفمسطينية، 
عمي  تفرض قيوداً  ومف المتوقع أف تنيي تمؾ المصالحة سيطرتيا المنفردة عمي القطاع، وأف

سرائيؿ  .سياستيا الخارجية وشبكة عالقاتيا، خاصة مع إيراف وسوريا وا 
، كاف يتـ التعامؿ الحراؾ المصريكما حدث تحوؿ في طبيعة اإلخواف المسمميف. فقبؿ    

مع ىذه الجماعة عمي أنيا جماعة محظورة، رغـ أىميتيا كقوة سياسية، وتبنت سياسات مستقمة 
 (.2011. )رجب، ، وقضية فتح معبر رفحغزة تحديداً قطاع مصرية تجاه عف الحكومة ال

بدأ المجتمع الدولي يدرؾ صعوبة تجاىؿ الدور الذي يمكف أف يمعبو الفاعموف الجدد في  
تحقيؽ االستقرار في المنطقة، وىذا عمي عكس القناعة التي روجت ليا الدراسات التي تناولت 

، 2001 سبتمبر 11ىـ جماعات إرىابية، خاصة بعد أحداث ىذا النمط مف الفاعميف، باعتبار 
دوف أف تتـ دراسة ىؤالء الفاعميف مف منظور أوسع. حيث لـ يعد ىؤالء الفاعموف، مثؿ حزب هللا 
وحماس، يتمتعوف بشرعية داخمية فقط نابعة مف سيطرتيـ عمي أجزاء معينة مف إقميـ الدولة بذات 

وفيرىـ جممة مف الخدمات االجتماعية واالقتصادية، كما في طريقة سيطرة الدولة، أو مف خالؿ ت
نما أيضا بدرجة مف الشرعية السياسية الداخمية، نتيجة سيطرتيـ عمي  حالة اإلخواف المسمميف، وا 

 (2011. )رجب، جزء مف ىيكؿ الحكـ
ىؤالء الفاعموف لـ يعد ىدفيـ بدرجات متفاوتة السيطرة عمي الدولة ومؤسساتيا فقط، بؿ  

 الدولية يتفؽ وخطيـ األيديولوجي الذي يعد مصدراً االقميمية و  داث تحوؿ استراتيجي في الشئوفإح
لشرعيتيـ. وىذه الشرعية التي يتمتعوف بيا تجعؿ مف الصعب عمي الييئات الدولية  رئيسياً 

 المانحة أف تتدخؿ في مناطؽ نفوذىـ دوف التنسيؽ أو التعاوف معيـ. فعمي سبيؿ المثاؿ، وإلدراؾ
ألمانيا صعوبة إطالؽ سراح األسري اإلسرائيمييف لدي حزب هللا مف خالؿ التفاوض مع الحكومة 
ف بطريقة غير مباشرة،  المبنانية، عممت عمي التفاوض مع قادة الحزب. كما يمعب حزب هللا، وا 

 .في تسييؿ مياـ اليونيفيؿ في جنوب لبناف ميماً  دوراً 
في  ميماً  ، باعتبارىـ شريكاً دوليةإقميمية و بوف شرعية وبالتالي، بدأ ىؤالء الفاعموف يكتس 

عمميات إعادة بناء الدولة وبناء السالـ ومنع الصراعات ، فرغـ الدعاية التي تقودىا إسرائيؿ، 
باعتماد حزب هللا وحماس منظمتيف إرىابيتيف، فإف الواقع العممي يفرض عمي المنظمات الدولية 

ذه الجماعات كفاعميف مؤثريف يتمتعوف بسمطات غير رسمية القفز عمي ىذا التصنيؼ، وقبوؿ ى
 (2011. )رجب، في مناطؽ نفوذىـ
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 :تعريف التغيير
 مف إليو ينظر أو منيا تدرس التي الزاوية باختالؼ وتختمؼ التغيير مفاىيـ تتعدد 

 ئج،النتا زاوية مف يدرسونو اآلخر وبعضيـ ،أسبابو زاوية مف يدرسونو الدارسيف خالليا، فبعض
 .األعراض المظاىر و زاوية مف يعرفو البعض بينما

 مف الشيء انتقاؿ" إلى أو قبؿ يكف لـ شيء إحداث" إلى اً لغوي التغيير مصطمح يشير 
 واليياكؿ البنى في جذري تعديؿ" :يعني التغير أف البني أكـر يرى فيما "أخرى حالةٍ  إلى حالةٍ 

 الحياة مناحي مختمؼ في جزئًيا وليس شامالً  تقاالً ان يعني ما غالًبا وىو المجتمع، في القائمة
 واسعة بدرجة ويتميز ،الثورات يشبو ظاىرًيا تماًما مختمؼ آخر وضع إلى وضع مف وأنشطتيا،

 القديمة واآلليات البنى بإزالة وبناء مترابطتيف ىدـ عمميتي وفؽ والشعبية، المشاركة السياسية مف
حالؿ  لمتغيير تعريفيـ في اإلسالمييف الكتاب بعض يركز يماف .أنقاضيا عمى جديدة آليات وا 
 بذؿ ومعناه بأنو التغيير مفيـو بعنواف لو مقاؿ في أميف التغيير جمعة فيعرؼ، أساليبو عمى
 بالفرد يبدأ -أمة كياف-متكامؿ مجتمع صياغة خالليا يتـ ومتدرجة طويمة عممية عبر البشري الجيد

 (2012. )دبعي، المجتمع ثـ األسرة ثـ

 :السياسي التغيير
 تغير" :أنو عمى "السياسي التغير واإلستراتيجية السياسية المصطمحات معجـ " يعرؼ  

 تغير كؿ وىو السياسية، الحياة في جديدة مرحمة كؿ ميالد تصاحب التي الثورة مفيـو يصاحب
 (2008. )عبد الفتاح، النتائج حاسـ يكوف أف بشرط عميؽ أو نوعي أو كيفي

 المجتمع في السياسية البنى ليا تتعرض قد التي التحوالت مجمؿ" :اأني عمى رؼتع فيما 
 ذلؾ كؿ يعنيو بما األىداؼ، وتغيير السياسية القوى بيف والتفاعالت العمميات السياسية طبيعة أو
 عدة بيف أو نفسيا الدولة داخؿ والنفوذ السمطة توزيع يعاد بحيث القوة مراكز عمى تأثير مف
   (.2005وعة العمـو السياسية،.)موس"دوؿ

 أكثر أخرى حالة إلى محددة اجتماعية حالة مف بإرادتو انتقاؿ المجتمع" اأني عمى عرؼتو 
أو  أحزاب أو دوؿ مف بشري تجمع أي بالمجتمع يقصد بأنو مرسي يوضح حيث   "تطوًرا

لذلؾ  ادةواإلر  الرغبة بعمـو يحدث أف يجب نظره في التغيير أف إلى كذلؾ ويشير مؤسسات
. ورقًيا تطوًرا أكثر اجتماعية حالة إلى الوصوؿ أجؿ مف وأفراده وىيئاتو بمؤسساتو المجتمع
  (2012)دبعي، 

 التي التحوالت مجمؿ بأنو إليو والذي يشار السياسي، التغيير مفيـو إلى االنتقاؿ يمكف
 القوى بيف التفاعالتو  السياسية طبيعة العمميات أو المجتمع في السياسية البنى ليا تتعرض قد

 توزيع يعاد بحيث القوة مراكز عمى تأثير مف ذلؾ كؿ يعنيو بما األىداؼ، وتغيير السياسية
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 لعدة يأتي كاستجابة السياسي، التغيير 49دوؿ عدة بيف أو نفسيا الدولة داخؿ والنفوذ السمطة
 :اآلتي في أىميا إدراج يمكف عوامؿ،

 كثير  في تتحوؿ لف المطالب ىذه لكف السياسي، النظاـ فم األفراد مطالب العاـ أو الرأي -1
 . والضغط المصالح  وجماعات األحزاب قبؿ مف تبنييا يتـ لـ إذا مخرجات إلى األحياف مف
 تحوؿ األىداؼ يعنيو بما المصالح وجماعات واألحزاب الحركات بعض وقوة نفوذ في تغير.2

 .دولةال إطار إلى الحزب إطار مف الخاصة أو الحزبية
أشكاؿ،   بعدة الضغوط ىذه وتكوف منظمات، أو دوؿ قبؿ مف خارجية، ومطالب ضغوط.3

 .وعسكرية واقتصادية سياسية 
إعادة  في تؤثر قد الدولية، التوازنات طبيعة في أو اإلقميمي المحيط في خارجية تحوالت.4

 في  ديدةالج المدخالت مع التعامؿ إطار في والخارجية الداخمية السياسات صياغة 
 (2007. )الشوبكي،  الدولية السياسة

 التغيير لدى حركة حماس: 
لقد طرأ تحواًل كبيرًا في تطور حماس لدورىا كفاعؿ رئيس في المنظومة السياسية  

نيا مجرد تنظيـ فمسطيني ، وليس مجرد حركة فمـ تعد حركة حماس ترى نفسيا أ  الفمسطينية،
د أىميتو أواًل مف القضية الفمسطينية باعتبارىا قضية تتداخؿ بؿ ترى أف دورىا يستم ،مقاومة فقط

قميمية ودولية سالمية وا  ولذا ترى حركة حماس أف دورىا  ؛فييا أبعادًا ومحددات كثيرة عربية وا 
وفي الوقت ذاتو تعدى دور حماس مف  ،يتسع ويتطور ليشمؿ جميع ىذه المكونات والمحددات

 ،و تأثير غير مباشر في التطورات السياسية واالقميمية والدوليةكونيا فاعاًل مف غير الدوؿ الذي ل
ومف ناحية أخرى تغير ىذه الزاوية مف البعد الديني األيدولوجي لمحركة  في حركة ذات أصوؿ 

سالمية كبر مف الحدود الجغرافية والمكانية الفمسطينية ، فيي وغيرىا ، فيي ترى دورىا أدينية وا 
لويات وأىداؼ إسالمية عميا ، وىذا البعد أعطاىا قوة كبيرة لدى في الوقت ذاتو تحكميا أو 

دات في وىو ما أتاح لحماس أدوات تأثير وتعد ،الجاليات اإلسالمية الممتدة والمنتشرة في العالـ
بية ، وىذا ما يفسر لنا التغير في مواقؼ ىذه الدوؿ التي و ور سياسيات كثير مف الدوؿ األخري األ

ت ذاتو تحدد موقفيا مف المنطؽ ا كفاعؿ رئيسي في المنطقة ، وفي الوقال تنكر لحماس دورى
، وال خرى عمى حركة حماس سر لنا ازدواجية لمواقؼ الدوؿ األسرائيمي ، والذي يخمؽ أو يفاإل

 ،ف ىذا المتغير أحد المحددات التي تحكـ المسمؾ السياسي لحركة حماس وغير أدوارىاشؾ أ
جماتية والتكيؼ السياسي في المقابؿ مع الواقع ارًا كبيرًا مف البر وىذا ما يشكؿ لحركة حماس قد

 (2014االمنى .)شراب،
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 :التغيرات في الميثاق
وصدور ميثاقيا الذي  ،انطالؽ حركة حماس عمى ف عاماً يوعشر  ةمع مرور ست 

خص وباأل ،وضحت فيو تمايزىا عف الحركات الفمسطينية مف حيث المنطمقات لتحرير فمسطيفأ
 ركات التحرر اليسارية والتي تنطوي تحت لواء منظمة التحرير الفمسطينية .عف ح

 أي قبؿ مف لمموافقة عميو يوًما يعرض ولـ لمتداوؿ، مادة يوًما يكف لـ حماس ميثاؽ فإ 
 أو عف االنتفاضة؛ طويؿ منشور إلى أقرب كاف الميثاؽ أف والحقيقة،  الحركة في تنظيمي جسـ
 حماس فقد سعت .فتح حركة بقيادة لالنتفاضة الموحدة القيادة عف اسحم تمييز إلى ييدؼ مسار
 أي قمب الحركة، تحفز وأف الفمسطيني، الوطني الوعي في ليا مكاف إيجاد إلى الميثاؽ خالؿ مف

 الذي مارستو الضغط أدى وقد ،  المقاومة في االنخراط عمى الفمسطينييف المسمميف اإلخواف
. )نمر، (حماس) اإلسالمية المقاومة حركة تأسيس إلى فمسطينييفال المسمميف اإلخواف قواعد

2009) 
 المسمميف اإلخواف حركة أعضاء بدأ ،مف القرف الماضي الثمانيينات بداية في 

 انعطافة الحركة تسييس إعادة تطمبت وقد .والطالبية االتحادات المينية في يشاركوف الفمسطينيوف
 المسمميف اإلخواف قيادة فإف بدقة، عمايرة خالد فكما يشرح .األولى االنتفاضة اندلعت حيف قوية

 ميثاؽ كتابةيا بقيادات مف صغير عدد فقاـ لقواعدىا الشعبية؛ العفوية بالثورة لحقت الفمسطينييف
 عمى قائمة القادة ىؤالء خبرة أف عمًما العالـ؛ حوؿ الخاصة نظرىـ يعكس وجية الذي حماس

 واالستيالء البريطاني، االستعمار وفترة العثمانية، الخالفة زمف التي تجمع والقصص الذكريات،
 فوري قمع مف رافقو وما ،العربية الدوؿ مف العديد واستقالؿ ؛اإلنتدابيةفمسطيف  عمى الصييوني
 الميثاؽ مف كبير قسـ خصص إف عجب فال وبالتالي .مصر وباألخص في المسمميف، لإلخواف
 .ليا المسمميف وخسارة ،اإلنتدابية فمسطيف تي استيدفتال الغربية المخططات عف لمحديث
 غطاء تحت الصييونية تعمؿ الحركة أف غريبة افتراضات يقدـ حماس ميثاؽ فإف 
 التعميمية تخترؽ المؤسسات أف استطاعت الحركة ىذه وأف الروتاري، وأندية الماسونية المنظمات

 (1999)مشعؿ وسيمع،  .المناىج إفساد في نجحت وأنيا ،اإلسالمي العالـ في
 الشرؽ مع عالقاتيـ توسيع إلى اليـو حماس قادة سعي تعيؽ الشوفينية اآلراء ىذه 
 .حد سواء عمى والغرب

 عقدوا وقد بالحركة؛ باالعتراؼ العالـ حكومات يطالبوف سًنا األصغر حماس فقادة
 ماف .اوفرنس والصيف روسيا :مثؿ ،المسمميف معاممة أساءت دوؿ قيادات مع وعمنية لقاءات سرية

 تحدث؟ جعميا الذي وما حماس؟ حركة مسار في الوقائع تغيره ىذه الذي
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 :العمل السياسي
 سنوات ثالث وخالؿ، قادتيا توقعات فاؽ المقاـو عمميا فيحماس   نجاح تخطى 

 شكمت وقد .التقميدية الفمسطينييف المسمميف اإلخواف قواعد عمى أف تتفوؽ حماس قواعد استطاعت
 فيما القساـ الديف عز بكتائب ثـ بمجاف االنتفاضة، تمثمت بنشاطيا المقاـو خاصة بنية ماسح
 القضية بطمة 1987 عاـ حتى ظمت التي فتح، مع حركة السياسي تنافسيا إطار وفي .بعد

 إلى الفمسطينييف المسمميف اإلخواف حركة جيود أعضاء ينسبوف الناس بدأ منازع؛ دوف الفمسطينية
 عمى المسيحييف وبعض المتدينيف، غير المسمميف الفمسطينييف مف كثير اعتاد كما اس،حم حركة

 ومع .المعمميف ونقابات البمدية الطالبية والمجالس االتحادات في حماس لمرشحي التصويت
 إلى السياسي تأثيرىا زيادة إلى سعت حماس الشعبية، الساحة عمى بمكانتيا الحركة وعي ازدياد
 و 1992 سنتي في السياسية الفمسطينية الساحة في الحركة مأسسة عممية فانطمقت حد، أقصى

 المعمومات دفؽ المكتب اإلعالمي أدار وفيما واإلعالمي؛ السياسي المكتبيف تأسيس مع 1993
 وقد .الحركة في القوة السياسية مركز إلى تدريجًيا السياسي المكتب تحوؿ الحركة، عف الرسمية
 التطور حجب،  مشعؿ  خالد تبعو السياسي، لممكتب رئيس كأوؿ مرزوؽ أبو موسى انتخب

 أعضاء نفذىا التي "ستشياديةاال" العمميات أخطاء التسعينيات الحركة في شيدتو الذي السياسي
 االنسحاب بعد توقفت العمميات ىذه أف عمًما المستقؿ لمحركة؛ شبو– العسكري الجناح في

 لمغة الدبموماسية غير الطبيعة حماس قادة واليوـ يدرؾ 2005 سنة غزة قطاع مف اإلسرائيمي
 ، 1988 سنة صدر الذي لمميثاؽ بالنسبة أما" مدافًعا مرزوؽ أبو موسى كتب فقد الحركة؛ ميثاؽ
 خالؿ مف أو الثورية، التأسيسية خالؿ وثائقيا مف فقط عمييا الحكـ تـ حركة أو دولة كؿ أف فمو
 ويرى ."الصعد مختمؼ عمى اإلجابة عميو يجدر مما الكثير ىناؾ لكاف المؤسسيف، روادىا آراء
 تشبو شيء، بأي تمـز حماس ال "الصالحية منتيية وثيقة" القديـ حماس ميثاؽ في مشعؿ خالد
 (2009، ) نمر."أراضييـ مف العرب طرد إلى دعوا الذيف األوائؿ الصييونية مفكري آراء
 - :لنص كالتاليا أصبح حيث الصراع، جوهر تعريف أعيد وقد

تشريد  عف مسؤوليتيـ ىو الصراع وسبب الييود، وليس والصياينة االحتالؿ ىو العدو 
المعادية  العبارات كؿ إزالة تمت كما .والمسمميف اإلسالـ ضد الكبرى المؤامرة وليس الفمسطينييف

الجسـ  مف زءكج حماس حركة الجديد حماس "ميثاؽ" ويقدـ .االنتقائية القرآنية واآليات لمييود،
 .إسالمية دولة إقامة إلى الجديدة الوثيقة شرتُ  لـ أخرى ناحية ومف .التعددي الفمسطيني السياسي
 التقسيـ أساس عمى الفمسطينية التحرير منظمة عف حماس تميز التي العبارات إزالة كما تمت

 (1988)ميثاؽ حماس، .اإلسالمي العمماني
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مواطنيف  باعتبارىـ المسيحييف الفمسطينييف إلى مرة مف أكثر الجديدة الوثيقة أشارت وقد 
 السياسة مبادئ الجديدة الوثيقة وتحدد .والواجبات الحقوؽ في بالمساواة يتمتعوف متساويف

 ورفضيا األخرى، لمدوؿ الداخمية الشؤوف في التدخؿ حماس رفض ذلؾ في بما الخارجية لمحركة،
 والمنظمات الدوؿ مختمؼ مع لمتعاوف عدادىاواست عرقي أو ديني أساس عمى أي شخص معاداة

 .االحتالؿ إلنياء عالمي دعـ بمورة أجؿ مف، الدولية التحرر الدولية وحركات
 إلى الرفض مف تحوؿ فقد سممية تسوية إلى إمكانية التوصؿ مف حماس موقؼ أما

 في حقيـ ارسةبمم ليـ تسمح بطريقة ،الحقوؽ الفمسطينية استعادة" قاعدة عمى الفكرة مع التأقمـ
 الحركة، ميثاؽ تنقيح تـ متى الواضح غير ومف ."المصير وتقرير واالستقالؿ والعودة الحرية
 لمحركة اإلعالمي المكتب أف المعروؼ لكف مف .تمت مناقشتو داخمي تنظيمي مستوى أي وعمى
 إليو وصمت الذي السياسي منتصؼ التسعينيات، والنضج في العنكبوتية الشبكة عمى نشاطو بدأ

 قد التعديالت ىذه تكوف المفترض أف مف فإنو وبالتالي وضحاىا، ليمة بيف يحصؿ لـ الحركة
 (2014)صالح، .السياسي المكتب تأسيس بعد الحركة ميثاؽ عمى أدخمت

 الحركة قادة تصريحات مع تتناغـ المعدؿ النص تضمنيا التي األفكار الجديدة أف حيث 
 متطمبات مع لمتعامؿ مضطرة أنيا وىي الصعب، لدرسا حماس تعممت أف إال، السياسييف
 . الكبرى الدوؿ مف المدعـو االتجاه ىذا كميا تسمؾ المنطقة إف إذ السممية، التسوية

 العممية بدايتو كانت السمطة، مرجعية بخصوص حماس تنشده الذي السياسي التغيير فإ
 وتعرض الطرفيف، قبؿ مف العنؼ تخداـواس االنتفاضة، في التوتر حدة الثانية، فتزايد باالنتفاضة
 اآللة بو وصمت الذي الحد إلى اإلسرائيمية، الخصوص لالعتداءات وجو عمى السمطة مؤسسات
 (2009)نمر،  .ياسر عرفات السمطة رئيس لتحاصر اإلسرائيمية
 المنظمة دور تالشي جانب إلى الفمسطينية، السمطة مؤسسات تقويض مسمسؿ استمر 
 عضو ؼالضع ساحة إلى فدخؿ ،عرفات ياسر الرئيس السمطة رئاسة عف غاب حتى ،تدريجياً 
 متالـز مأزوـ، وضع في والسمطة وفتح المنظمة المسيطر المثمث فبدا فتح، حركة في تمثؿ جديد
 لحركة متسارع بروز ظؿ في والسالـ، األمف جمب في التسوية اتفاقيات بفشؿ شعبي إيقاف مع

 .االنتفاضة ظؿ في االجتماعي عمؿوال المقاومة ساحة عمى حماس
 فقررت ،الدرس واستوعبت بؿ ،جيداً  الشارع قرأت قد الفترة تمؾ في حماس أف يبدو 
  نتائج، وكانت التشريعية االنتخابات دخوؿ نيتيا معمنة المحمية، االنتخابات في المشاركة

 لكف .منيا التشريعية في بالمشاركة قرارىا في كثيراً  لمتردد حماس تدفع لـ المحميةاالنتخابات 
وقد رفضت   .محوره ىي وكذا االنتخابات السمطة مرجعية كانت آخر، أمر مف انتابيا التردد
 مشاركة . غير أنياذلؾ رفضيا بأوسمو مبررة ، 1996 عاـ انتخابات في فتح مشاركة  حماس

 ما جّبت الثانية االنتفاضة أف عمى حماس أصرت حماس؟ لدى الجديد ماف السمطة، نفس في
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 عدواف مف رافقيا وما  المولد، إسرائيمية كانت شبيية، تصريحات ذلؾ في ساعدىا ، اقبمي
 (2007الشوبكي، ).الفمسطينية السمطة مناطؽ عمى عسكري
، مبرمجاً  تغييراً  مباشر غير وبشكؿ وبدأت ىذا، السمطة لواقع رؤيتيا عمى حماس أصرت 
 في مفصمية مراحؿ ثالث حققت قد حماس كانتو ،  السمطة مرجعية تغيير طريؽ في ومتدرجا
 عمييا تقـو جديدة أسس إدراج في واضح بشكؿ ساىمت الفمسطيني، السياسي النظاـ مجمؿ
 :اآلتي في تتضح الثالثة والمراحؿ التسوية، اتفاقات حددتيا التي تمؾ غير وانتخاباتيا، السمطة

 :القاهرة اتفاق
نظر  متسمسمة، حوار جوالت بعد جاء والذي ، 2005 العاـ مف مارس في القاىرة اتفاؽ

 في بقوة شاركت حماسف الجيات، مف العديد قبؿ مف 2006 إداري النتخابات كمحدد إليو
 الجيات مطابقة لنظرة االتفاؽ ىذا إلى حماس نظرة تكف لـ االتفاؽ، لذلؾ السابقة جوالت الحوار

. )الشوبكي، النتخابات تشريعية مميداً  كونو مف عمقاً  أكثر لمحركة بالنسبة االتفاؽ كاف .األخرى
2007) 

 قادة أحد مع الشوبكي  الباحث أجراىا مقابمة مف مقتبس حديث اإلدعاء ىذا برىاف
 عمى ردا الحديث كاف- االنتخابات، في فوزىـ عقب الغربية الضفة في حماس السياسييف
 ىذا " :يمي ما الرد في جاء -أوسمو مرجعيتيا سمطة في حماس مشاركة حوؿ استفسار لمباحث

 جرت التي االنتخابات أف إال األرض، عمى وقائع خمؽ أوسمو أف مف فبالرغـ غير دقيؽ الكالـ
 نرى ونحف فقط،  القاىرة التفاؽ وفقاً  جرت األخيرة االنتخابات .أوسمو إطار في ال تأتي مؤخراً 

 أف مراراً  أعمف إسرائيؿ وىو وأوسم اتفاؽ في اآلخر الطرؼ أف كما أوسمو، نفى اتفاؽ القاىرة أف
 وليس القاىرة اتفاؽ وفؽ جرت األخيرة االنتخابات أف لؾ أبيف أف أستطيع وأنا انتيت، قد أوسمو
 ". أوسمو

 :الوطني الوفاق وثيقة
تمؾ  في حماس عاشتو ضغط تحت وغزة، هللا راـ في حوارىا السياسية القوى ابتدأت

في  المواطف أحواؿ وتدىور ،االقتصادي لمحصار ستمرارا أوالً  ،جيات ثالث مف داىميا األثناء
 اوثالثي ، 113 حماس مبادئ مع منيا أجزاء في تتعارض األسرى مف مبادرة ثانييا حكميا، ظؿ

 عف ويتنازؿ أىدافو بعض الجميع يحقؽ أف إلى تدفع كانت الفمسطينية، بيف القوى الحوار سياسة
 ىذه الوطني، الوفاؽ وثيقة ىي وثيقة جديدة، صيغة في النتائج ظيرت .إطار توافقي في بعضيا،
ف الوثيقة  الباحث يراىا األسرى، عف صدر لما أخرى شكمية صيغة أنيا بداية اعتقد البعض وا 
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 جديدة لمرجعية لمتأسيس حماس سعي نحو القاىرة، باتفاؽ المتمثمة التالية لسابقتيا الخطوة
  (2006.)الحيمة،الفمسطينية  لمسمطة

 عمييا ووقعت ،بنداً  18 شممت التي الوثيقة ،الفمسطينية المؤسسات إلدارة يدجد ومنطؽ
 الذي السياسي والخالؼ بتحفظ، وقعت اإلسالمي التي الجياد حركة عدا ما الفصائؿ جميع

 حسب التفسير بطريقة تقبؿ البنود صياغة كانت أمور، لعدة نتيجة المرحمة، تمؾ بو اتسمت
 التغيير في نحو مشروعيا عممية خطوة لحماس بالنسبة شكمت أنيا إال ، أىميا الفصائمية الرغبة

ف فيي السياسي،  أنيا إال األسرى، حوؿ وثيقة التفاوض عمى -حماس ىنا والمقصود– أجبرت وا 
 مبادئيا، مع تمؾ الوثيقة بنود انسجاـ خالليا مف ضمنت عمييا تعديالت إدخاؿ استطاعت
 .اآلخر لمطرؼ مطمباً  كانت اكوني عمييا افصائميً  اإجماعً  وضمنت

 مقومات الشرعية لحركة حماس:
وىناؾ مف يقوؿ  ،ترتكز حركة حماس عمى العديد مف المقومات التي تعطييا الشرعية 

ىمتيا ألف تكوف عمى الساحة أ نيا مرتكزات وجود حماس عمى الساحة الفمسطينية والتي أب
 -ومات وىي كالتالي :وال يمكف التغاضي عف ىذة المق ،قميمية والدوليةاإل
 -:الديني المرتكز : أوالً 

 ىوأول والمعراج اإلسراء أرض فيي ، إسالمية أرض كميا فمسطيف أرض أف حماس حركة تعتبر
 شبر عف أو عنيا التنازؿ يمكف وال مباركة أرض فيي الحرميف وثالث ، المسجديف القبمتيف وثاني

 في ميثاؽ جاء وكما عربية، أو فمسطينية كانت سواء التفريط حؽ جية أي تممؾ وال ، منياواحد 
 ، القيامة يـو إلي المسمميف  أجياؿ جميع عمي إسالمي وقؼ فمسطيف أرض" أف :حماس حركة

 دولة ذلؾ تممؾ وال ، منيا جزء عف أو عنيا، التنازؿ أو ، منيا بجزء أو بيا التفريط وال يصح
 منظمة ذلؾ تممؾ وال ،والرؤساء المموؾ كؿ أو رئيس أي يممؾ وال ، الدوؿ العربية كؿ أو عربية

 ىذه اإلسالـ لشريعة مخالؼ تصرؼ وأي عربية أو كانت فمسطينية سواء ، المنظمات كؿ أو
 (1988". )وثائؽ حماس ،أصحابو عمي باطؿ ومردود تصرؼ ىو ، لفمسطيف بالنسبة

 -:التاريخية المرتكزات: ثانياً 
عربية  وىي عاـ ألفي مف أكثر طيمة فيي ،فيطينيلمفمس أرض ىي فمسطيف أف حماس حركة تؤكد

ومف  وجنوبيا شماليا يتجزأ ال كؿ " كاممة فمسطيف أف كما ، فييا شيء لمييود يكف ولـ ، إسالمية
االستراتيجي  فمسطيف موقع ،ومف هللا باركيا منزلة ذات متكامؿ كؿ ونيرىا وشجرىا ساحميا
األبيض  البحر وممتقي ،سياآ ، أفريقيا ، أوروباالثالث  القارات بيف وصؿ حمقة فيي والمتميز
دائمًا  فيي ولذلؾ التجارية لمقوافؿ وممر ،السماوية الرساالت ميد فيي ، األحـ بالبحر المتوسط
 الصميبية، الحمالت :مثؿ ،والفشؿ االندحار مصيرىا كانت التي األجنبية لمغزوات عرضة
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 الغزو أو الصييونية فاليجرة  الزواؿ نيايتياف فمسطيف رضأ عمي أمدىا طاؿ إف والتي ،وغيرىا
ف والتي آخريف غزاة كأي مثمو لفمسطيف اإلسرائيمي  كما ، واالندحار الزواؿ األمد مصيره طاؿ وا 

 الصميبييف ىزيمة إلي اإلسالمية المقاومة حركة وتنظر " :الحركة ميثاؽ مف الثالثة المادة في جاء
 جالوت عيف التتار في ىزيمة وكذلؾ ، منيـ فمسطيف واستخالص األيوبي الديف صالح يد عمي
 تمؾ الغزوات المسمموف واجو فكما والعبر الدروس منيا تستميـ جادة نظرة ، وبيبرس قطز يد عمي

 ه".وييزمو  الصييوني الغزو يواجيوا أف يمكنيـ
 الغازيىذا  لييـز اليـو يأتي وسوؼ غزو أنو عمى االحتالؿ اإلسرائيمي مع تتعامؿ حماس وحركة
 (.2010. )الدبس، أتى حيث مف وأدراج ويعود

 ة:القانوني المرتكزات :ثالثاً 
 فيي والعدؿ، الحؽ إلي قياميا في تستند ال الصييونية الدولة أف حماس حركة تؤكد

 األصمييف البالد أىؿ طردوا فقد محتميف غزاة البمداف جميع مف جاءوا الذيف مف المياجريف ةحفن
 األوطاف، واغتصبت ، الظمـ وساد ، القيـ وتبدلت الموازيف اختمت" حيث ،بالقوة واإلرىاب

 فمسطيف في المسيحي وأ الييودي الوجود وأف" ، الباطؿ دولة الحؽ وقامت دولة وغابت 
 جزء أي عمي كمحتؿ الييودي وجود ،ولكف ديانة ذمة وأصحاب كأىؿ الفمسطينييف معيـ يتعامؿ

 ومرفوض، باطؿ وجود ىو ـ، 1967 أو عاـ ـ 1948 اـع احتؿ سواء الفمسطينية أرضنا مف
 (1988حماس، .)ميثاؽ   "الحقيقة تغير لف السياسية التنازالت أو الدولية القرارات كؿ وأف

 طالبت فا  و  ،عمييا الضغوط مف لمتيرب األمور مجريات تسايس حماس حركة فإف وبيذا
التراب  كامؿ تحرير لحيف تةمؤق مطالب إال ىي ما ـ 1967 يونيو بحدود دولة بيدنة أو
 .الفمسطيني

 التنازؿ عنيا يجوز وال ،إسالمية أرض كميا فمسطيف أرض فإف ،ذكره تقدـ ما عمي وبناء
 (2010. )الدبس، وقانونياً  تاريخاً  باطمة الصييونية الدولة وأف ، منيا شبر عف أو

حياؿ  كيرهتف في جامًدا يكف لـ التنظيـ ىذا أف اآلف، حتى حماس سموؾ مف يستدؿ
 الحرب يسمى ما وانطالؽ ، 2001 عاـ سبتمبر 11 أحداث بعد خاصة الدراماتيكية التطورات

حماس  لفكر األولى فالقراءة .الوطنية الساحة عمى الطارئة المتغيرات ذلؾ بعد ثـ عمى اإلرىاب،
وابت ث مع منو جوانب في افتراًقا يشكؿ بما ،مسيرتيا في تغيير عمى منيا يستدؿ وممارستيا

 تتكيؼ أف حماس حاولت .نفسو حماس ميثاؽ ثوابت مع وحتى األـ، المسمميف اإلخواف جماعة
 دخوؿ عمى توافؽ أف قبؿ الضغوط الدولية، ومع -المسمميف اإلخواف – األـ الحركة مواقؼ مع

 عمى الموافقة عمى الحركة العاـ، وحرصت الشأف تدبير مسؤولية وتحمؿ التشريعية االنتخابات
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 تعتبر قد الحالة ىذه وفي أجؿ متابعة أجندتيا، مف – االنتخابات -الديمقراطية اآللية الؿاستغ
 .العممية الحموؿ أي تفضيؿ ؛ الميؿ ىذا لوصؼ المناسب المصطمح العممية السياسة

 الخالصة 
أف حماس لـ تعد مجرد تنظيـ فمسطيني محمي ، بؿ تحوؿ إلى فاعؿ  ،ونخمص لمقوؿ 

عمى  أواًل مف القضية الفمسطينية بإعتبارىا قضية مركزية ،دوره وأىميتو إقميمي مؤثر يستمد
 أفلنا  يتضح حماس لحركة التنظيمي الييكؿ عف قراءتنا خالؿ ومف ،المستوييف اإلقميمي والدولي

 ، فمسطيف في المسمميف لإلخواف التنظيمي البناء مع يتشابو حماس التنظيمي لحركة الييكؿ
 في المتوارث الشكؿ ذلؾ خاصة ، المسمميف اإلخواف عف التنظيمي يكؿورثت الي حماس فحركة
 وكما ،ةاإلخواني الُشعب بناء ثـ ومف ، واألسرة الفرد تربية عمي باألساس إذ يقـو ،واألردف مصر

 ، ومفاىيميـ اإلخواف فكرة عمي الناس لحشد الجماىيرية التعبئة أسموب الحركة عمي اعتمدت
 . الصييوني االحتالؿ دض تحريؾ الجماىير وعمي

ومف ناحية أخرى بإعتبارىا امتداد لمتنظيـ الدولي لإلخواف المسمميف الذي يستمد قوتو   
مف قاعدتو اإلسالمية عمى المستوى العالمي ، ولعؿ التحدي الذي يواجو حماس ليس دورىا 

بالحالة السياسية  وتأثيره ، ولكف  في معضمة الشرعية اإلقميمية والدولية ، وىذه الشرعية ترتبط
 الفمسطينية وبالعالقة مع إسرائيؿ وبالضغوطات الدولية التي تمارس عمى الحركة .

ولعؿ األحداث التي مرت بيا حركة حماس منذ النشأة وحتى يومنا ىذا كفيؿ بأف تغير  
التي انتيجتيا منذ االنطالقة ،وسارت في تطور متسارع مع األحداث التي مرت بيا  يامف ادوات

العمؿ ظيار جزء مف مكوناتيا وىيكمياتيا الداخمية وأليات ًا قد بدأت في إف حماسألمنطقة ،حتى ا
الذي يرفض التعامؿ اإلقميمي والوضع  ،حداث التي مرت بيا المنطقةفييا ،كؿ ذلؾ تماشيا مع األ

لحضور وامع التنظيمات السرية ويطالبيا بإيضاح نيجيا في العمؿ السياسي لتمقى القبوؿ الدولى 
جماتية في التعامؿ مع األحداث الفمسطينية ا، كؿ ذلؾ دفع حركة حماس الى تقديـ بر اإلقميمي
 عمييا . التي انطمقت مف أجميا وبقيت ثابتةمع اختفاظيا بالثوابت  ،والعربية
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 الفصل الثالث
 المتغيرات اإلقميمية والدولية في دور حماس

 مقدمة
 جغرافي إقميـ في تقع دوؿ بيف والتفاعالت العالقات عةمجمو  بأنو اإلقميمي يعرؼ النظاـ 

 النظاـ ،سبيغؿ و ستيفف ،كانتوري لويس عرؼ وقد. منتظمة وقوانيف وتخضع لقواعد، واحد
 بعض تمتمؾ والتي والمتفاعمة المتجاورة مف الدوؿ أكثر أو دولة يضـ الذي النظاـ بأنو اإلقميمي
 (2009. )عارؼ والكفارنة، لتاريخية المشتركةوا والثقافية والمغوية اإلثنية العوامؿ
لتي تحدث في بنية المجتمع في أي مستوى التغيرات ا ،قميميةويقصد بمفيوـ التحوالت اإل 

سواء عمى المستوى الداخمي ليذا االقميـ بفعؿ العوامؿ الداخمية في بنية المجتمع ليذا  ،قميـإ
سواء في المجاؿ السياسي واالقتصادي  ،قميـاإل أو المؤثرات الخارجية وانعكاساتيا عمى ،االقميـ

. مف القوميخرى لدراسة تداعياتيا عمى األاالجتماعية وغيرىا مف العوامؿ األوالعوامؿ 
 (2011)القاعوري، 

ة مف الناحية الجيوستراتيجية ىـ االقاليـ عمى الساحة الدوليأ حد أقميـ العربي ويعتبر اإل 
خطر أالت جوىرية تعتبر مف و تح ،2010العاـ  نيايةي ومنذ منية ، وقد شيد الوطف العربواأل

لمتغيرات المتسارعة والعنيفة  التي تمر بيا البمداف  نظراً  ،مراحؿ تطوره مف الحرب العالمية الثانية
 ، البحريف، وغيرىا.ليبيا ،تونس مصر،سوريا  :في المنطقة

 اإلقميمي:التحوالت في النظام 
راب معادلة العالقة بيف السمطة طتتمثؿ في اض ،حقيقية تواجو الدوؿ العربية مشكمة 

اقتصادياتيا وما  في خر يتمثؿوالشعب والقوى السياسية المؤثرة في جانب ، وفي الجانب اآل
زمات ثرت األأر الحاد في مستوى المعيشة ، وقد تظيره بوضوح نسب البطالة والتضخـ والتدىو 
جع الدور الى ترا يضاً أدى أمدوؿ العربية ، وىو ما بدورىا عمى التوجيات السياسية الخارجية ل

عف الدور المتراجع في القارة  ناىيؾ ،و منطقة الخميجأقميمي سواء في منطقة المشرؽ العربي اإل
واالعتقاد بأف  ،، ويكاد ينحصر الدور عمى متابعة التطورات في المنطقة وجنوباً  فريقية غرباً األ

قميمي الجديد ، وىذا في النظاـ اإل مركزياً  عطي العالـ العربي دوراً الدولية ستاإلقميمية و التحوالت 
جمعة (مة العربية .مؿ عمى استعادة الدور الريادي لأليتطمب مف كؿ القوى الوطنية والقومية الع

،2014) 
شيدت المنطقة العربية مجموعة مف المتغيرات والتطورات السياسية واالجتماعية  
حيث ال يزاؿ يعاني مف حالة عدـ  ،قميـ العربياتيا عمى مستوى اإلية امتدت تداعيواالقتصاد

زؽ الكبيرة نتيجة اضطراب العالقة بيف السمطة والشعب حوؿ آاالستقرار السياسي بسبب الم
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لى تسوية إسرائيؿ في عدـ الوصوؿ إلى جانب تعنت إة الحكـ والنظاـ السياسي العربي طبيع
راضي الفمسطينية سرائيؿ عمى األإت المتكررة مف قبؿ واالعتداءا ،وسطسممية في الشرؽ األ

. في المنطقة حداث تغييرإعنيفة تريد  بحراكاتعبر عنو  كبيراً  احباطاً  تحدثأخرى والعربية األ
 (2011)القاعوري، 

مثؿ الصراع الذي دار بالتوازي بيف الواليات المتحدة واالتحاد السوفييتي، دارت في العالـ 
اجية في الغالب بوسائؿ غير مباشرة مثؿ التآمر، الدعاية، الماؿ، التجسس المو  يضاً أالعربي 

عف ذلؾ، اتخذت  وفضالً  ،لى جانب تدخالت عسكرية مصادفةإرسمة، واستخداـ عناصر م
وجد تعبيره في أف الصيغة واليدؼ المناسبيف لمحكـ أديا  ،بارزاً  يديولوجياً أ الخصومات طابعاً 

ة لممنافسة. وأفضؿ بحث في وصؼ أجواء ىذه الخصومة يسمى ، سواء كجائزة أـ كأدا دوراً 
 . الحرب الباردة في العالـ العربي

وسط في حينو كمنظومة ثنائية القطب كانت مصابة مفيوـ أف فكرة تصوير الشرؽ األ 
مريكية سوفيتية مغمقة. فحدود أبالتبسيط الزائد، بالضبط مثؿ محاولة وصؼ العالـ كمو كخصومة 

ف الكثير مف إلى ذلؾ، فإضافة ا  لمغاية، و  ي معسكر منضبطاً أت غامضة ولـ يكف المنطقة كان
الدوؿ التي رأت فييا مصر والسعودية في البداية ساحات لممنافسة، رأت نفسيا متساوية القيمة 

 ، إف لـ تكف منافسة لمدولتيف المتصدرتيف. ومع ذلؾ، فقد كانت مصر والسعودية عممياً تماماً 
ما كانت شاممة، واسعة ومتعددة االستراتيجي االقميمي والمنافسة بينيقطبيف لمميزاف 

 (2014)جمعة،بعاد.األ
مف صدامات عمى خمفية  ف المنطقة تعاني منذ زمف بعيد جداً إف ،وفي حقيقة األمر 
و دينية طائفية. ولكف أىمية اليوية ثنائية القطب تصاعدت بشكؿ كبير منذ بدء موجة أعرقية 

العالـ العربي، ووجدت تعابيرىا بمساعي بعض الدوؿ لمتأثير عمى سياؽ االضطرابات في 
و أالتطورات في دوؿ أخرى، بيدؼ تحقيؽ نتائج يفترض أف تناسب مصالحيا في المنطقة، 

حالؼ ضارة، حيف يكوف كؿ شيء يقوـ بقدر كبير عمى أساس ىوية أكبديؿ إحباط تجديد 
 (2013. )ىيمر، احة الداخميةطراؼ المتصارعة الواحد مع اآلخر في الساأل
العربي. وكانت  بالحراؾلـ تكف سياسة اليويات واضحة مف تمقاء ذاتيا فور بدء ما سمي     

يراف ما إخطوط الشرخ االقميمي قد ظيرت مف قبؿ، حيف وقؼ حياؿ معسكر المقاومة بقيادة 
 ،السعودية، ىما مصر أعضائو، الذي أبرز  و المعتدؿأيسمى المعسكر المؤيد لمغرب البراغماتي 

في المنطقة، وليذا فقد كانت ردود الفعؿ عمى الثورة  كثر انسجاماً حد المجتمعات األأ، ىي تونس
 (2014)جمعة،كثر. أيديولوجية معروفة أ / ذات خطوط سياسية

التي شيدتيا دوؿ عربية خالؿ العاميف الماضييف،  وبشكؿ عاـ، تركت الموجة الثورية
العربي بشكؿ كبير، فقد تعرض النظاـ الذي عيدتو المنطقة عمى مدى الػ  بصماتيا عمى النظاـ
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عامًا الماضية الختالالت شديدة، لـ تخمفيا بعد عالمات أو خيوط دالة عمى بداية تشكؿ  60
 (2013. )سالمة، لنظاـ عربي جديد، مع احتماؿ المرور بمرحمة طويمة مف الالنظاـ

تركيبة النظاـ العربي، وتوافر إرىاصات تغير في  وعمى الرغـ مف التحوالت اليائمة في
توجياتو، إال أنو حتى اآلف ال يمكف القوؿ إنو قد تغير تمامًا؛ فيناؾ مالمح مف القديـ والجديد، 
واالستمرارية والتغيير ال يسمحاف بتأكيد الخروج التاـ عف النظاـ السابؽ، وال يشيراف إلى استمراره 

فترة الراىنة انقطاعًا تامًا عف السنوات األخيرة في عمر النظاـ العربي، بنفس المالمح؛ فال تمثؿ ال
، وكؿ التغيرات التي نشيدىا اآلف تجد جذورىا 2011 - 2001خصوصًا السنوات العشر مف 

قد توحي وكأف  الحراكاتفي ىذه السنوات. لذلؾ ىناؾ قدر مف االستمرارية، عمى الرغـ مف أف 
 ت فجائية عمى أثر ثورات وقعت بشكؿ فجائي.التغيرات الراىنة ىي تغيرا

ذا افترضنا استقرار موجة التحوؿ الراىنة في أنظمة  العربية، واستمرار حكـ  الحراكاتوا 
لفترة مقبمة، فيمكف أف نرصد أبرز مالمح التغيرات الواقعة  الحراكاتاإلسالمييف في دوؿ 

حوالت المة في مقاؿ لو بعنواف التكما يراىا معتز س والمحتممة في النظاـ العربي في ما يمي
ثورات العربية ، قميمي العربي بأف موجة التحوؿ الراىنة في األنظمة والاالستراتيجية في النظاـ اإل

حدث تغيرات واقعية في النظاـ العربي مييف في دوؿ الحراكات العربية قد أسالواستمرار حكـ اإل
 -تمثمت في النقاط التالية :

 ية لمنظام العربي:إدارة خميج -أوال:
 حيثسقط مفيوـ "قيادة النظاـ"، والدخوؿ في حقبة مف "اإلدارة لوضع إقميمي"،  حيث

والسعودية قضت الثورات عمى احتماؿ استنياض مثمث القمب في قيادة النظاـ العربي )مصر 
 . (، وال يبدو أنو باإلمكاف استرجاع أضالع ىذا المثمث في المستقبؿ المنظوراوسوري

 : الحراكاتاشتباك خميجي بدول  -ا:ثاني
عالقات مضطربة بيف األقاليـ الفرعية لمنظاـ العربي، فإلى حد كبير بدت دوؿ  تتنام

قمب، وال العربية في المشرؽ والمغرب الحراكاتمجمس التعاوف في حالة مف "االشتباؾ" مع دوؿ 
مف غير الدوؿ وفاعميف أدنى مع فاعميف و  والبحريف واليمف وتونس افي مصر وليبيا وسوري متمثمة

  مف الدولة.
 :تواجه الشرعيتين "الممكية" و"اإلسالموية" -ثالثا:

تتبنى العقيدة اإلسالمية سالمية التي الحراكات صعود الحركات اإلفرزت حيث أ
وال تؤسس أنظمة الحكـ الجديدة شرعيتيا وحسب  سياسية عمى امتداد اإلقميـ العربي، كأيديولوجيا

نما تتبنى مشروعًا سياسيًا قائمًا عمى األيديولوجيا اإلسالمية، الشرعي عمى ة الدينية والتقميدية، وا 
استنياض طاقات األمة، عبر بديؿ حضاري مغاير لحقبة القومية العربية،  بإمكافويؤمف 
  عف المذىبيف االشتراكي والرأسمالي. ومختمؼ
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 جهاد مذهبي إقميمي: رابعًا:
صعيد المجتمعي، إلى احتماالت دخوؿ النظاـ العربي تشير بعض المؤشرات عمى ال

حقبة مف الصراعات األدنى غير النظامية، وعمى مستوى أدنى مف الدولة بيف فاعميف وشبكات 
تشير إلى تبمور نمط جيادي جديد ىو  حيث إقميمية إسالموية وامتداداتيا الشبكية عبر اإلقميـ،

ائـ عمى أساس المذىب، فيو ليس جيادًا إسالميًا "الجياد المذىبي، كنمط جديد مف الجياد الق
نما جياد ألجؿ  ات،يات والثمانينيضد دولة غازية عمى نحو ما جرى في أفغانستاف في السبعين وا 

 . حماية أىؿ المذىب مف أنصار وجياديي المذىب اآلخر
 خامسًا: تبدل في عقيدة النظام: 

 لنظاـ العربي وعقيدتو المركزية، فإحدى العربية تغيرات كثيرة عمى قيـ ا الحراكاتأدخمت 
أىـ القواعد التي ترسخت ىو مبدأ حرمة التدخؿ في الشئوف الداخمية، وىو أمر أدى إلى انعزاؿ 
كؿ نظاـ سياسي في دولة عربية بشئوف دولتو، وأدى إلى تراجع مبادئ وقيـ حقوؽ اإلنساف التي 

 العربية . الحراكاتإال مع موجات د، لـ تترسخ قيمة التدخؿ لحمايتيا ضد نظاـ سياسي محد
 سادسًا: صراعات ممتدة داخل وحدات النظام:

 الدولةنشاء إ عف مشكالت طائفية وقبمية في الدوؿ العربية، قبؿ الحراكاتكشفت 
 ، بعضيا نتج عف الفساد المنيجي الذي تعرضت لو المجتمعات العربية خالؿ بصورتيا الحديثة

 ىي التي يمكف ليا اف تزيؿ وتغير ىذا الصراع.جتماعية ألا اتالحراكالعقود األخيرة. إف 
 اختراقات الجوار اإلقميمي: سابعًا:

في مزيد مف حالة السيولة بيف النظاـ العربي ودوؿ الجوار  الحراكاتتمثمت إحدى نتائج 
وسقوط أنظمة الحكـ، في السعي لبناء  الحراكاتاإلقميمي، التي عممت عمى استغالؿ وضع 

أقوى مع النظـ الجديدة، والتدخؿ مف أجؿ دعـ أطراؼ داخمية محددة، يالحظ تركيز  عالقات
يراف، عمى ثالثة مداخؿ خالؿ فترة ما بعد  التحرؾ اإلقميمي لدوؿ الجوار الثالثة: إسرائيؿ وتركيا وا 

 (2013)سالمة،  .الحراكات

 :المتغيرات في المنطقة العربية
ة مف استقراء دروس التاريخ السياسي لممنطقة العربية لعؿ أحد أبرز االستنتاجات المستمد  

في القرف العشريف، يتمثؿ فى أف تاريخ وتطور النظاـ العربى فى مختمؼ مراحمو ال يمكف فيمو 
 بمعزؿ عف القضية الفمسطينية، كما أف تاريخ وتطور القضية الفمسطينية يصعب فيمو أيضاً 

 بمعزؿ عف فيـ تاريخ وتطور النظاـ العربى.
ال زلنا نستكشفو ونختبر آثاره،  فمتغيرات البيئة اإلستراتيجية الجديدة، حممت جديداً 

، ولو بقدر. ىذه الثنائية )بقاء القديـ مالمح القديـ المعمـو الذي ال يزاؿ فاعالً  واحتفظت بقدر مف
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 عمى احتماالت عدة، تجعؿ مف ومفتوحاً  إلى جوار الجديد( فى ظؿ وضع عربى ال يزاؿ متحركاً 
أكثر صعوبة  أمر إطالؽ التوقعات حوؿ المستقبؿ، السيما تحديد التداعيات طويمة األمد، أمراً 

مف  يحتاج إلى الكثير مف الخياؿ السياسي، ويتطمب قدراً   مف ذي قبؿ، ولكنو ليس مستحيالً 
، ولكنو مقاربات بشأف مستقبؿ النظـ والسياسات والعالقات بيف الفاعميف. يحاوؿ تقديـ الواقعية أيضاً 

 ال يعد بتقديـ إجابات نيائية.
حالة االنسداد السياسي التي عانى منيا العالـ  -دوف شؾ  -العربية  الحراكاتلقد أنيت 

حتى اآلف إلى تحوالت استراتيجية عمى صعيد  فضِ العربي لعدة عقود، لكنيا بالمقابؿ لـ تُ 
لتى شيدتيا المنطقة في أعقاب موجة السياسات العربية تجاه القضية الفمسطينية، كتمؾ التحوالت ا

المد الثوري العربي األوؿ في الخمسينيات مف القرف العشريف. فالحاصؿ أف موجة التغيير التى 
وحتى اآلف، سواء جاءت في شكؿ حراؾ شعبى  2010شيدىا العالـ العربى منذ أواخر العاـ 

 (2007مي،)ساإلى تثوير جامعة الدوؿ العربية. فضِ يستيدؼ اإلصالح، لـ تُ 
اف الدبموماسية شأنيا شأف الحرب كالىما يعتبراف مف الوسائؿ المتعددة التي تستخدميا 
السياسة لتحقيؽ اىدافيا وكما اف السياسة تضع استراتيجية الحرب فإنيا تضع استراتيجية 
ف لمدبموماسية ، وقد رأى المفكروف منذ القدـ اف العالقات بيف الدوؿ تحكميا عالقات القوة ولك

 (1986تتخمميا عالقات تفاىـ تتـ فترة اليدنو بيدؼ وقؼ الحرب .)مجمة الدراسات الدبموماسية،
، أال وىو منح قوة دفع كبيرة العربية جمبت معيا معطى ميماً  الحراكاتمع ذلؾ، فإف     

عف المشيد السياسي العربي، أال وىو الشعوب  لفاعؿ استراتيجي لطالما غاب أو غيب قسراً 
ة التي استطاعت أف تعيد اكتشاؼ قدراتيا الكبيرة عمى العمؿ والتأثير. سواء تمؾ التي العربي

العربي، أو تمؾ التي استميمت الحالة الثورية  الحراؾغ نموذجيا الخاص مف و استطاعت أف تص
 وخرجت لترفع مطالبيا اإلصالحية في وجو النخب الحاكمة.
عود التيارات اإلسالمية فى العديد مف كذلؾ أفضت تطورات األحداث فى المنطقة إلى ص

كتونس ومصر وليبيا والمغرب والكويت. وأسفر كؿ ذلؾ فى النياية عف تغير  ،الدوؿ العربية
الفمسطينية، إلى الدرجة التى أظيرت حاجة العديد مف  -كبير فى خريطة العالقات العربية 

عمى حركة حماس، بعد أف تراجع األنظمة العربية )ألسباب مختمفة بكؿ قطر( لالنفتاح النسبي 
 (2011)األخرس،دور الفرز التقميدي ما بيف اعتداؿ وممانعة. 

إف البيئة اإلستراتيجية العربية الجديدة ما تزاؿ تموج بعناصر يدفع كؿ منيا في اتجاىات 
تتناقض مع بعضيا البعض. فبينما تدفع بعضيا فى اإلبقاء عمى األوضاع عمى حاليا الذى بدت 

، تدفع عناصر أخرى إلى تحوالت استراتيجية فى السياسات تجاه الحراكاتيما قبؿ ربيع عميو ف
القضية الفمسطينية، فيما تعمؿ عناصر ثالثة عمى خفض سقؼ ىذا التحوؿ إلى مستوى التغيير 

 التكتيكي.



65 

 

بيا،  2010أواخر عاـ يمكف وصؼ االضطرابات التي تيز العالـ العربي منذ 
سقاط ، وتمؾ التي تنطوي عمى المساعي إلظواىر داخمية في ىذه الدوؿ اً ساسأفاالضطرابات ىي 

الضغينة المتراكمة نتيجة لمظمـ المادي والمعنوي النابع مف عدـ  نظمة القائمة، تحركيا أساساً األ
 (2014)جمعة ،فساد أنظمة القمع. و كفاءة، 

لى إيعود مصدرىا واستمدت االضطرابات التشجيع مف اإلحساس المتزايد مف القوة التي 
 لمحجرلياـ الذي استمد مف االنييار السريع وغير المتوقع تكنولوجيا االتصاالت الحديثة، واإل

عمى  يضاً أميمة  ف لنتائج االضطرابات آثاراً إلى جانب ىذه، فا  و  ،في سور الطغياف تونس األوؿ
رات ذات مغزى في ف يحدث تغييأف تغيير النظاـ في دولة ما كفيؿ بالميزاف االستراتيجي، أل
 (2013. )ىيمر، قميمية والدوليةالمنظومات السياسية، اإل

 :الثورات العربية وتأثيرها عمى حماس
 في أفريقيا وشماؿ األوسط الشرؽ أنحاء معظـ في السياسية االنتفاضات انتشرت حيف

 الضفة في كف. لبعضيا ُأطيح و برمتيا المنطقة أنحاء في األنظمة اىتزت ، 2010عاـ  أواخر
 عمى تعمؿ أخرى أماكف في انتفاضات أثارت التي الناعمة السمطوّية كانت غزة، وقطاع الغربية
 .أكثر نفسيا تجذير

فرضت الثورات العربية والمتغيرات في المنطقة عمى حماس وقائع مغايرة لتمؾ التي 
تحرؾ ، وانفراجو كانت سابقا ،تمثمت في وجود ثقؿ وحاضنة استراتيجية عربيا واقميميا ومساحة لم

في العمؿ الدبموماسي ، وسندا قويا لمحركة والقضية الفمسطينية وكسرت جدار الطوؽ الذي 
وتولي حماس  2007فرضتو عمييا القوى االقميمية والعربية بعد االحداث التي مر بيا قطاع غزة 

 مسؤولية قطاع غزة لوحدىا .
 الحراؾاف  2012نوفمبر  28/29وكما يذكر مشعؿ في ورقتو سابقة الذكر بتاريخ 

العربي واحداثو الكبيرة والمتالحقة غيرت في خريطة العالقات السياسية لحماس ، واضافت ليا 
وأثرت عمى بعضيا ، فال شؾ اف مصر وتونس والمغرب اضافة نوعية ميمة في العالقات 

(2012السياسية لحماس قياسا بأوضاعيا السابقة )مشعؿ، 

 عمى انفرادي بشكؿ سيطرت أف منذ مضت التي الخمس لسنواتا خالؿ حماس، بنت لقد 
 2006 نايري وبيف ر.الصغي القطاع ىذا عمى صاـر بشكؿ اآلف يسيطر حاكماً  غزة، جيازاً 

 تقسيـ السمطة تـ عندما ، 2007 يونيوومنتصؼ  البرلمانية، في االنتخابات حماس فازت عندما
 السياسة الفمسطينية تمّيزت ،عد صراع قصيرب غزة قطاع و الغربية الضفة بيف الفمسطينية

 ففي .الفمسطيني السياسي النظاـ شطرا تكّيؼ الوقت، ذلؾ منذ أنو بيد .اليقيف وعدـ باالضطراب
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 محت كما بنائيا، إعادةعمى  وعممت الفمسطينية مؤسسات السمطة عمى حماس استحوذت غزة،
 .حكومة غزة وبيف ةكحرك حماس بيف الفاصؿ العممية، ىذه سياؽ في أحيانًا،

واجيت األحزاب اإلسالمية التي وصمت إلي سدة الحكـ، سواء قبؿ أو بعد اندالع   
العربية، إشكاليات كبرى عصفت أو كادت أف تعصؼ بيا بشكؿ كامؿ، دوف بمورة  الحراكات

طالة أمد بقائيا في الحكـ، وىو ما ي عود سياسات بديمة أو استراتيجيات مضادة، لزيادة مناعتيا وا 
إلى اعتبارات عديدة تتمثؿ في التحوؿ السريع مف المعارضة إلى السمطة دوف توافر خبرة كافية 

عف اتساع الفجوة بيف الرؤى النظرية التي تطرحيا والسياسات العممية التي  بشئوف الحكـ، فضالً 
ية اإلنكار"، تنفذىا، عمى نحو خمؽ "مناطؽ رمادية" كثيرة في األداء، والتأثيرات المضاعفة لػ"ذىن

مفادىا أف التعثر ىو المممح  ،وتكرار نفس أخطاء األنظمة السابقة، عمى نحو يطرح داللة ميمة
الحاكـ ألداء ىذه األحزاب في حاؿ وصوليا إلى السمطة، مثمما كاف التعثر ىو سبيميا لموصوؿ 

 (2007)سامي،إلى الحكـ، عمى مدى سنوات طويمة مضت.
و ىي حركة شعبية نشأت  ،منعطؼ الحاسـ لفحص حماس ىو ال ةالعربي إف الحراكات

في سياؽ ثورة شعبية ) ضد االحتالؿ االسرائيمي ( مماثمة لتمؾ التي تردد صداىا في الشرؽ 
فقد  ،ضد الييمنة و بشكؿ مخالؼ عف أي جماعة  األوسط . و لقد احتج الفمسطينيوف مراراً 

( و الثانية  1993 – 1987اضتيف األولى ) االنتف (االنتفاضة) ،جسدوا صورة الثورة الشعبية 
 جديد عمى السمطة.سالمي إ( أنشأت حماس كمنافس  2005 – 2000)

 حاكماً  فقد تطورت حماس مف حركة لحزب  لتكوف جسماً  ،فمع انييار اتفاؽ أوسمو
 ،و دفعت حماس لتشكيؿ حكومة لوحدىا  ،وضعت فتح جانباً  2006عاـ  التشريعيةاالنتخابات 

و تقسيـ قطاع  ،ستيدفة مف قبؿ المقاطعة الدولية المنيكة التي تسببت باالقتتاؿ الداخميلتكوف م
، محكوميف مف قبؿ حماس و فتح عمى التوالي  ،لى كيانيف سياسييف إغزة و الضفة الغربية 

و توقفت عدة محاوالت لمصالحة الطرفيف  بما  ،عمؽ ىذا االنقسامات داخؿ فمسطيف المحتمة 
 (2014)جمعة ،.طينيةاالت انضماـ حماس لمنظمة التحرير الفمسفي ذلؾ احتم

 ،بعاده ميارة حماس التكتيكية و االستراتيجية أالعربي الذي مازالت تتضح  الحراؾيختبر 
فإف المشيد السياسي لمشرؽ األوسط قد تمت  ، 2010العربية في ديسمبر  الحراكاتفمنذ اندالع 

 .وب مع مجموعة مف التحديات األساسية حماس  لمتجا مرغماً  ،عادة صياغتو إ 
كماؿ المعرفة الموجودة عف حماس مف خالؿ تحميؿ الحركة وردودىا ىذا القسـ الخاص مكرس إل

 .قميميعمى المستوى  المحمي واإلالعربي  الحراؾعمى 
 :قميميالبعد اإل

 في محور المقاومة الى جانب حزب هللا رئيسياً  خالؿ العقد الماضي كانت حماس عضواً 
ال أف عالقتيا إ ،ف حماس لـ تكف مجرد وكيؿ ألي مف البمديف أو مع  ،يرافإو راعيييما سوريا و 
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مع ىذه األنظمة كانت حاسمة و قد أثرت عمى معظـ تحميالت الحركة . لكف بعد وقوفيا مع 
غادرت حماس دمشؽ و تركت محور المقاومة . فبمعارضة  ،الثوار في الحرب األىمية السورية 

 (2011)االخرس،يراف .إف حماس قد أضعفت عالقاتيا مع إف ،سد و مغادرة سوريا األ
خواف الراعي الجديد ليـ قد تبددت عندما خمع ف آماؿ حماس في أف يصبح اإلإمع ذلؾ ف

ف و دوف وجود ي. فبعد أف تخمت عف رعاتيا السابقالجيش المصري الحكومة المنتخبة حديثاً 
في  تجد نفسيا حالياً  اً ف حماسإف ،يض النقص في الدعـ السياسيتعو حميؼ جديد عمى استعداد ل

قميمية في التأثير عمى حماس مع الغموض في الدور موقؼ صعب. ستستمر االضطرابات اإل
 سالمية في كونيا حاسمة بشكؿ خاص.لمحركات اإلالمستقبمي 

 :السياسة الداخمية
حمي ىي عممية المصالحة ف القضية الرئيسية التي تواجو حماس عمى المستوى المإ

المظاىرات في المنطقة العربية ف ،العربي تأثير مباشر لمحراؾكاف  ىنا أيضاً ، المتعثرة مع فتح
ما عمى إمرغمة حماس و فتح  ،أشعمت احتجاجات داخؿ األراضي المحتمة تدعو لموحدة الوطنية

حركتاف اتفاؽ وقعت الف ،الصمح أو أف يطاح بيـ مف منصبيـ مف خالؿ الوساطة المصرية
 .  2011بريؿ أالقاىرة في 

 المداوالت الداخمية
 نياءإتتضمف ىذه التي  ،بأىدافيا و مطالبيا األولية ال تزاؿ حماس ممتزمة رسمياً     

صرار عمى حؽ العودة لالجئيف اإلو  ،الحفاظ عمى المقاومة المسمحة و  ،االحتالؿ االسرائيمي
( )مف نير األردف الى البحر المتوسط مف النير الى البحرلة فمسطينية "نشاء دو إو  ،الفمسطينييف

و التي تطمب مف حماس  ،تتعارض ىذه األىداؼ مع مبادئ الرباعية  ،مع القدس كعاصمة 
مع  .و نبذ العنؼ مقابؿ االعتراؼ الدولي ،االلتزاـ باالتفاقيات السابقة و  ،سرائيؿ إاالعتراؼ ب

عادة تقييـ استراتيجياتيا الطويمة و القصيرة ضطرت حماس إلف البيئة االقميمية المتغيرة اإف ،ذلؾ
 األمد .

 ،المفاوضاتو  ،في مواقفيا حوؿ المقاومة المسمحةقد فكرت  اً أف حماس ،األىـ مف ذلؾو 
يمكف القوؿ أف  ،ؿ النيائي لمصراع .عمى ىذا النحوو حؿ مرحمي مقابؿ الح 1967 عاـ حدودو 

 ولو بشكؿ غير مباشر وضمني . ،لرباعية الب اطقد اقتربت مف تمبية م اً حماس
لدولتيف عمى  اً مؤقت حالً  ولكف عرضت مراراً  ،لى حد االعتراؼ باسرائيؿإالحركة لـ تصؿ     

عمى الرغـ مف ، سرائيؿ باستمرار ترفض أو تتجاىؿ ىذا العرض إكانت   1967أساس حدود 
مف خالؿ المفيـو  أيديولوجياً  يتـ الدفاع عنو ،جراء مؤقت إأف قبوؿ حماس بحؿ الدولتيف ىو 

 نو يتطمب االعتراؼ بوجود اسرائيؿ .إف ، سالمي لميدنة ىدنة طويمة األمداإل
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 ،قد قالت القميؿ  اً ف حماسإف ،فيينالفمسطيسرائيؿ و إة لالتفاقيات السابقة بيف بأما بالنس    
ع انتفاضة األقصى العمنت وفاتو مع اندأ الذي  ،أوسمو لنظر عف االنتقاد الصارخ التفاؽبصرؼ ا

ف رغبة الحركة في االنضماـ لمنظمة التحرير مف خالؿ إف ،مع ذلؾ  2000خريؼ عاـ 
يعني ببساطة أنيا مستعدة لاللتزاـ باالتفاقيات السابقة  ،انتخابات المجمس الوطني الفمسطيني

ركة ىذا سيتطمب مف الحو  ،األقؿ حتى تتمكف حماس مف قمبيا مف داخؿ منظمة التحرير ىعم،
 تأميف مقاعد كافية في المجمس الوطني الفمسطيني .

وتعتبر حماس مف منظور ورقة مشعؿ السياسية أف المبادرات او المواقؼ او البرامج 
السياسية المرحمية تكتيكية اـ تفصيمية يجب اف تنسجـ مع الثوابت الوطنية الفمسطينية التي اشار 

يتناقض معيا ، وكؿ اجتياد تفصيمي او كمي فإنو الييا في ورقتو ، وال يجوز اف يعاكسيا او 
يخضع  ليذا المبدأ ، وعمى ذلؾ فنحف نرفض أي مشاريع أو اتفاقيات أو تسويات تنتقص مف 

 (.2012تمؾ الثوابت والمبادئ وتمس بالحقوؽ الوطنية الفمسطينية )مشعؿ ،
تغيير و الحركة ترغب في  ،شاراتإتنتظر وقتيا عمى الرغـ مف وجود  اً ف حماسإ

مف اتخاذ قرار بشأف  نيا ال تزاؿ تناقش محتوى وسائؿ بديمة بدالً أال إعناصر مف استراتيجيتيا 
عمى أمؿ نياية األنظمة االستبدادية  ،لقد تبنت الحركة مبدأ انتظر وترقب  ،مسار جديد لمعمؿ

تراتيجية يجاد بيئة مساعدة جيواسإتساعد في  ،سالمية في السمطةإو ظيور حركات  ،في المنطقة
 لحماس .

 قميـ ما زاؿ في وضع التغيير . إحريصة عمى عدـ المخاطرة في  لذلؾ فيي 
بينما لـ  ،ف سياسة انتظر وترقب كانت حكيمةإف ،عمى ضوء التطورات األخيرة في مصر

التطور الذي قد أساء لموضع  حكومتوو اقالة  ،الرئيس مرسي اإلطاحة بحكـتتوقع حماس 
 . ف نيجيا الحذر نحو تغيير االستراتيجية كاف حتى اآلف حكيماً إف، االستراتيجي لمحركة
 ىذه ىي حماس التي الحظناىا مف قبؿ : حركة تناور بميارة في بيئة ،كثيرة  في نواحِ 
 ،مف تشكيميا  تتكيؼ مع التطورات بدالً ،كثر مف كونيا استباقية ألكنيا تفاعمية  ،سياسية متقمبة 

لكف النقاشات داخؿ حماس حوؿ االستراتيجيات البديمة  ،لصورة فقط ف ىذا جزء مف اإمع ذلؾ  ف
و  المحميةو عندما تصبح األوضاع  ذاً إ ،ركة جاىزة لتغيير طريقة عمميا تشير الى أف الح

 أكثر مالءمة . الدوليةاالقميمية و 
كما يتضح مف الموقؼ المتشدد مف  ،مف ذي قبؿ  كثر حزماً أأصبحت حماس 

في األمؿ في أف تواصؿ  وثيقاً  مرتبطة ارتباطاً  ىذه الثقة المكتسبة حديثاً  ، المصالحة مع فتح
المنطقة . عمى الرغـ مف أف ىذه اآلماؿ  أنحاء عسالمية صعودىا و حكميا في جميالحركات اإل

 .تقؼ عمى حافة التغيير  اً ف حماسإف ،قد عانت انتكاسات في األشير األخيرة 



69 

 

 -سياسي جديد تجرى فيو التفاعالت العربية  العربي" عف مناخ الحراؾتمخض "
الفمسطينية، بعد أف تراجع الفرز التقميدي ما بيف اعتداؿ وممانعة، مع تغميب منطؽ االنفتاح عمى 

تحالفات وظيفية بيف أطراؼ  كافة األطراؼ، وىو ما يمكف أف يتطور في خطوة تالية إلى تكويف
 فمسطينية. و  عربية

، 2010منذ عاـ العربية  لمحراكاتوؿ إف النتائج المباشرة فى ىذا السياؽ، يمكف الق
ف اختمفت  أظيرت حاجة العديد مف األنظمة العربية لممزيد مف االنفتاح عمى حركة حماس، وا 
األسباب ما بيف قطر عربي وآخر. وىو األمر الذي انعكس بالضرورة عمى موقؼ الجامعة 

ب الصعود السياسي الكبير لمحركات اإلسالمية في العربية مف الحركة اإلسالمية، السيما في أعقا
 عدد مف الدوؿ العربية كمصر وتونس والمغرب وليبيا والكويت. 

العربى بقدر ما جمبت مكتسبات لحماس، بقدر ما وضعت أماميا  الحراؾف أجواء إ
تحديات مف نوع جديد. ففى السابؽ مكنت البيئة األمنية الصعبة والمعقدة التى تعمؿ فييا 

حركة حماس مف إمكانية أف تبقى عمى نشاط تمؾ الجماعات مكنت نظيمات السمفية الجيادية، ت
نتقالى عف الظرؼ اال تحت سيطرتيا. أما اآلف فحالة السيولة التى تجتاح اإلقميـ ككؿ، فضالً 

الذى تعمؿ فيو العديد مف األجيزة األمنية فى المنطقة، قد ال تمكف حماس مف اإلبقاء عمى ذات 
عادلة القديمة فى عالقتيا بتمؾ التنظيمات، بؿ قد تشجع األخيرة عمى أف تشب عف الطوؽ الم

 لتراكـ بمرور الوقت مف فائض القوة والقدرة لدييا، عمى النحو الذى قد يجعؿ منيا منافساً 
لحماس ولتنظيمات اإلخواف فى المنطقة. وبناء عمى ذلؾ فإف العمؿ عمى  شرساً  أيديولوجياً 
 . التنظيمات ال يشكؿ مصمحة مصرية فقط، بؿ وأيضا فائدة لحماس واإلخواف معاً  احتواء تمؾ

مغادرة  ،العربى عمى مستوى العالقات األردنية الفمسطينية الحراؾكاف مف أبرز تداعيات 
السياسة األردنية مربع االنحياز التاـ لفريؽ مف الفمسطينييف، وتطبيع العالقة مع حركة حماس، 

ذلؾ أف عماف بصدد تغيير تحالفاتيا، أو عمى حد قوؿ البعض "نقؿ بندقيتيا  مف دوف أف يعنى
أى أف النظاـ  عبر عف ذلؾ غير مسئوؿ أردني، وفي غير مناسبة وقد مف كتؼ إلى كتؼ"،

رتباط بيف الرغبة فى اإلبقاء بات أكثر قناعة، فى ظؿ األوضاع الجديدة، بضرورة فؾ اال ياألردن
 طة الفمسطينية، وبيف عالقتو مع حماس.عمى عالقة قوية مع السم

، شيدت العالقات 2010مطمع العاـ  ، وتحديداً العربية بنحو العاـ تقريباً  الحراكاتقبؿ 
حيث وافقت  ،الحمساوية انفراجة نسبية )بعد برود شابيا منذ انييار اتفاؽ مكة( -الخميجية 

ضمف جولة  2010مطمع عاـ قيادات المممكة العربية السعودية عمى استقباؿ خالد مشعؿ، 
شممت دوؿ الخميج كاإلمارات وقطر والكويت والبحريف. ويبدو أف ىذا  ،عربية لقيادات حماس

جاء عمى خمفية إدراؾ الرياض بأف  ،االنفتاح النسبي آنذاؾ عمى حماس مف قبؿ القيادة السعودية
مف شأنو تفجير  ،فوالذي(المبالغة في إجراءات عزؿ حماس )بعد شروع القاىرة فى بناء الجدار ال
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نما بالنسبة  الوضع الفمسطيني عمى نحو ال تحمد عقباه ليس عمى الصعيد المصري وحده وا 
 لمجميع.
تح، أو العربى لـ تكف جميعيا فى صالح حماس عمى حساب ف الحراؾف تداعيات موجة إ
نما جاءت عمى نحو شبو متوازف، وبشكؿ لـ يخؿُ  العكس بيف الطرفيف. وأف ى بميزاف القو  تقريباً  وا 

وضعت أماميا تحديات مف  بقدر ما جمبت مكتسبات لحماس، بقدر ما تمؾ التطورات حتى اآلف
مف طبيعة "المعبة الصفرية" التى يمعبيا كؿ طرؼ فى  ومف شأف ما سبؽ أال يغير كثيراً  نوع جديد

 مواجية اآلخر.
عمى  ال توفر فرصاً العربى حتى ىذه المحظة،  الحراؾجممة القوؿ إذف، إف تداعيات 

صعيد عممية المصالحة تتجاوز )وفؽ أفضؿ السيناريوىات المتاحة( حدود تحويؿ الوضع 
الفمسطيني مف حالة االنقساـ إلى حالة اقتساـ مسكوت عنو لمسمطة بيف الضفة والقطاع، أو مف 

ف اقتساـ رة االنقساـ. وأحالة الصراع المكشوؼ الذي يمثمو االنقساـ إلى عممية ىادئة في إدا
مع استمرار المقاءات واإلجراءات  ،ويعني استمرار حالة االنقساـ مف الناحية الفعمية الشراكة

البطيئة والشكمية التي ال تحؿ جوىر المشكمة )وىي الحالة التي تعبِّر عف الوضع الراىف(، مف 
فؽ أية تغيرات ناحية أخرى، ىي الحالة المرجحة في األشير القميمة القادمة، إذ ال تموح في األ

 (2011. )جمعة، جوىرية تدفع الطرفيف لمراجعة حساباتيما
ويرى الباحث اف الثورات العربية اوجدت واقعا مغايرا لمسابؽ ،تحمؿ تحديات وفرص 
لحركة حماس غير مسبوقة ووضعيا في مدى قدرتيا عمى مجابية  العراقيؿ ، واالستفادة مف 

داث التي حدثت في اآلونة االخيرة والتي ليست مف فترة المناخات المواتية لصالحيا رغـ االح
وعمى حماس اف نة حركة النيضة ،الدراسة ،كأحداث مصر واالنتخابات في تونس وتراجع مكا

تراجع مواقفيا تجاه القضايا والمواقؼ التي اتخذتيا سابقا بمراجعات حقيقية تبعدىا عف التجاذبات 
 مت الييا .فظ ليا مكانتيا التي وصاالقميمية وتح

 قميمية والدوليةعالقات حماس اإل
في معرض حديثنا عف عالقات حماس االقميمية والدولية ، اظيار جزء مف العالقات مع 
عدد مف الدوؿ العربية واالقميمية التي ارتبطت بالقضية الفمسطينية ، والتأثير الواضح عمى حركة 

محاور عالقات حماس االقميمية  حماس ، وليس ذلؾ اال جزء يسير ، حيث اف كؿ محور مف
والدولية تحتاج الى دراسة خاصة ومعمقة وما يفيد ىنا كوف العالقات الرسمية تسمح بالتواصؿ 

 الشعبي بصورة اكبر واحتضاف لمشارع في تمؾ الدوؿ بصورة أكبر .
وكما يذكر ابو عامر في مقاؿ لو في اف الغرب بصورة عامة دخؿ في حوار مع حركة 

بعد اعواـ مف ادخاؿ الحركة ضمف الالئحة االوربية لإلرىاب ، وقد بدأت قناعات  حماس مضطراً 
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كثيرة تتعزز لدى كثير مف قيادات الغرب الرسمييف وغير الرسمييف ،لخطأ تقديراتو لحركة حماس، 
وما رآه الكثيريف مف اف الحركة حققت نجاحات عمى كافة المستويات ، ولـ يعد باإلمكاف 

 ىامشي او يمكف اقصاؤه او تيميشو ومف ثـ القضاء عميو. معاممتيا كتيار
وىي وفؽ  العالـ، فيالتحرر  حركات جميع شأف وطني تحرر حركة حماس حركة     

وليذا  وغيرىا، الدولية والمنظمات الدوؿ جانب إلى الدولي المجتمع أشخاص أحد الدولي القانوف
حركة  عالقات بدأت وقد ف،يالدولي األشخاص مع وعالقات خارجية سياسات الدولي الشخص
لالنفتاح  بيا مرت متغيرات وظروؼ موضوعية وساعدتيا التنظيمية، نشأتيا بداية مع حماس
 في الزىور مرج إلى اإلبعاد وحادثة الخميج، أزمة في بالوساطة كالمشاركة الخارجي؛ العالـ عمى

شكؿ الحاضنة  ،عربياً  محيطاً  كةلمحر  والمجاور القريب المحيط الحاؿ كاف وبطبيعة لبناف، جنوب
 ىذه تأتي،  فمسطيف لتحرير تسعى والتي اإلسالمية العربية الحركة ليذه أحياناً  والرسمية الشعبية

 ،بو التي أحاطت والخارجية والظوؼ الداخمية ،العربي العالـ وواقع طبيعة عف العالقة لتكشؼ
 كونيا القضية الفمسطينية والقضية سحما حركة مع وتعامميا العربية دولو عمى انعكست والتي

 الحركة التحرري لمشروع ونظرتيا ،حماس حركة مع عالقتيا ىذه الدوؿ في فتباينت المركزية،
 (1988.)ميثاؽ حماس، المقاوـ وخطيا

تعتبر أف مسؤولية  ،في عالقاتيا مع الدوؿ العربية مف نظرة استراتيجية انطمقت حماس 
سالمية. وفي مقابؿ الجيود الكبيرة  ،عربيةو ر ثالث: فمسطينية، تتوزع عمى دوائ تحرير فمسطيف وا 

 لعزؿ الدائرتيف العربية واإلسالمية عف الصراع اإلسرائيمي ،بذليا الكياف الصييوني التي
 الفمسطيني لالستفراد بالطرؼ األخير، حرصت حماس كؿ الحرص عمى إبقائيما إلى جانب

اعترضتيا  صييوني رغـ كؿ الصعوبات والعراقيؿ التيالشعب الفمسطيني في صراعو مع العدو ال
وإلدراؾ  ،األنظمة ولفيـ طبيعة العالقات التي بنتيا حماس مع ىذه،  خالؿ السنوات الماضية

األسس والمبادئ التي قامت  ال بد مف النظر في ،مدى إمكانية استمرار أو استقرار ىذه العالقات
 .عمييا

 :العمميات أواًل: حصر
الفمسطينية ساحة وحيدة لمصراع العسكري  عمى ىذه االستراتيجية التي تعتمد الساحة أكدت حماس

 قيػػػػػػادةيػػػػػػا تعرضػػػػػػت ل لعممياتيا، رغـ االعتداءات التي  مع العدو ورفضت توسيع الرقعة الجغرافية
 (1988)ميثاؽ حماس، الحركة في الخارج.

 :التدّخل ثانيًا: عدم
لمػدوؿ  فػي الشػؤوف الداخميػة تنػأى بنفسػيا عػف التػدخؿاستطاعت حمػاس طػواؿ الفتػرة الماضػية أف 

حػػد  عمػػىومػػع المعارضػػة المحميػػة  العربيػة، واسػػتطاعت أف تبنػػي عالقػػات متوازيػػة مػػع الحكومػػات
 (1988)ميثاؽ حماس، سواء.
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 :االبتعاد عن المحاور : ثالثاً 
قميميػة، المحػاور( العربيػة واإل تظػؿ خػارج ) بخالؼ تجربة منظمة التحريػر، اسػتطاعت حمػاس أف

 اً يتعمػػؽ بالعالقػػة مػػع الكيػػاف الصػػييوني، فػػإف حماسػػ التبػػايف الحػػاد بػػيف دوؿ المنطقػػة فيمػػاورغػػـ 
 (1988حماس، )ميثاؽ دوف أف تغرؽ في وحوليا. استفادت إلى حد ما مف ىذه التناقضات

فػػي  ويػػذكر مشػػعؿ فػػي ورقتػػو عػػف سياسػػة عػػدـ التػػدخؿ  فػػي شػػؤوف الػػدوؿ االخػػرى وعػػدـ الػػدخوؿ
والنزاعات واالصطفاؼ بيف الدوؿ وخاصة العربية واالسالمية ،ويقوؿ اننا نسػعى بالتأكيػد المحاور 

الى عالقػات متوازنػة يكػوف ميزتيػا ومعيارىػا مصػمحة فمسػطيف وخدمػة الشػعب الفمسػطيني ، ودعػـ 
صموده ، وقطعا فإف معيارىا ايضا ىي مصمحة االمة وامنيا ورفػض التبعيػة ألي دولػة او طػرؼ 

 (2012مشعؿ ،في العالـ )

 عالقات حماس بالمحيط العربي
 حماس ومصر 

كانت عالقة حماس بنظاـ مبارؾ تتَّسـ بقدٍر كبير مف السوء؛ فنظًرا النخراط مصر تحت  
كاف البد أف يتخذ مبارؾ  ،الممانعة "االعتداؿ" في مقابؿ محور نظاـ مبارؾ فيما ُسمِّي بمحور

ـ، ثـ 2006 عاـ باالنتخابات التشريعية في موقًفا متشدًدا مف حركة حماس، بعدما فازت
، والذي فرض عمى حماس حصاًرا كاماًل )سياسًيا، واقتصادًيا( مف 2007استقالليا بالقطاع في 

ِقبؿ الدوؿ الغربية ومعظـ الدوؿ العربية. ىذا التموضع السياسي لمصر مبارؾ في ىذا المحور 
 يعتبر محدًدا رئيسيِّا لعالقتيا مع حماس.

حيٍة ثانيٍة كاف نظاـ مبارؾ يدير عالقتو مع حماس مف منظور أمني، وليس منظوًرا ومف نا
سياسًيا؛ لحفظ جبية سيناء مف حصوؿ أية توترات أمنية فييا تأتي مف قطاع غزة، مف خالؿ شبكة 
لى  األنفاؽ التي يتنّفس مف خالليا القطاع اقتصاديِّا، ولكنيا تستخدـ أيًضا لنقؿ السالح مف وا 

، بينما في المقابؿ يتضاءؿ حضور  . وثمَّة عالقات قوية تعقدىا حركة حماس مع بدو سيناءالقطاع
الجياز التنفيذي لمدولة، فيذه العالقة تعطي الحركة نفوًذا )نسبيِّا( في شبة جزيرة سيناء قد تستخدمو 

عالقة نظاـ ىذا ىو المحدد الثاني لو  ، كاف ُيْزِعج نظاـ مبارؾ في شّف ىجمات مف سيناء، وىو ما
 (2012)مبروؾ،. مبارؾ مع حماس

وعميو فإفَّ عالقة نظاـ مبارؾ بحركة حماس عالقة معقدة؛ نظًرا لمدور الذي تضطمع بو 
ونظًرا لعالقة مصر بكؿٍّ مف إسرائيؿ والواليات  الصراع الفمسطيني، االسرائيميمصر كأمَّة في 

ولمخالؼ األيديولوجي بيف نظاـ  ،المنطقةالمتحدة، ورغبة ثالثتيـ اإلبقاء عمى حالة السالـ في 
ثـ وضعية حماس عمى حدود سيناء  ،مبارؾ وحماس، وعالقة األخيرة بجماعة اإلخواف المسمميف
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ونفوذىا فييا، كميا محددات جعمت عالقة نظاـ مبارؾ بحماس، يمكف وسميا بكونيا سيئة وسمبية 
 (2013. )عثماف، عمى الحركة

لمحكـ؛  رئيس اخوانيمى عالقة حماس بمصر، بعد وصوؿ بدأت مالمح التغيير تظير ع
ـّ  قباؿ قيادات الحركة في مصر بطريقة رسمية، وألقى إسماعيؿ ىنية خطبة الجمعة تساحيث ت

االتفاؽ عمى معالجة مسألة  تـدائمة. و شبة في الجامع األزىر!. وتـ فتح معبر رفح بصورة 
 األنفاؽ بيف مصر والقطاع.
" العدواف االسرائيميفي ىذه العالقة يتجمَّى في موقؼ مصر مف  ولعؿَّ طبيعة التحوؿ
عمى   العدواف االسرائيمي، مقارنة بموقؼ مصر مف 2012 عاـ عمى قطاع غزة في آواخر

، حيث إفَّ القيادات المصرية قد استنكرت العممية العسكرية 2008 عاـ القطاع في أواخر
د مرسي" رئيس وزرائو لزيارة القطاع في وسط اإلسرائيمية عمى القطاع، وأوفد الرئيس "محم

العممية، كما زار وزير الخارجية المصرية القطاع مع وفٍد مف وزراء الخارجية العرب، لمتضامف 
مع قطاع غزة ضدَّ العدواف اإلسرائيمي، كما أفَّ وقؼ إطالؽ النار بيف الجانبيف قد تحقَّؽ بوساطة 

ثميف مف الواليات المتحدة األمريكية؛ حيث شكر البيت مصرية كاممة، استحقت عمييا الشكر والت
األبيض الرئيس محمد مرسي أكثر مف مرة عمى جيوده في وقؼ إطالؽ النار بيف القطاع 

سرائيؿ.  وا 
 :حماس واالردن

مثمت العالقات بيف االردف وحماس احد ابرز الممفات االستراتيجية لكال الطرفيف كوف 
دد كبير مف االلتزامات تجاه القضية الفمسطينية والمقدسات االردف مف دوؿ الطوؽ ولدييا ع

االسالمية ، وقد تنوعت الدراسات التي اظيرت طبيعة العالقات بيف االردف وحماس في توثيؽ 
ورصد التحوالت التي مرت بيا العالقات مف احتضاف الى تجاذب حتى الخصومة والقطيعة )ابو 

 (.2009رماف ،
الفمسطينية" المستمدة مف اعتبارات الجغرافيا والديموجرافيا،  - خصوصية الحالة "األردنية

، بؿ ىو مشتبؾ بقوة وتالفيؼ سياسات الداخؿ خارجياً  ال تجعؿ مف الشأف الفمسطيني شأناً 
مف أية مقاربة أردنية لتداعيات أحداث االضطرابات  أساسياً  األردني، بحيث يمكف القوؿ إف جزءاً 

 ،الداخمية 
رى بيف حماس واألردف ىو تحوؿ تكتيكي، وأف الحكومة األردنية تساير التحوؿ الذي جف

أف القضية الفمسطينية ومنيا العالقة مع ،و التأييد الشعبي المتزايد لحركة حماس في المممكة
حماس بحاجة إلى حاضنة وعمؽ سواء كانت محمية أو إقميمية أو دولية ، وأف األردف معني بأف 

خصوصًا في ظؿ  ،قضية و الدفاع عف أمنو واستقراره في الوقت نفسويكوف حاضنة لمدفاع عف ال
تتحدث عف خيار الوطف البديؿ  ،إسرائيمية –بيف أطراؼ فمسطينية  تسريبات عف مفاوضات
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يرفضاف مشروع الوطف  -سياسيًا وأيدولوجياً  -لمخروج مف عنؽ الزجاجة، وبيف أف حماس واألردف
لمواجيتو  -دة  دوف غيرىا مف األطراؼ الفمسطينية البديؿ، بؿ إف حماس أيضًا تسعى جاى

ويدفع باتجاه بناء  ،طع المصالح األردنية وحماس يزدادمما يجعؿ تقا ،والقضاء عميو في ميده
عالقة استراتيجية بينيما، ورغـ نظرة كؿ منيما إلى إسرائيؿ كدولة وعالقات، حيث يقيـ األردف 

إسرائيؿ  ،يؿ الدبموماسي وفتح المكاتب، بينما تعد حماسمع إسرائيؿ عالقة ِسْمـ وصمت إلى التمث
دولة احتالؿ، والعالقة بينيما ىي عالقة حرب وعداء، غير أف االحتماؿ قائـ عمى المدى 
المنظور بأف تستطيع حماس الوصوؿ إلى الحكـ في فمسطيف عمى مستوى الحكومة والرئاسة 

رتيب العالقة معيا مبكرًا لممحافظة عمى عمى حد سواء، مما يجعؿ النظاـ األردني معنيًا بت
 ( 2008.)الحمد، مصالحو

أف ثمة محددات لمعالقة بيف الطرفيف وفي رسـ سيناريوىات ىذه العالقة، وتمعب دورًا 
ميمًا في تحديد نجاح المباحثات بينيما إلعادة رسـ العالقة تكتيكيًا أو استراتيجيًا، ومف أىـ ىذه 

وأسباب الحماسة لدى الطرفيف، وجدية الحوار بينيما في التقدـ نحو المحددات: دوافع االنفتاح 
عالقات مستقرة، وقدرة حماس عمى المحافظة عمى االستقرار الداخمي الفمسطيني والسيطرة عمى 

الدولية و لصالح برنامجيا،  ،الضفة، وقدرتيا عمى إحداث اختراقات في عالقاتيا العربية
حوؿ طبيعة المرحمة ودور كؿ  (حماس واألردف)لدى الطرفيف باإلضافة إلى التقدير السياسي 

منيما وأىميتو في تحقيؽ مصالحو وليس عمى حساب الطرؼ اآلخر، وقدرة األردف عمى بمورة 
بوصؼ األردف المحضف األوؿ والعمؽ األقرب لفمسطيف  ،عالقة جادة ومستقرة مع حماس

 وقضيتيا.
اعادة العالقات الى سابؽ عيدىا خشية اف ويرى الباحث اف اىتمامات االردف ليست في 

تولد ذلؾ رافعة الى حركة االخواف المسمموف في االردف التي تعتبر الجسـ االكبر المعارض 
 والمطالب باالصالحات عمى المستوى البرلماني او الحكـ الممكي .

  حماس وسوريا 
 ىذه في الغالب أف بيد. وعسكرية وأمنية سياسية: متشعبة بعالقات ابسوري حماس ترتبط

 قيادة مع تكوف دمشؽ في القابعة الفمسطينية المنظمات عالقة ألف األمني؛ الطابع ىو العالقة
 ال وبالتالي والسياسية، األمنية بالقرارات يتعمؽ فيما التنسيؽ بغية السورية، العسكرية المخابرات

نما السورية، الخارجية وزارة أطر عبر يتـ  بتبميغ المكمفة العسكرية المخابرات شعبة عبر وا 
 القناة فيي مباشرة، السوري الرئيس إلى الفمسطينية المنظمات ىذه نظر وجيات ونقؿ القرارات
 األراضي عمى الموجودة الفمسطينية المنظمات مع األسد حافظ الرئيس بيا تعامؿ التي الوحيدة

 (2009)البطنيجي،  .سوريةال
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 اً فسوري. فمسطيف تجاه ومنيجيا االستراتيجية ارؤيتي ضمف يأتي حماس مع اسوري وتعاوف
 عندما منو بعض ثـ الفمسطيني النضاؿ الحتواء شاقة وأحياناً  صعبة محاوالت في جيداً  تأؿُ  لـ

 إعاقة أو إلفشاؿ وجاىدت السورية، واألىداؼ تتفؽ ال خيارات إلى التحرير منظمة قيادة اندفعت
 فانحازت ركابو، في سارت أو تبنيو الفمسطينية ةالقياد حاولت التي لمتسوية مشروع مف أكثر

 عمى تحفظ غير مف وحضيا معيا والتنسيؽ لدعميا وسعت حماس، منظمة إلى سافراً  انحيازاً 
 الصراع أجواء توتير عمى وتشجيعيا ،"األخضر الخط"بػ يسمى ما داخؿ التفجيرية العمميات

 ىدأت. كمما اإلسرائيمي ػ الفمسطيني
 ومناىضة ،" الممانعة قوى"  يسمى بما رئيسية قوة اسوري تعتبر حماس، منظور ومف

سرائيؿ واشنطف لنيج  حركة ألفراد السورييف العسكري والتدرب الدعـ عف فضال. المنطقة في وا 
 إيراف، عمى حماس وبوابة منفذا تعد سورية أف ذلؾ إلى أضؼ. التقارير بعض تشير كما حماس

 والدولية اإلقميمية الضغوط كثافة مواجية في قوية رافعة ؿيشك السوري الدعـ أف إلى باإلضافة
 الفمسطيني، ػ الفمسطيني الصراع إطار في الداخؿ في حماس بيا تستقوي رافعة أيضا وىو عمييا،
فشاؿ وتصفية  (www.m.ahewar.org) .الداخمييف السياسييف الخصوـ وا 

ف االحداث الجارية في سوريا تحديات متداخمة عمى الحركة ، جر موقؼ حماس م
وظير تبايف في مواقؼ الحركة مف الثورة السوريا تمثؿ في االمتناف والشكر لمقيادة السوريا عمى 
ما قدمتو  لمحركة والقضية الفمسطينية ، وكذلؾ الشعب السوري الذي احتضف قوى الشعب 

 الفمسطيني منذ النكبة .
شعؿ في ورقتو سابقة الذكر ، اف العالقة مع سوريا كانت عالقات متميزة وكما يذكر م

وقد اصابيا ما أصابيا في ظؿ االحداث الراىنة وسيشيد التاريخ اف حماس كانت حريصة عمى 
اف تبقى سوريا قوية واف تحؿ االمور بصورة ترضي الجميع مع اعطاء الحقوؽ التي يرتضييا كال 

مصمحة سوريا ، ووقد قدمت الحركة نصائح لمنظاـ ليس مف قبيؿ الطرفيف في النزاع في ظؿ 
التدخؿ في الشأف السوري بقدر حرص حماس عمى النصح واالرشاد كي تظؿ سوريا قمعة 

 المقاومة .
 حماس وقطر

أكبر لدولة قطر كى تتصدر المشيد الدبموماسي  العربى فرصاً  الحراؾمنحت أجواء 
ستثمار فى المناخ العربى الجديد، مستخدمة إمكاناتيا االالعربي، حيث سعت الدوحة بقوة نحو 

الدبموماسية والمادية الضخمة، وأيضا أداتيا اإلعالمية الشييرة )شبكة الجزيرة( لتوسيع نطاؽ 
دورىا ومكانتيا اإلقميمية عمى أكثر مف ممؼ، مف أبرزىا ممفات ليبيا ما بعد الثورة، ثـ سوريا، 

 .والقضية الفمسطينية أيضا 

http://www.m.ahewar.org/
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محؿ جدؿ بسبب مقاربتيا المتطرفة في  دبموماسيتيا التي كانت دوماً في أف المفارقة  جدن
أكبر مف الحرية في الحركة والعمؿ عمى أكثر مف ممؼ في الوقت ذاتو.  براجماتيتيا، منحتيا قدراً 

إذ جمعت الدبموماسية القطرية حتى وقت قريب بيف دعميا لمسيرة التسوية، ودعميا اإلعالمى 
 (2012)الخطيب،ادى والدبموماسى لحركة حماس .والم
أحد أىـ التطورات التي جرت عمى صعيد التعاطى العربي وممؼ المصالحة اف      

الفمسطينية تمثمت في توقيع اتفاؽ جديد بيف حركة فتح ممثمة في رئيسيا محمود عباس، وحركة 
رعاية أميرىا فيما عرؼ حماس ممثمة في رئيس مكتبيا السياسي خالد مشعؿ، وذلؾ فى قطر ب

، والذي ينص عمى تشكيؿ حكومة وفاؽ برئاسة 2012عالف الدوحة في السادس مف فبراير إبػ
،محمود عباس.  (2013)عـز

 العالقات اإلقميمية 
 حماس وتركيا

، وطالبت باحتراـ قرار الشعب الفمسطيني. 2006عاـاعترفت تركيا بنتائج انتخابات 
حماس، بالرغـ مف المعارضة الغربية اإلسرائيمية. وفي مارس  وقامت باتصاالت مبكرة بحركة

، قاـ وفد بقيادة خالد مشعؿ بزيارة أنقرة. وفي الشير نفسو، أصدرت الخارجية التركية بيانًا 2006
دعت فيو إلى منح حكومة حماس الفرصة مف أجؿ إثبات نفسيا، ودعت المجتمع الدولي إلى 

وأدانت الحكومة التركية الحصار الذي تعرضت لو  ،إيجابي مف حكومة حماس اتخاذ موقؼ
الحكومة التي قادتيا حماس، وعندما حدث االنقساـ الفمسطيني، وسيطرت حماس عمى قطاع 

التي تقودىا حماس في القطاع.  المقالة غزة، لـ تتحفظ حكومة أردوغاف في التعامؿ مع حكومة 
،  2009عاـ  ومطمع 2008 عاـ في نياية وأدانت تركيا بشدة العدواف اإلسرائيمي عمى القطاع

وتحركت تركيا في التحشيد السياسي واإلعالمي ضد الجانب اإلسرائيمي، وفي تمتيف عالقتيا 
 2010 عاـ  بحماس. وكاف استقباؿ تركيا لمجموعة مف أسرى حماس المبعديف في خريؼ

 (2014. )صالح، قةومنحيـ جوازات سفر تركية لتسييؿ حركتيـ، مؤشرًا عمى تطور ىذه العال
 حماس وإيران

تطورت العالقة بيف إيراف وحركة حماس، خصوصًا بعد فوز حماس في انتخابات 
. وقدمت إيراف لحماس 2006 عاـالمجمس التشريعي لمسمطة الفمسطينية، وتشكيميا لمحكومة في 

جزءًا دعمًا كبيرًا في مواجية الحصار والعدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة. وأصبحت حماس 
مركز الزيتونة ) .وحزب هللا اأساسيًا في محور الممانعة والمقاومة الذي شاركت فيو إيراف وسوري

 (لمدراسات واالستشارات
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، ودعـ حماس لممطالب التي خرجت 2011 عاـ غير أف ما جرى في سوريا منذ ربيع
مؿ لمنظاـ السوري؛ مما ، قد قابمو دعـ إيراني كاابيا التظاىرات الشعبية، وخروج قيادتيا مف سوري

لى برود في العالقة بينيما لى تراجع كبير في الدعـ اإليراني لحماس، وا   .أدى إلى اختالفيما، وا 
، كما شارؾ وفد الحركة 1990 عاـبدأت العالقة بيف حماس والجميورية اإلسالمية اإليرانية منذ 

مع حزب هللا المبناني، . ثـ إف تطور العالقة 1991في مؤتمر دعـ االنتفاضة في نوفمبر 
 ،1992 عاـخصوصًا بعد إبعاد عدد كبير مف قادة حماس إلى مرج الزىور في لبناف أواخر 

أسيـ في تقوية تمؾ العالقة. ولعؿ أساس العالقة كاف اشتراؾ ىذه األطراؼ في مسار المقاومة، 
  .وحاجتيا لبناء عالقة تساند استراتيجي؛ لتعضيد ىذا المسار وتدعيمو حينذاؾ

قدَّرت إيراف وزف حماس الشعبي والسياسي والمقاوـ، فاعتبرتو مف ناحية سياسية مدخاًل      
وحققت العالقات قفزة نوعية بعد فوز حركة  ،لدعـ مصداقيتيا اإلسالمية، ولوزنيا ودورىا اإلقميمي

حماس بانتخابات المجمس التشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشكيميا لمحكومة 
فمسطينية، حيث أسيمت إيراف بقوة في دعـ حكومة إسماعيؿ ىنية في مواجية الحصار الذي ال

ومطمع  2008فرض عمييا. وبمغ الدعـ ذروتو في أثناء العدواف اإلسرائيمي عمى غزة في نياية 
2009 

من  ، تضافرت بعض العوامل الطارئة في التأثير عمى العالقة بين الطرفين في الفترة األخيرة
 :زهاأبر 
والتي شكمت نقطة تحوؿ استراتيجية أثرت بشكؿ  والتغيرات في العالـ العربي، الحركات  

كبير عمى مجمؿ خريطة العالقات اإلقميمية بما فييا العالقة بيف حماس وطيراف. فبروز دور 
وعمميات التغيير، وتقدُّميـ لمحكـ أو المشاركة فيو في تونس ومصر  الحركاتاإلسالمييف في 

يا واليمف والمغرب، أتاح بدائؿ ومجاالت أوسع لعمؿ حركة حماس، وخصوصًا في مصر كما وليب
أف سموؾ ىؤالء اإلسالمييف الحذر تجاه إيراف، وعدـ استعجاليـ الدخوؿ في عداء مكشوؼ تجاه 

حسب تقديراتيـ لظروفيـ الخاصة قد أثار مخاوؼ  الواليات المتحدة االمريكية"إسرائيؿ" 
  ( 2014/03/26الزيتونة لمدراسات واالستشاراتمركز ). .اإليرانييف

 العالقات الدولية 
 والواليات المتحدة االمريكيةحماس و 

السياسة األمريكية تجاه فمسطيف لـ تكف سوى حمقة في إطار مشروع غربي، تبادلت 
أدواره قوى غربية عديدة، لكنيا الحمقة األىـ في مسيرة المشروع الصييوني، وقد حكمت ىذه 
 ،األدوار سيرورة التاريخ ومعادلة القوة غير المستقرة في رعاية ىذا المشروع الصييوني ودعمو

عمى مدى إدارات أمريكية متعاقبة كاف الموقؼ األمريكي مف الحركة متشددًا وعدائيًا، ولـ تستفد و 
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ة حماس مف رؤية واتجاىات التيارات المعتدلة التي تحاوؿ التمييز بيف الحركات اإلسالمي
 وتصنفيا إلى حركات معتدلة وأخرى متشددة ، ألسباب تتعمؽ بإسرائيؿ.

عمى الرغـ مف وجود عوامؿ عديدة تضافرت في صنع السياسة األمريكية تجاه حركة  
حماس، لكف البحث والتحميؿ يبيف أف العامؿ اإلسرائيمي ىو المتغير األساس الذي يحكـ عالقة 

حماس، والذي بات فاعاًل محوريًا في التأثير عمى اإلدارة بحركة  الواليات المتحدة االمريكية
األمريكية وسياستيا تجاه الحركات اإلسالمية عمومًا وحركة حماس خصوصًا. وىذا المتغير 

محاولتو تحميؿ تأثير البعد الديني لمتيار اإلنجيمي العديد مف الكتاب لاإلسرائيمي ىو محور اىتماـ 
واألمنية  األمريكية تجاه حركة حماس، وموقع المصالح السياسيةوالموبي الصييوني في السياسة 

 .حماس واالقتصادية في حسابات اإلدارة األمريكية تجاه حركة
إف وصوؿ حماس لمسمطة جعؿ قيمًا ومثاًل ديمقراطية أمريكية تتياوى أماـ الزحؼ  

ركة في االنتخابات اإلسالمي إلى السمطة عبر صناديؽ االنتخابات، فالنجاحات التي حققتيا الح
وكشفت مزاعميا األخالقية وشعاراتيا المزيفة، عندما انقمبت عمى ، أربكت الحسابات األمريكية

عادة النظر في مسألة الديمقراطية،  ،الديمقراطية بصورة واضحة وجعمتيا تعيد مراجعة حساباتيا وا 
ا لممخاطرة بالسالـ دفعتي ،ألف التيديدات التي تتعرض ليا إسرائيؿ مف وصوؿ حماس لمسمطة

واالستقرار والديمقراطية، وخسرت سمعتيا وقيميا التي تتفاخر بيا ألنيا تتعارض مع المصمحة 
األمنية اإلسرائيمية، وأصبحت ديمقراطيتيا المقننة تسير وفؽ حسابات الربح والخسارة التي يحددىا 

 التيار الديني المسيحي والموبي الييودي ذو النفوذ اليائؿ.
االدارة االمريكية بنتائج االنتخابات الفمسطينية التشريعية ، وطالبت حماس صدمت 

االلتزاـ بشروط اسرائيؿ لكي تقبؿ بيا ، وبدأت بخطوات عممية مف شأنيا اف تؤدي الى اجياض 
التجربة الديمقراطية الناجحة التي حققيا الفمسطينيوف وافراغيا مف مضمونيا ودفع القضية 

اه خاطئ ، حيث الرؤية االمريكية القائمة عمى اساس المصمحة االسرائيمية الفمسطينية نحو اتج
فقط ، تبع ذلؾ اجراءات وتدابير سياسية واقتصادية ومالية ودبموماسية وامنية ، كؿ واحدة منيا 

 (2012كفيمة بإسقاط الحكومة التي شكمتيا حماس )اليقيش ،
ة جيودًا كبيرة لدعـ االنفالت بذلت اإلدارة األمريكي،وتحت مسمى الفوضى الخالقة 

تمييدًا إلسقاط الحكومة الشرعية  ،األمني إلخراج الشارع الفمسطيني عف سيطرة حركة حماس
لـ تترد في إثارة اليواجس لدى أنظمة عربية ليا تاريخ الواليات المتحدة االمريكية ف إ التي تقودىا

لوجيا قاسـ مشترؾ بيف الواليات المتحدة مف الصراع األيديولوجي مع الحركات اإلسالمية، فاأليديو 
سرائيؿ، ولكنيا أداة لممواجية مع حركة حما  (2012س .)اليقيش،وا 

 ،ومشاركتيا الواسعة والفاعمة في المعبة الديمقراطية ،رغـ االنفتاح السياسي لحركة حماس 
ة اإلصالحات باعتبارىا آلية إلعماؿ حقيقي لمتداوؿ السممي لمسمطة في فمسطيف ومطالبتيا بضرور 
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وا عماؿ مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد الذي نخر السمطة السابقة، ومع كؿ  ،السياسية واالقتصادية
جماتية التي أكدتيا دراسات عديدة وأظيرتيا الحركة مف خالؿ االمرونة التي أبدتيا حماس والبر 
تعنت الواليات المتحدة  إال أف ذلؾ لـ يغير شيئًا مف 1967 عاـ استعدادىا لمقبوؿ بدولة في حدود

 تجاه حماس.
بأنيا تأتي في إطار  ،تحاوؿ اإلدارة األمريكية تبرير سياستيا المتشددة تجاه حركة حماس
 .خدمة مصالح الواليات المتحدة، ومصمحة الشراكة االستراتيجية مع إسرائيؿ

ية الوحيدة كما أف التبرير القائؿ بأف الواليات المتحدة تحمي إسرائيؿ ألنيا الديمقراط
المحاطة بعدد مف الديكتاتوريات قد أصبح تبريرًا بال معنى، بعد أف وقفت الواليات المتحدة ضد 

 الديمقراطية الفمسطينية التي أتت بحماس إلى السمطة.
ىذا ما قامت بو الواليات المتحدة مف حرؼ لمسار الديمقراطية التي فازت  بيا حركة 

المؤامرات التي  حيكت وغذيت بقرارات رسمية كاف مف  حماس ، وكاف ليا اف تصمد في وجو
اىميا الوثيقة التي سربت مف اجؿ اشعاؿ الساحة الفمسطينية بالقتاؿ الداخمي والسيطرة عمى قطاع 
غزة والضفة الغربية بقوة السالح بأيدي فمسطينية ، حيث اف الوثيقة التي نشرتيا جريدة نيويورؾ 

عد فوز حماس باالنتخابات وىدفت الى إثارة الفتنة في كانت ب 14/2/2006تايمز بتاريخ 
 الساحة الفمسطينية ضد حماس .

ونقوؿ اف حركة حماس استطاعت مواجية ىذه المؤامرات عمى مدار سنوات حكميا 
سواء القصيرة في الضفة وغزة ، او حتى بعد االنقساـ ، وما ترتب عميو مف سيطرة حماس عمى 

تيا لو شكؿ عبئًا كبيرا عمييا ،فكاف لزاما عمييا اف تكوف ادواتيا القطاع سياسيا وأمنيا وادار 
الدبموماسية  غير الرسمية اقوى مف الدبموماسية الرسمية لمف حاربيا  وحاوؿ اسقاط التجربة 
الديموقراطية الفمسطينية ، مف اجؿ أال تحصؿ حماس عمى الشرعية القانونية والدولية عبر 

ية والحكومة الفمسطينية ، والمجمس الوطني الفمسطيني ، ومنظمة انخراطيا في العممية السياس
التحرير الفمسطينية ،ألنيا سوؼ ترفع سقؼ وقوة وتماسؾ المطالب الفمسطينية في مواجية 

 .اسرائيؿ والمجتمع الدولي 
 حماس واالتحاد االوروبي

عمؿ عمى صاغ االتحاد األوروبي أىداؼ سياستو الخارجية لم،بانتياء الحرب الباردة 
متمثمة في: ضماف السالـ واالستقرار، ومنع  ،الساحة الدولية والتي ظيرت في العديد مف وثائقو

حتراـ حقوؽ اإلنساف ومبادئ القانوف االصراعات، وتعزيز ودعـ الديمقراطية وحكـ القانوف، و 
 .الدولي

ت بيا الحركات لقد مثمت ىذه الرؤية إلى جانب إدراؾ االتحاد لطبيعة التغييرات التي مر   
اإلسالمية الخمفية العامة لتفصيؿ االتحاد األوروبي أىداؼ سياستو الخارجية تجاه الحركات 
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اإلسالمية بما فييا حماس؛ وتمثمت ىذه األىداؼ في: إدماج الحركات اإلسالمية المعتدلة في 
سحب ىذه الرؤية وتن،  منو بأنيا العب سياسي ال يمكف تجاىمو إدراكاً  ،الحياة السياسية العربية

عمى إدماج حركة حماس في النظاـ السياسي برغـ ممارستيا أعماؿ العنؼ؛ عمى اعتبار أف 
وممارساتو التى تميد الطريؽ  ،العنؼ الذي تمارسو يرتبط بالظروؼ المعيشية في ظؿ االحتالؿ

تمؼ لخمؽ دائرة مف العنؼ المتبادؿ، وعميو فإف العنؼ الذي تمارسو حماس يأتي في إطار مخ
 عف العنؼ الذي تمارسو تنظيمات الجياد العالمي. تماماً 

ّف الحركات اإلسالمية أصبحت ضمف محاور اىتماـ صانع القرار في االتحاد إ  
األوروبي، ويأتي ىذا اإلىتماـ أثرًا إلدراؾ االتحاد لمتغيرات التي أصابت الحركات اإلسالمية 

أبرز حركات المعارضة في مجتمعاتيا، وتتعاظـ وأيضًا لمدور الذي يمكف أْف تقوـ بو بوصفيا 
ىذه األىمية في حالة حركة حماس مع بوادر التغيير في ممارستيا السياسية، بالنظر إلمكانية 
إدماجيا في عممية التسوية السممية وما لو مف تداعيات عمى استقرار المنطقة العربية، وبالتالي 

ة أحد مقومات االستقرار في المنطقة، ويؤدي إلى يمثؿ إدماج ىذه الحركات في الحياة السياسي
 كبح تيارات التطرؼ واإلرىاب.

في ضوء تنوع وكثافة التحديات مقارنة بمحدودية الفرص، مف المتوقع أْف تنحصر   
سياسة االتحاد األوروبي وممارساتو تجاه الحركات اإلسالمية في حدود الخطاب الرسمي، 

ا مف خصوصية في إطار توفير األمف واالستقرار، وتوجد باستثناء حالة حركة حماس لما لي
ستمرار تواصؿ الدوؿ األعضاء في االتحاد األوروبي والواليات المتحدة امؤشرات جديد تؤكد عمى 

ف كانت الستكشاؼ رؤية الحركة حوؿ العديد مف القضايا مثؿ: موقؼ  مع حركة حماس وا 
رائيؿ، والتيدئة، وقدرة حماس عمى وقؼ تيريب حماس مف الغرب والعالقة بينيما، واالعتراؼ بإس

السالح إلى غزة، وما مدى استعداد حماس لمتعاوف مع المجتمع الدولي في حؿ المشاكؿ 
 (2011. )الزعنوف، اإلنسانية، ومطالبة حماس تحويؿ المبادئ التي قدمتيا إلى برامج سياسية

 رابعا: النقد العام
وابتعدت في مواقفيا  ،لعربية بكثير مف الصبر والرويةعالجت حماس خالفاتيا مع الدوؿ ا    

تعتمده بعض القوى والفصائؿ،  وبياناتيا عف سياسة االتياـ والتجريح عمى النمط التقميدي الذي
دوف قطع جسور التواصؿ حتى  ،والمناشدة واعتمدت بالمقابؿ عمى لغة النقد الموضوعي والنصح

 في أحمؾ الظروؼ .
عالقاتيا مع الدوؿ  إف األسس التي اعتمدتيا حركة حماس في ،ؿمف ىنا يمكف القو    

مستفيدة مف األخطاء التي وقعت  العربية كانت أسسًا سميمة مبنية عمى رؤية استراتيجية واضحة
العراقي لمكويت.  االجتياححدث عقب  كما ،بقًا ودفع ثمنيا الشعب الفمسطينيفييا حركة فتح سا

أصبحت أكثر قابمية لمخضوع ،وارتباكًا كؿ يوـ  التي تزداد ضعفاً فإف الدوؿ العربية  ،ومع ذلؾ
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مزيدًا مف التضييؽ وسد المنافذ عمى حماس، وىذا ما  ما يعني ،والتراجع أماـ المشروع األمريكي
االنتخابات التشريعية، وازداد وضوحًا بعد فشؿ خطة دايتوف في  حصؿ فعاًل بعد فوز حماس في

مساؾ حماس بزماـ  .مور ىناؾاأل غزة وا 
بمنظار أسود،  ومع ذلؾ فإف حماس ال تنظر إلى مستقبؿ العالقة مع الدوؿ العربية   

الخندؽ نفسو، وأنو آف  فرئيس المكتب السياسي لمحركة خالد مشعؿ يرى أف األردف وفمسطيف في
ر مرزوؽ أف عالقات حركتو مع مص األواف لتنسيؽ المواجية. فيما يؤكد نائبو الدكتور موسى أبو
  .أكبر مف ذلؾ بكثير لف تحكميا ظروؼ مؤقتة وال الظروؼ الراىنة، وىي عالقة

لـ يكف االىتماـ الدولي حماس وليد الساعة، إنما ظير منذ انطالقتيا. وشيد ىذا   
مّد وَجْزر، وذلؾ وفؽ الدوؿ صاحبة الشأف وسياساتيا الخارجية. وتطورت  االىتماـ حركات
 2005التي جرت عاـ  ريعيةالتشوز أكثرية مرشحييا باالنتخابات الخارجية بعد ف عالقات حماس

التشريعي  ذروتيا بعد االنتخابات النيابية والتي حصدت الحركة فييا أكثرية مقاعد المجمس وبمغت
 .2006عاـ 
كروسيا  ،عالمي واستطاعت حماس بناء نسيج مميز مف العالقات مع دوؿ ذات ثقؿ    

قميمي كماليزيا  يراف. وتنطمؽ حركة حماسوالصيف، وا  ندونيسيا وتركيا وا  بسياستيا الخارجية مف  وا 
 .الصييوني شعارىا القائـ عمى الحوار مع الجميع باستثناء ممثمي الكياف

أبواب الدوؿ األوروبية  إلى أف تتمكف مف دؽ ،حركة حماس بانتصاراتيا تبقى ناقصة   
ذا كاف الموقؼ األمريكي مف حركة  .الدوليةوالواليات المتحدة، لما ليـ مف تأثير عمى الساحة  وا 

وفرضت أوروبا حصارًا ، يبقى ضبابياً  حماس واضحًا وضوح الشمس، فإف الموقؼ األوروبي
وعمى حكومة الوحدة الوطنية التي شكمتيا  ،حركة حماس شاماًل عمى الحكومة التي شكمتيا
ار بعد أحداث غزة صيؼ عاـ مكة. لكف تـ رفع ىذا الحص بالمشاركة مع حركة فتح بعد اتفاؽ

 فى راـ هللا جديدة وتشكيؿ سالـ فياض حكومة، 2007
المطموبة، وكمما  لكف أوروبا بدأت تدرؾ اآلف أف سياسة عزؿ حماس لـ تؤد إلى النتائج   

كمما ازدادت شعبية  وخاصة لحركة فتح الفمسطينية ازدادت المعونات المقدمة مف قبميا لمسمطة 
الواليات المتحدة وأوروبا  ، ألف الشعب الفمسطيني يعرؼ حؽ المعرفة أفحركة حماس داخمياً 

المساعدات عمى حركة فتح يعود  و)إسرائيؿ( ىي التي تحاصره وليس حركة حماس، وأف تدّفؽ
 .لتخمييا عف الثوابت الوطنية الفمسطينية

عمى رأسيـ  لمحوار مع حركة حماس، نائبًا بريطانيًا لمداعيف لفتح قنوات 39وانضـ      
والتي أكدت أنو ال حؿ ألزمة الشرؽ األوسط دوف  شيرلي وليامز الرئيسة السابقة لػمعيد تشاتيـ

ويرى الداعوف لمحوار مع الحركة أف حماس أعمنت عف ىدنة مف جانب  .الحوار مع حركة حماس
تقدمت بو فيما لـ تقـ )إسرائيؿ( بالشيء نفسو. وأف البياف الوزاري الذي  واحد والتزمت بيا،
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الوطنية لنيؿ ثقة المجمس التشريعي أعمف صراحة احتراـ الحكومة لالتفاقيات  حكومة الوحدة
ويرى  .ويستشيد ىؤالء بأقواؿ نسبت إلى خالد مشعؿ مف أف )إسرائيؿ( حقيقة واقعية .السابقة

الفمسطينية  عف الساحة اوروبامع حركة حماس أف غياب  الفريؽ األوروبي الداعي لمحوار
ستعمؿ إيراف وجيات متطرفة  سيشكؿ فراغًا كبيراً ،معاداتيا لحماس والتزاميا األعمى بػ)إسرائيؿ(و 

 (2010)يوسؼ،.عمى ممئو
فأبواب  ،ينطمي عمى أحد لـ تعد عممية النفاؽ السياسي الذي تمارسو أوروبا مع حماس    

ي أطمقتيا أوروبا مشعؿ، والمبادرة الت مكاتب حركة حماس تغص باألوروبييف كما صّرح خالد
عبر ألستر كروؾ والتي نسبت أحمد يوسؼ إسماعيؿ ىنية رئيس الوزراء المقاؿ تراعي دورًا ميمًا 

جزئي مف الضفة الغربية  ًا مف شروطيا كانسحاب )إسرائيمي(وتراعي جزء جدًا لحركة حماس،
اليجينة التي  خمس سنوات. وأوروبا كالواليات المتحدة ترحب بالديمقراطية مقابؿ ىدنة مدتيا

 يؤدي إلى تقويض دعائـ المؤسسات الدستورية ،مصالحيا، والدور األوروبي المتبع حالياً  تراعي
 محمود عباس مف خرؽ لمدستور لف يصب في النيايةالرئيس  الفمسطينية. فتأييد كؿ ما يقـو بو 

الدور  ة يفضحلصالح أوروبا، وتأييدىا لنزع صالحيات مجمس الوزراء عبر إنشاء إدارات موازي
مجمس  األوروبي الذي كاف يحث الرئيس عرفات عمى التخمي عف صالحيات الرئاسة لصالح

المالية ليا  واستئناؼ المساعدات ،الوزراء. ورفع الحصار عف الحكومة الفمسطينية برئاسة فياض
مو كما يح ،الفمسطينية ىدفيا إعالء صوت المعتدليف عمى الساحة ،ليس أكثر مف رشوة سياسية

 (2007. )عبد الحكيـ، تسمية فريؽ عباس

 الخالصة:
حداث الجساـ التي مرت بيا المنطقة العربية أف األفي ىذا الفصؿ إلى ونخمص   

قميمية عموما ،قد جمبت مكتسبات لحركة حماس ووضعيا أماـ تحديات جديدة واإل ،خصوصاً 
 وعمى مستوى العالقات العربية والدولية . ،أمنية وسياسية

 ،قد تنوعت عالقات حماس مع ىذه التحوالت التي حدثت في النظاـ االقميمي والدوليف   
وتباينت بيف االقتراب واالفتراؽ ،الجمود وحتى الصداـ الصامت ،كما حدث مع بعض دوؿ 

ردف، إال أف المكتسبات كانت بأف االطراؼ الدولية ال يمكف ليا أف تتجاوز حماس بعد الخميج واأل
صبحت ليا ادوات تستخدميا مع الحمفاء الجدد الذيف رحبوا أبات التي فازت بيا ، و دخوليا االنتخا

بدخوليا العممية السياسية ، حتى أصبح شعار حماس القائـ عمى حوار الجميع بإستثناء العدو 
 .الصييوني 

 ةومؤيدييا مف تسير قوافؿ النائب البريطاني في البداي ةسالمياستطاعت ىذه الحركات اإل    
تي أوت، 20ف عف اؿ والتي تزيد اآل” أمياؿ مف االبتسامات “سير قوافؿ يوا بتأجالوي ثـ بدورج ج
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رجاء أوىي مف كؿ  ،ومعدات المستشفيات ةبالمواد الطبيو والسيارات وكذلؾ المواد الغذائي ةمحمم
ف مف قبؿ الكيا لمشعب الفمسطيني المحاصر تي ىذه القوافؿ دعماً أالعالـ تمر بكؿ الدوؿ وت

 الصييوني .
يجب االعتراؼ بيا  ةىذه االنجازات الكبيره التي حققتيا حركة حماس وحكومة غز 

 ة. لحكومة غز  سياسياً  تي دعماً إف جزء منيا يأبوضوح صحيح 
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 الفصل الرابع
  التي استخدمتها حركة حماسالدبموماسية  األدوات

 مقدمة:
صبحت جزءًا مف أماس بعد أف دوات التي استخدمتيا حركة حيبحث ىذا الفصؿ في األ 

وكيؼ واجيت االختالفات السياسية والبرامج المعارضة لفكرىا  ،النظاـ السياسي الفمسطيني
، وما آلت اليو مف نتائج عمى 2012الحصار والعدواف الصييوني  ياومواجيتومنياجيا 

قدراتيا في ظيار ا  عالـ لفؾ الحصار و المستوييف الشعبي والرسمي ،ثـ كيؼ استخدمت حماس اإل
 مواجية كؿ ىذه التحديات بما يعرؼ بالدبموماسية الشعبية.

واجيت األحزاب اإلسالمية التي وصمت إلي سدة الحكـ، سواء قبؿ أو بعد اندالع فقد  
العربية، إشكاليات كبرى عصفت أو كادت أف تعصؼ بيا بشكؿ كامؿ، دوف بمورة  الحراكات

طالة أمد بقائيا في الحكـ، وىو ما يعود سياسات بديمة أو استراتيجيات مضادة، ل زيادة مناعتيا وا 
دوف توافر خبرة كافية  ،إلى اعتبارات عديدة تتمثؿ في التحوؿ السريع مف المعارضة إلى السمطة

بشئوف الحكـ، فضاًل عف اتساع الفجوة بيف الرؤى النظرية التي تطرحيا والسياسات العممية التي 
رمادية" كثيرة في األداء، والتأثيرات المضاعفة لػ"ذىنية اإلنكار"، تنفذىا، عمى نحو خمؽ "مناطؽ 

وتكرار نفس أخطاء األنظمة السابقة، عمى نحو يطرح داللة ميمة مفادىا أف التعثر ىو المممح 
الحاكـ ألداء ىذه األحزاب في حاؿ وصوليا إلى السمطة، مثمما كاف التعثر ىو سبيميا لموصوؿ 

 ات طويمة مضت.إلى الحكـ، عمى مدى سنو 
  تداعيات فوز حماس باالنتخابات

حماس في االنتخابات التشريعية الفمسطينية الثانية  ألقى فوز حركة المقاومة اإلسالمية
ـ، بتداعياتو عمى المشيد السياسي واالقتصادي واالجتماعي عمى كافة  2006يناير 25في

ّسمـ الرئيس ، 2006فبراير  21تاريخب، و المستويات سواء كانت فمسطينية أو إقميمية أو دولية
عباس إلسماعيؿ ىنية رئيس قائمة حركة حماس في المجمس التشريعي،كتاب تكميفو  محمود

تشكيؿ الحكومة الفمسطينية الجديدة رسمًيا ، ليكوف بذلؾ ثالث رئيس وزراء منذ استحداث ىذا 
ومع تكميؼ  ،استناًدا لمقانوف األساسي المعدؿ ، 2003مارس  18 2003المنصب في 

التي أضحت في  اإلى  حماس ،اسماعيؿ ىنية بتشكيؿ الحكومة تنتقؿ قيادة السمطة أو جزء منو
مف الشير  في  موقع متقدـ ،وأدت الحكومة الجديدة اليميف الدستورية أماـ الرئيس  محمود عباس

 (2010)الدجني ،نفسة 
دؼ تشكيؿ حكومة وحدة  بدأت حماس مشاوراتيا مع القوى والفصائؿ الفمسطينية بي   

بالشراكة السياسية ،وفتح الباب واسًعا أماـ الطاقات والكفاءات لتعمؿ "وطنية ؛ألف الحركة تؤمف  
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وكانت ىناؾ نقاط التقاء كثيرة بيف البرنامج الذي   ،سماعيؿ ىنيةإ اكدكما  ،عمى إنقاذ الوضع 
فمسطينية ،حيث أنيا قدمت اقترحتو حماس عمى باقي الفصائؿ ،وما طالبت بو بعض القوى ال

 .تنازالت كبيرة لموصوؿ إلى برنامج سياسي يقوـ عمى اتفاؽ الحد األدنى 
واستعدادىا لتقديـ حقائب سيادية  ،حتى فيما يتعمؽ بتطبيؽ البرنامج األيديولوجي لحماس

ًتا في يقدـ تطوًرا سياسًيا الف ىذا البرنامج رغـ النواقص التي تكتنفو،و لبعض القوى  والفصائؿ 
ويحاوؿ التقدـ بخطوات سريعة باتجاه برنامج منظمة التحرير ،كما أف البرنامج يقدـ   ،فكر الحركة

وفي خدمة  ،وىي تطورات تصب في صالح الحركة ،السياسي العممي عمى الديني األيديولوجي
 (2010التطور الديمقراطي . )عزاـ، 

اشرة، بدأت التحديات تظير، فمنذ أف شكمت حركة )حماس( حكومتيا الفمسطينية الع
وتركت  ففرض الحصار السياسي واالقتصادي عمى الحكومة الفمسطينية مف المجنة الرباعية 

 .في وجو كؿ التحديات و المصاعب   حركة )حماس( لوحدىا
 ،وبالفعؿ المأزؽ مف لمخروج وطنية وحدة حكومة تحقيؽ أجؿ مف جاىدة حماس عممت

وطنية  وحدة لحكومة أو والدة عف خاللو مف أعمف الذي و مكة، ؽاتفا خرج مكثفة حوارات  وبعد
 (2010. )الدجني،  األخرى القوى وبعض وحماس فتح حركتي بيف فمسطينية

 حكومة تشكيؿ عف الحديث وتيرة تصاعد 2006مف عاـ  اغسطس شير مطمع شيد    
 مف الكثير بيا تقدمت دعديدة  ق مقترحات وكانت ، الفمسطينية السياسة واجية إلى وطنية  وحدة
 شيور قبؿ االنتخابات التشريعية ُبعيد الحكومة ىذه تشكيؿ إزاء ،الوطنية والشخصيات القوى
 بتشكيؿ يتمثؿ حؿ طرح  حيث حماس، شكمتيا التي الحكومة عمى الحصار فرض إعالف ،وبعد
 حماس تختارىا وطنية مستقمة شخصية برئاسة حكومة تشكيؿ طرح ،وكذلؾ تكنوقراط حكومة
 المينية الحكومة رفضت حماس حيث معيا التعاطي الحركة رفضت ،أطروحات مف وغيرىا
 إسماعيؿلقوؿ  وفًقا سياسية قضيةبؿ  مينية قضية ليست الفمسطينية القضية "أف تعتبر ؛ألنيا
 .  الحكومة تشكيؿ في  الدستوري حقيا الحركة سمبت قد الحكومة ىذه مثؿ وألف ،ىنية

 النواب والوزراء عف اإلفراج دوف الحكومة تشكيؿ عمى اتفاؽ أي بعد افيم حماس رفضت  
 تحظى أي أف ، التشريعية االنتخابات نتائج إلى الجديدة التشكيمة استناد عمى وأصرت المعتقميف،

 ياسر ما اعتبره وىو ،اآلخريف مع بالتشاور بتشكيميا ىي تقوـ وأف ،األسد بنصيب منيا الحركة
 وفؾ ،الحصار إنياء عمى تساعدىا ،اآلخريف مف تجميمية مشاركة إلى"  ماسح مف سعًيا عبدربو
 (2010. )عزاـ،  الحالية العزلة أزمة
 األمريكية اإلدارة رفض وأىميا ،عوامؿ لعدة كثيراً  تصمد لـ الوطنية الوحدة حكومة أف إال    

 الغزي المجتمع داخؿ ائدةالس تكوف العسكرة بدأت معالـ وبالفعؿ ، الحكومة لتمؾ الدولي والمجتمع
 في غزة قطاع عمى السيطرة حماس واستطاعت حركة االنفجار، مرحمة إلى وصمت حتى
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 االجتماعية و السياسية بتداعياتيا ألقت مرحمة جديدة بعدىا ،وبدأت 2007 يونيو منتصؼ
 (2010)الدجني،  . الفمسطيني السياسي النظاـ عمى واالقتصادية

مف  كبير عدد لوجود ،الحكومة ىذه تشكيؿ جيود نجاح مف متفائؿ غير عاـ اتجاه ساد    
،  وفتح حماس لدى السياسية اإلرادة غياب مقدمتيا في ،ويأتي ذلؾ دوف تحوؿ التي المعوقات
  ومدى ، ودولًيا إسرائيمًيا الحكومة ىذه مف المنتظرة المواقؼ في تتمثؿ التي الخارجية والمعوقات

 ، الحكومة بشكؿ المتعمقة التفاصيؿ عمى عالوة منيا، المطموبة شروطال مع التعاطي عمى قدرتيا
 إشغاؿ عمى القوى ىذه داخؿ برزت التي والخالفات البرلمانية، والكتؿ القوى عمى مقاعدىا وتوزيع
 العمؿ خط عمى والدولية اإلقميمية أجندتيا ليا خارجية أطراؼ دخوؿ إلى إضافة السيادية الوزارات
 ،يمقى الحكومة ليذه  وواضح تفصيمي سياسي برنامج عمى االتفاؽ وصعوبة ،نيالفمسطي الوطني
 ثـ  ،فتححركة  الدولي ومناكفة المجتمع لدى قبوالً  الوقت نفس في ،ويمقى القوى كؿ مف الموافقة
 . الوحدة حكومة تشكيؿ أفشؿ ذلؾ كؿ ،حماس وضعتيا التي الشروط أخيًرا
 " يعد ،وطني اتحاد حكومة شكيؿت مطمبت مع وفتح حماس تعامؿ أف بعضيـ ورأى   

 مناورة ،أو حماس حركة طرؼ مف عميو التحايؿ أو الحصار لتجاوز وظرفي كيتكتي كعمؿ
 .  فتح حركة طرؼ مف الحالية الحكومة وعمى ،التشريعية االنتخابات نتائج عمى لمتحايؿ

  ببرنامجيف محكومة أنيا ،ةالعاشر  الفمسطينية الحكومة واجيتيا التي الكبرى اإلشكالية إف   
  الدولية الرباعية بشروط االلتزاـ ضرورة يرى الذي الفمسطينية الرئاسة برنامج متصارعيف
وبرنامج  الفمسطينية القضية لحؿ وحيد كحؿ المفاوضات عمى ويراىف ،الفمسطينية والشرعية
  مقابؿ المرحمي بالحؿ بويطال ،الدولية القراراتو  الموقعة االلتزامات فقط يحتـر الذي الحكومة

 .المقاومة لسالح دائـ إشيار مع  الداخمية الفمسطينية والشروط الرباعية الشروط ورفض ،ىدنة
بيف   مف كاف ،وخارجًيا داخمًيا سياسًيا تناقًضا  البرنامجيف بيف الخالؼ ىذا أوجد وقد   

  قدرة عمى سمًبا ّأثر الذي األمر  الخارجي الحصار مف وحالة ،الداخمي العنؼ مف حالة مؤشراتو
 (2009. )عزاـ،  الفمسطينية المؤسسات بناء وعرقؿ، لمياميا أدائيا و الحكومة

أف "حركة حماس حققت شرعية شعبية لنفسيا ولبرنامجيا في المقاومة، مف خالؿ فوزىا     
طدـ بأغمبية مريحة في االنتخابات، إال أف النموذج اإلصالحي والتغييري الذي وعدت بو اص

بتحديات الصراع الداخمي، وحقائؽ االحتالؿ، وبالحصار الدولي الظالـ والخانؽ. )صالح، 
2007) 

وصؿ االقتتاؿ الفمسطيني الداخمي ذروة غير مسبوقة، وبمغ حدًا  ،2007 يونيوفي و     
لـ يعد ممكنا بعده أف تبقى األوضاع عمى نفس الوتيرة، حيث سيرسـ ىذا الحد معالـ  فاصالً 
قالت حماس أنيا  ، إنيا حقبة االنقساـ آنذاؾ ،جديدة مف التاريخ الفمسطيني الحديثحقبة 
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اضطرت ليذه الخطوة لحسـ صراعيا مع فتح بالقوة، بعد أف استنفدت الوسائؿ األخرى، لُتحِكـ 
   (2013سيطرتيا الكاممة عمى قطاع غزة، ولتبدأ أعواـ مف القطيعة بيف غزة راـ هللا. )سالمة، 

المرحمة ليا ما ليا، وعمييا ما عمييا، ُكتب وقيؿ عنيا الكثير، بيف مدٍح وذـ، وبيف  ىذه    
سنوات عمى تشكيؿ أوؿ  سبعةنقد بّناء وتشكيؾ يراد بو التخويف اليوـ، وبعد مرور أكثر مف 

حكومة حمساوية، وبعد توقيع اتفاؽ المصالحة بيف طرفي النػزاع )فتح وحماس( في القاىرة ، 
لمفترض أف ينيي االنقساـ، تتزايد الحاجة لتقييـ تمؾ المرحمة، وأخذ الِعبر منيا. وعمى والذي مف ا

المستوى العربي تتزايد الحاجة لتقييـ تجربة حماس، خاصة وأف قطاعات واسعة مف الجماىير 
اختارت الحركات اإلسالمية كبديؿ عف  ،في بعض البمداف العربية -وكذلؾ النخب  -المنتفضة 
ذيف تحرروا مف سطوتيـ، ومنيـ مف فَعَؿ ذلؾ عمى سبيؿ التجربة، وىؤالء أولى بيـ أف حكاميا ال

حيث ستستعرض ىذه الدراسة أىـ قَسمات وِسمات ىذه التجربة، بسمبياتيا  ،يدرسوا تجربة حماس
ف كاف ىناؾ مف نقد فيو بيدؼ التصحيح،  يجابياتيا، دوف توجيو أي اتياـ، أو محاكمة أحد، وا  وا 

ف كاف  ثمة أسئمة محرجة أو موجعة، فألنيا تعتمؿ في قموب الكثيريف وال بد مف طرحيا. كانت وا 
حماس قد برىنت أنيا حركة متماسكة، قابمة لمتطور، وقادرة عمى قراءة المتغيرات والتعامؿ معيا 
ببراغماتية، وقادرة عمى اإلدارة والحكـ بطريقة فعالة ومتصاعدة، وبمستوى متقدـ مف التنظيـ 

طوير المؤسسي، وأنيا احتفظت بمكانتيا في قمب عمميات صناعة القرار الفمسطيني، والت
واستطاعت الصمود واالستمرار رغـ كؿ المعيقات، بؿ وأيضا أخذ زماـ المبادرة. )سالمة، 

2013) 
 عمى غزة االسرائيمي  العدوان-3

يا مف دروس ، وما أسفر عن2006بعد انتياء الحرب اإلسرائيمية المبنانية، في يوليو 
(، قامت إسرائيؿ 2007/2008مستفادة وتوصيات، وما جاء في توصيات تقرير لجنة فينوجراد )

وقامت ، في غزةبإعداد قواتيا العسكرية وجبيتيا الداخمية لحرب مقبمة مع المقاومة الفمسطينية، 
ود ايي . وصدؽ عمييا رئيس الوزراء اإلسرائيمي2008في منتصؼ عاـ  بالتخطيط لمعممية،

 19، مف دوف حسباف التفاؽ التيدئة مع األطراؼ الفمسطينية 2008ديسمبر  18، في واولمرت
 (2010)ابو زايدة ، .2008ديسمبر  19 –يونيو 

أظيرت "حماس قدرة كبيرة عمى التنظيـ واالنتشار والتسميح. ونسجت عالقات وثيقة 
عاـ  التشريعية االنتخابات فقاطعتوليا مواقؼ أخرى مف دوؿ عربية  ا،بإيراف وقطر وسوري

وىي تسعى  ،وسيطرت عمى المجمس التشريعي ،2006، وَعدَّت ذلؾ خطًأ، تداركتو عاـ 1996
 إلى السيطرة عمى كرسي الرئاسة في السمطة الفمسطينية.

اف حصمت   2009-2008عممي  كاف مف نتائج الحرب عمى المستوى السياسي  
شعبي كبير، عمى المستوى اإلقميمي والدولي، ولـ يكف  المقاومة الفمسطينية في غزة عمى تعاطؼ



88 

 

ليذا التعاطؼ أّي أساس ديني أو مذىبي، حيث عمت المظاىرات خالؿ الحرب جميع أرجاء 
البالد، وضمت جميع األدياف، وقد جاء ذلؾ عمى عكس ما توقعتو إسرائيؿ. وقد أشارت بعض 

ت أبرز الخاسريف مف الحرب. كما أشار التقارير إلى أف السمطة الفمسطينية في راـ هللا كان
، إلى ارتفاع شعبية "إسماعيؿ ىنية" رئيس وزراء 2009استطالع رأي فمسطيني، في أبريؿ 

%؛ مقابؿ انخفاض شعبية الرئيس "محمود 47الحكومة المقالة، خالؿ األشير األخيرة، بنسبة 
 )موسوعة مقاتؿ ( %.45عباس"، لتصؿ إلى 

، الحوار الفمسطيني الفمسطيني برعاية مصرية، لحؿ 2009اير منذ فبر  استضافت القاىرة
الخالفات الداخمية، وتحقيؽ المصالحة الوطنية، لتحقيؽ الوحدة الوطنية، كأساس لمتفاوض مع 

تـ االتفاؽ عمى المبادئ العامة  ،الجانب اإلسرائيمي لحؿ القضية الفمسطينية. وفي ىذا اإلطار
ولجنة عميا لبحث إعادة إصالح منظمة  ،جاف مشتركةلحؿ قضايا الخالؼ مف خالؿ خمس ل

صالح األجيزة األمنية عمى أسس وطنية، واالنتخابات الفمسطينية،  التحرير الفمسطينية، وا 
وتشكيؿ حكومة وحدة وطنية، والمصالحة الداخمية، وحققت المجاف تقدمًا في بعض القضايا وتعثر 

 بعض القضايا األخرى، خاصة بعد بحث التفاصيؿ.
تغير الوزف النسبي ومراكز ثقؿ بعض األطراؼ حياؿ القضية الفمسطينية، فحركة 
"حماس" باتت طرفًا فاعاًل داخؿ وخارج األراضي الفمسطينية، ويمـز االعتراؼ بيا قوة سياسية 

يراف باتتا طرَفيف فاعَميف في الشأف الفمسطيني، فال يمكف حؿ  اعمى الساحة الفمسطينية. وسوري وا 
، والحوار مع الطرؼ الفمسطينية أو بحث الشأف الفمسطيني مف دوف مشاركة سوريالقضية ا

 (2011)نوفؿ وحمد، اإليراني، إضافة إلى صعود تركيا قوة إقميمية فاعمة.
 تقييم األداء السياسي لحركة "حماس" وتداعياته

ـز بيا وجربت تيدئة لـ تمت ،تصدت "حماس" لمحاوالت إسقاطيا عقب سيطرتيا عمى قطاع غزة-
اتخذت "حماس" ، و لمتحضير لمعدواف ،إسرائيؿ، عمى الرغـ مف احتياج إسرائيؿ إلى ىذه التيدئة

 ستراتيجيتيا، مف خالؿ تحقيؽ ىدَفيف:اقرارًا بعدـ التوقيع عمى أية تيدئة ال تحقؽ 
لييا بصورة طبيعية.  األوؿ: فتح المعابر مف غزة وا 

 اممة.الثاني: فؾ الحصار المفروض عمييا بصورة ك
رافؽ العدواف العسكري عمى غزة معارؾ سياسية، فرضت نفسيا عمى الواقع اإلقميمي والعالمي. -

وأدت إلى تقوية موقؼ "حماس" وفصائؿ المقاومة في غزة، وخاصة بعد استمرار العمميات 
والعدواف. وبدا وكأف إسرائيؿ ىدفيا الرئيسي القضاء عمى القطاع بمف فيو، وعدـ رغبة إسرائيؿ 
في وقؼ القتاؿ؛ عمى الرغـ مف فشميا في تحقيؽ أىدافيا؛ ما زاد مف قوة "حماس" السياسية 

عف استمرار التيديد الفمسطيني لممدف اإلسرائيمية المحيطة بالقطاع، كما أف  والجماىيرية؛ فضالً 
ي اإلجماع اإلسرائيمي عمى العدواف، وما نتج منو مف دمار وضحايا، قد عززا االتجاه الشعبي ف
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الجانب العربي واإلسالمي والعالمي ضد إسرائيؿ ،ولذلؾ، لـ تستطع إسرائيؿ عزؿ حركة "حماس" 
عمى المستوى الرسمي العربي واإلسالمي والدولي. وعزز ذلؾ عدد الدوؿ العربية واإلسالمية التي 

 ،وسحب المبادرة العربية ،، وطالبت بمقاطعة إسرائيؿ2009العربي عاـ  حضرت مؤتمر الدوحة
  ودعـ إعمار غزة.

أدركت "حماس" أف الرئاسة الفمسطينية تراىف عمى الدور األمريكي الجديد حتى تكوف بوابة -
وجزءًا مف المعادلة في المنطقة. كما أدركت أف الرئاسة قد تفشؿ أو  ،تسوية القضية الفمسطينية

وازدادت قناعة تختفي مف المشيد الفمسطيني، إذا ما انحسر الدور األمريكي في المنطقة. 
في حاؿ ألقت الواليات  عمييا"حماس" بأف الرئاسة الفمسطينية ستضطر إلى االنفتاح الجدي 

المتحدة بثقميا لحؿ القضية؛ فبدوف "حماس" ال يمكف لمرئاسة أف تفي بالتزاماتيا لمجانب 
 اإلسرائيمي واألمريكي.

تمييد الطريؽ أماـ تركيا لتمعب  خالؿ العدواف، إلى "أدى التوتر في العالقة بيف مصر و"حماس-
سرائيؿ. كما أدى العدواف اإلسرائيمي إلى حراؾ عمى المستوى  دور الوسيط بيف "حماس" وا 
اإلقميمي، وخاصة مف إيراف بوصفيا قوة إسالمية عدوة إلسرائيؿ، وخصـ لمواليات المتحدة ودوؿ 

يا قوة إسالمية حميفة لمواليات االعتداؿ؛ وحميفة لقوى الممانعة، كما أدى إلى ظيور تركيا بوصف
  المتحدة ، وصديقة إلسرائيؿ ودوؿ االعتداؿ والممانعة.

التي أعمنتيا خالؿ العدواف عمى  حقيؽ ىدَفيف مف أىدافيا األربعة،نجحت حركة "حماس" في ت-
واالنسحاب اإلسرائيمي مف قطاع غزة ، ولـ تحقؽ ىدَفيف  ،غزة، فقد نجحت في وقؼ إطالؽ النار

ف كانت قد أعمنتيما، وىما فتح المعابر بصورة طبيعية ومنتظمة، وفؾ الحصار بصورة آخَري
وىذا يظير أف حركة "حماس" نجحت في الصمود والمقاومة، وأثبتت أنيا كانت  ومستدامةكاممة 

  مستعدة لمتصدي لمعدواف.
 تداعيات العدوان سياسيًا عمى حركة "حماس"

عمى غزة إلى تحوؿ سياسي ميـ في المنظومة الفكرية أدى العدواف العسكري اإلسرائيمي -1
العربية، فيما يتعمؽ بمسألة التوازف بيف الطرَفيف؛ وأوجد ليا مقاييس جديدة. كما رسخ مفيوـ أف 
مشكمة العرب تكمف في اإلرادة السياسية، وفي القراءة السياسية اإلستراتيجية الخاطئة لطبيعة 

 التحوالت اإلقميمية والدولية.
ـ تنجح إسرائيؿ في إثبات أف تحقيؽ أمنيا ال يكوف إال مف خالؿ تفوؽ قّوتيا العسكرية، ل-2

حسب العقيدة  عماؿ عسكرية. وفي حاؿ عدـ ردعيـ،والذي سيؤدي إلى ردع العرب عف القياـ بأ
األمنية اإلسرائيمية، يكوف في إمكاف إسرائيؿ مف خالؿ االعتماد عمى تفوقيا العسكري، أف تحرز 

سريعًا. ولكف استطاعت حركة "حماس" مف خالؿ تصدييا لمعدواف اإلسرائيمي، أف تحدث  نصراً 
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شرخًا في فاعمية العقيدة واإلستراتيجية األمنية اإلسرائيمية، القائمة عمى تفوؽ القوة العسكرية، وثقة 
 .اإلسرائيمييف بيا

سالمي كبير، تبنت حركة "حماس" نيج المقاومة والذي حظي بتأييد شعبي فمسطيني وع-3 ربي وا 
زاد مف حجـ التأييد لمقضية الفمسطينية، بصفتيا القضية المركزية لألمة العربية واإلسالمية. وفي 
ىذا السياؽ كشؼ العدواف عبثية نيج التسوية والمفاوضات التي لـ تحقؽ شيئًا طيمة السنوات 

صمود فصائؿ المقاومة الماضية؛ فضاًل عف أنو أحرج السمطة الفمسطينية التي لـ تكف تتوقع 
 مدة ثالثة أسابيع.  الفمسطينية في غزة

مف  جريولعؿ ما  ،دانت الجمعية العامة لألمـ المتحدة العدواف عمى غزة بأغمبية ساحقة-4
جيود دولية وأمريكية وأوروبية يدؿ عمى أف ىذه الجيات تريد حاًل لمصراع العربي اإلسرائيمي؛ 

د أضرارىا ضد مصالحيا اإلقميمية والدولية. وأخذت القضية لتتخمص مف كّؿ آثاره التي تتزاي
) ابو ونالت تأييد معظـ شعوب ودوؿ العالـ. ، الفمسطينية مكانتيا عمى رأس األحداث الدولية

 (2010زايدة ،

 دارة حماس لمحصارإ
يشير بايماف إلى تنوع وجيات النظر في إسرائيؿ بشأف حماس، البعض يريد التفاوض  

خريف يخشوف مف عدـ تغيير حماس ىدفيا الداعي لتدمير إسرائيؿ، وعميو ىـ يؤيدوف معيا، لكف آ
 فاف حمالت عسكرية أخرى عمى غزة قبؿ أف تزداد قوة حماس أكثر فأكثر. لكف في الواقع،

 إسرائيؿ تعتمد في ىذا الوقت عمى الضغط االقتصادي والعمميات العسكرية الستباؽ اليجمات
 (  2006)رجب،طمقي الصواريخ.عبر قتؿ م (اإلرىابية)

لقد فشؿ الحصار المفروض عمى قطاع غزة، ولـ ُيضعؼ حركة حماس التي سحقت  
حماس اليـو ال جداؿ عمييا، فيي بعيوف أىالي غزة األكثر شرعية، وىي ف ،خصوميا السياسييف

 تح.مف تحتكر استخداـ القوة، ونفوذىا السياسي بيف الفمسطينييف يتزايد عمى حساب حركة ف
التي  التشريعية اعتمدت حماس في وصوليا إلى السمطة عمى فوزىا في االنتخابات 

في ظؿ فساد حركة فتح، فحركة فتح لـ تنجح في تقديـ الخدمات لممواطنيف،  2006أجريت عاـ 
الشباب الفمسطينيوف عمى وجو الخصوص خابت ف ولـ تحقؽ السيادة عمى طاولة المفاوضات

 فيـ يفضموف اآلف الوجو الجديد لإلسالـ السياسيآماليـ مف حركة فتح، 
ليس ىذا فحسب، فالحصار لـ يؤت ُأُكمو، بؿ جاء بنتائج عكسية أحيانًا، وذلؾ في  

 النواحي التالي:
 الحصار ساىـ في زيادة أىمية الخدمات االجتماعية التي تقدميا حماس.• 
 شرطة.حتكار القوة مف قبؿ حماس، وتجديد األجيزة االمنية والا• 
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 اختفاء المجموعات التي تحمؿ السالح عمنًا.• 
 المواطنوف ممتزموف بدفع الضرائب وفواتير الكيرباء.• 
 القبض عمى المجرميف ووضعيـ في السجف.• 
 حماس طورت قدراتيا العسكرية وخاصة في مجاؿ الصواريخ.• 
والر في مميوف د 200حماس استفادت مف تجارة األنفاؽ، فقد جنت ضرائب قيمتيا • 

 .2009العاـ 
 ألؼ مواطف. 40األنفاؽ وفرت فرص عمؿ لػ • 
مف إيراف، فإيراف بحاجة لتسجيؿ نقاط لدى المسمميف  مالييف الدوالراتحماس تأخذ • 

 السنة مف خالؿ مساعدة الحركة
يونيو  خالد مشعؿ مع الرئيس الروسي مدفيدؼ في دمشؽ خالؿ شير اجتمع  • 

غوؿ، والعزلة الدبموماسية التي عانت عبد هللا  س التركي ، كما اجتمع مع الرئي2009
 2010عاـ  منيا حماس انخفض مستواىا بعد أحداث سفينة مرمرة

في العالـ اإلسالمي، فصور  الواليات المتحدة  االمريكيةالحصار أضر بسياسات • 
إلسرائيؿ  كداعـ صورتياالمعاناة التي تبثيا قناة الجزيرة مف قطاع غزة، تساىـ في تعزيز 

 (2006)رجب ،أماـ المالييف مف المغرب حتى أندونيسيا.

أكبر مشكمة ف ،فشؿ الحصار بكؿ المعاني، فحماس أصبحت أقوى سياسيًا وعسكرياً لقد   
تواجييا إسرائيؿ اآلف، أف وقؼ إطالؽ النار الحالي قائـ عمى الردع قصير األجؿ، وليس عمى 

صواريخ ليس إلنيا وافقت عمى ترتيبات سياسية، صفقة بعيدة المدى. حماس أوقفت ضرب ال
نما بناء عمى مقاييس الربح والخسارة. الردع قد يتالشى إذا حصمت حماس عمى أسمحة ذا  ،وا  وا 

 تغير الوضع السياسي في إسرائيؿ أو قطاع غزة.
 عمى العزلة مف نوع فرض بيدؼ الدولية العالقات سياؽ في مراراً  الحصار اسُتخدـ

 واختمفت عمؿ، عف االمتناع أو بعمؿ القياـ إلى بو المستيدفة الجية ودفع ،اصرةالمح المنطقة
 معينةً  شروطاً  وتطمب مختمفةً  صيغاً  اتخذ وقد بعدىا، أـ المتحدة األمـ تأسيس قبؿ سواء تطبيقاتو

 (2013ادوارد، .(السموؾ ىذا مثؿ بمشروعية لمقوؿ إليو المجوء لدى بيا التقيد مف البد
 مف مخرجاً  سيشكؿ ،األسموب ليذا اتباعيا أف اعتقدت قد اإلسرائيمية ةالحكوم كانت

 ، 2006عاـ التشريعية االنتخابات في حماس،  حركة فوز نتيجة بو نفسيا وجدت الذي المأزؽ
 وأداء لخططيا المنتخبة الحكومة تنفيذ دوف يحوؿ بشكؿٍ  القطاع عزؿ إلى الحيف ذلؾ منذ فسعت

 بإجراء المطالبة إلى تدفعيـ معيشيةٍ  ظروؼٍ  في القطاع أىالي ضعو  وعبر جية، مف مستحقاتيا
 اإلجرامية االحتالؿ سياسات في إمعاناً  الحصار فشّكؿ أخرى، جيةٍ  مف مبكرةٍ  انتخاباتٍ 
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 .(القطاع في ّكميا الحياة مجاالت في آثاره ترؾ أف بعد الفمسطيني الشعب إزاء المتواصمة
 (2013ادوارد،

 الدولية النداءات ترتفع الخانؽ، الحصار ىذا وطأة تحت غزة طاعق أنيف تواصؿ ومع   
 إلى الرامية المحاوالت وتيرة وتتصاعد إلنيائو، الرسمية، وغير الرسمية كّميا،  المستويات عمى
 يحمو ما تقديـ عبر عمييا التحايؿ أو النداءات ليذه المستمر اإلسرائيمي التجاىؿ ظؿ في كسره
 .سموكياتيا لشرعنة الذرائع مف ليا
 التشريعية االنتخابات في حماس حركة فوز منذ القطاع تجاه اإلسرائيمية التدابير بدأت    
 المرة ىذه في أنيا إال بإسرائيؿ، العيد حديثة ليست التدابير ىذه مثؿ أف ومع ، 2006شباط في

 غزة قطاع ئيؿإسرا أعمنت وقد ، الخارجي العالـ عف وعزلو القطاع خنؽ إلى وىادفة مركزة كانت
  في فعمياً  لمسمطة حماس حركة استالـ بعد الحصار تدابير تشديد عمى وعممت معادية منطقة
 . 2007 عاـ مف يونيو
 :الحصار  مالمح أبرز
 وبحري بري شامؿ، حصار بأنو غزة قطاع عمى إسرائيؿ تفرضو الذي الحصار يتسـ   

 ُتسيطر حيف في لسكانو، الوحيد والمخرج اعلمقط الوحيد المتنفس الستة المعابر ُتشكؿ إذ وجوي،
 كؿ ُخصص التي األخرى بالمعابر إسرائيؿ تتحكـ رفح، معبر ىو منيا واحد معبر عمى مصر
 أو والغاز بالوقود التزود أو األفراد حركة أو العماؿ كعبور القطاع، لخدمة معيف لغرض منيا

 السمع أماـ المعابر ىذه إغالؽ سياسة سرائيؿإ اتبعت وقد البناء، مواد استيراد أو التجارية الحركة
 إلى اليومية الحياة متطمبات وصوؿ بذلؾ لتمنع متواصٍؿ، بشكؿٍ  غالباً  األفراد، وحركة والخدمات
 . القطاع
 عاـ أُغِمؽ فقد أوسمو اتفاؽ بموجب، 1998 عاـ تأسس الذي الدولي غزة مطار أما     

 عمى اإلسرائيمي العدواف خالؿ وتدميره القطاع في تلمطائرا الوحيد الميبط قصؼ وليتـ ، 2000
 بالعالـ جوياً  الوصؿ صمة فقد قد القطاع يكوف المطار ىذا وبتدمير ، 2008 عاـ غزة قطاع

 فتبعاً  الساحمية المناطؽ أما لمقطاع، الجوي المجاؿ عمى الكمية سيطرتيا إسرائيؿ لتحكـ الخارجي،
 بموجب بحرياً  ميالً  بعشريف األسماؾ صيد منطقة حددت بو، المرتبطة والوثائؽاوسمو  التفاؽ
 "األمنية والترتيبات االنتشار إعادة حوؿ بروتوكوؿ" المعنوف األوؿ الممحؽ مف عشرة الرابعة المادة

 أمياؿٍ  بستة المسافة ىذه تحديد عمى منفردةً  عممت إسرائيؿ أف إال ، األساسية باالتفاقية والممحؽ
 فإف بذلؾ  2009عاـ بدايات في فقط بحرية أمياؿ ثالثة إلى يقياتضي إلى عممت ثـ بحريةٍ 

 والسياسي واالجتماعي االقتصادي البنياف تفكيؾ الشامؿ الحصار ىذا مف استيدفت إسرائيؿ
يصالو، الفمسطيني لمشعب والثقافي  أولوياتو، تغيير إلى تدفعو واإلحباط اليأس مف حالة إلى وا 
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 .االحتالؿ مقاومة مف بدالً  الحياة متطمبات مف أدنى حد تأميف محاولة رأسيا عمى ليصبح
 (2011)يوسؼ، 

البحت،  الحمساوي الطابع عمييا غمب التي ،الفمسطينية الحكومة حماس شكمت أف بعد   
 قطع عمى عزميا ،إسرائيؿ وتمتيا األوروبي واالتحاد الواليات المتحدة االمريكية مف كؿ أعمنت
 أشكاؿ وكافة ،المقتطعة المستحقات تحويؿ ووقؼ حماس، حكومة عم االتصاالت  السياسية كافة

 الفمسطيني والشعب الوطني المشروع دخوؿ يعني ما وىو الفمسطيني، لمشعب المساعدات المقدمة
 في السمطة عمييا تعتمد المساعدات ىذه إف حيث االقتصادي، والحصار العزلة السياسية نفؽ
 .يفالمواطن حياة وتسيير ،سمطتيا إدارة
إدارة  تستطيع الحركة وأف ،ما يوًما يفؾ سوؼ الحصار ىذا أف عمى حماس رىاف كاف    

وكأف   المالية، األزمة مف لمتخفيؼ واإلسالمي العربي العمؽ إلى استناًدا وذلؾ بسالسة، السمطة
ع تستط لـ إذ ،بو يعتد ال أنو ثبت رىاف وىو ،الدولي المتغير عف بمعزؿ يعيشاف العالميف ىذيف
عدـ   ظؿ في األحواؿ أحسف في إيراف: مثؿ ،لمجدؿ مثيريف أصدقاء مف التعيدات جمع سوى

إلى   تحولوا الذيف الخارجييف، الالعبيف أدوار عف بعيًدا فيمو يمكف ال " يجري ما أف إدراكيا
 (2007)سعد،  .الفمسطيني الوضع في داخمييف العبيف

 – األمريكي القرار حوؿ حماس  االلتفاؼ حكومة محاوالت كؿ فإف ،األحواؿ كؿ وفي   
 تمويؿ تيمة توجيو خالؿ مف ،التيديد  األمريكي بحاجز اصطدمت ،المساعدات بتجميد األوروبي
 الحركة_ حماس أف رأى بعضيـ، حماس لحكومة أمواؿ تحويؿ في يساىـ بنؾ ألي اإلرىاب
 كـ ،عموًما أظير " طةالسم مركز إلى حماس وصوؿ  أف غير ،الحصار عف مسئولة _والحكومة

 .(2007)عزاـ،  .كبير حد إلى صحيح وىذا  "ومالًيا اقتصادًيا مكشوفة الفمسطينية القضية تبدو
شروط   تسمى ما تمبية برفضيا التمسؾ في اآلف حتى وحكومة حركة حماس نجحت   

دية  االقتصا العواقب عموًما الفمسطينييف تجنيب في فشمت لكنيا الدولي، المجتمع ومطالب
لـ   إذا ،معناه يفقد -المحمموف يراه كما -السياسي والنجاح، الرفض بذاؾ الستمساكيا والمعيشية

كانت   أًيا السياسي لمتنظيـ السياسي البرنامج اقتصادًيا تحضف ،ومالية اقتصادية حموؿ إلى يترجـ
 .أيديولوجيتو

 عمى ،يوفر قد ،ليةالما المساعدات ومنع االقتصادي الحصار أف عمى بعضيـ راىف    
 ذلؾ أف عمى تدلؿ الشواىد لكف .حماس حكومة إلسقاط المواتية الظروؼ المنظور األقؿ بالمدى
الكرامة  يستثير أف الداخمية، الشؤوف في الفاضح التدخؿ ىذا شأف مف أنو حيث تماًما ليس  أكيًدا
حدة   وزيادة طينيةالفمس الفعؿ ردود تعميؽ"و ،الحكومة حوؿ االلتفاؼ مف ويعزز الوطنية،
 تحقؽ  أىدافيا لف الضغوط ىذه مثؿ أف يثبت ،الحكومة استمرار ولعؿ .عموًما لمغرب الكراىية



94 

 

 الشعب أو دفع الرباعية شروط مع تتواءـ بحيث ،سياسًيا تطويعيا أو التراجع عمى حماس بإجبار
 (2007)عزاـ،  .الحركة إلسقاط لمشارع

 ال التي مواقفيا  السياسية عمى الطفيفة تعديالتال بعض إجراء في حماس نجاح رغـ   
 ،الرباعية عمى الشروط االلتفاؼ تستطع لـ أنيا إال ،إسرائيؿ مع التيدئة تمديد مثؿ ،ثوابتيا تمس
 نجـ الذي األمر،. الفمسطيني الشعب عف أو ،شكمتيا التي الحكومة عف الدولية العزلة فؾ أو

 إلى إضافة ،المحمي الحكـ ،المؤسسات بناء ،قتصاداال ،األمف :المجاالت كؿ في تراجع عنو
 عمى  إمكانية سمبا أثر مما ،برمتيا السياسية لمعممية وشمؿ ،أصال المتوترة إسرائيؿ مع العالقة
  .الديمقراطي التطور باتجاه الدفع
 ،العزلة بخمخمة يسمح الذي تكف  بالقدر لـ ،الحركة انتيجتيا التي السياسية المرونة إف    
 الحركة وموقع الفمسطينية لمقتضى  الحالة وفقا نفسيا تعريؼ إعادة في الحركة إخفاؽ أف كما

حماس باقية، ورفض التعامؿ معيا يعني السير و  ،وخارجًيا داخمًيا شرعية أزمة ليا سّبب ،الجديد
ة أكثر ضعفًا، وحماس أكثر قوة. إذا أرادت إدار  آنحو األسوأ. المعتدلوف الفمسطينيوف سصبحو 

أوباما دفع عممية السالـ إلى األماـ، عمييا مواجية حماس أواًل عممية السالـ ليست عمى المحؾ 
 (2007)سعد،فقط، بؿ إف احتالؿ غزة مجددًا أصبح ممكنًا.

 عالم حماسإ
عمى مدى عصور طويمة مضت، كانت وسائؿ اإلعالـ التقميدية مف صحؼ ومجالت    

ذاعة وتمفزيوف ىي محور الوسائؿ ا التصالية واإلعالمية المجتمعية التي يتـ استخداميا لموصوؿ وا 
يصاؿ الرسائؿ المختمفة إلييـ سواًء كانت تمؾ الرسائؿ تحمؿ طابعًا سياسيًا أو  إلى الجماىير وا 

وبالرغـ مف أىمية الدور الذي كانت تقوـ بو تمؾ الوسائؿ، إال  اجتماعيًا أو تجاريًا أو غير ذلؾ.
ديد أعادت تشكيؿ خارطة العمؿ االتصالي واإلعالمي في المجتمعات أف وسائؿ اإلعالـ الج

المعاصرة بما تحممو مف خصائص كعالمية االنتشار وسرعة الوصوؿ والتفاعؿ وقمة التكمفة. لقد 
تصالي في المجتمعات بقيت وسائؿ اإلعالـ التقميدية لفترة ليست بالقميمة مسيطرة عمى المشيد اال

 (2011ة لممؤتمر العالمي الثاني لالعالـ االسالمي، البشرية المعاصرة. )ورق
مثمت وسائؿ اإلعالـ التقميدية محور عممية التواصؿ المجتمعي بالنسبة لألفراد     

والمؤسسات. فبالنسبة لألفراد مكنتيـ وسائؿ اإلعالـ مف تحقيؽ أغراضيـ في الحصوؿ عمى 
ا بالنسبة لممؤسسات فقد مكنتيا معمومات لـ يكف ممكف الحصوؿ عمييا مف أماكف أخرى. أم

 وسائؿ اإلعالـ مف تحقيؽ غرضيا لتوزيع المحتوى وحاجتيا إلى وسيمة توصميا إلى الجميور. 
لتوضيح أىداؼ األمة وتوجياتيا فمف  أساسياً  عالـ في وقتنا الحاضر مؤشراً أصبح اإل    

المضادة ، ومف خاللو  خاللو يتـ إحياء الفكر الوطني والقومي والتصدي لمحمالت اإلعالمية
عالـ في المغة مصدر الفعؿ يعبر الشعب عف نفسو ويتفاعؿ مع محيطة وبيئتو ومجتمعو، واإل
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حاطة إـ ، وىو رباعي عمـ مف العمـ الذي ىو إدراؾ الشيء بحقيقتو وبذلؾ يكوف األعالـ ىو )عمَ أ 
غ معمومات أو وقائع تبم عالـ في المعجـ الفرنسي فيو )الغير عمما بشيء ليدرؾ حقيقتو(، أما اإل

شكؿ أو أعطى الشيء وىيأه عالـ في المغات األوروبية )( واإلإلى عمـ فرد أو جميور مف الناس
عالـ(. )نصار، وقد تطور فأصبح يدؿ عمى األخبار أو اإليضاح أو التبميغ أو التعميـ أو اإل

1992) 
سب مفيومو ومف عالـ حوىناؾ اختالفات وتعريفات متنوعة لإلعالـ ، وكؿ عرؼ اإل

يتفقوف عمى و ناؾ أساسيات لإلعالـ بشكؿ عاـ يكاد الجميع يتفؽ عمييا ىوجية نظره لكف 
 مضمونيا وىي: 

 الحقائؽ التي تدعميا األرقاـ واإلحصائيات.  . أ
 التجرد مف الذاتية والتحمي بالموضوعية في عرض الحقائؽ.  . ب
 مانو في جميع البيانات مف مصادرىا األصمية. الالصدؽ وا . ت
 عالـ. التعبير الصادؽ عف الجميور الذي يتوجو إليو اإل . ث
فرد  ما إؿ إليو )المستقبؿ( وىو عالـ ىو إيصاؿ فكرة معينو إلى المرسَ أف اليدؼ مف اإل . ج

مة فإذا نتج عف ىذه الفكرة أف اتبع المستقبؿ السموؾ الذي تريده أأو جماعة أو شعب أو 
غرض وبالعكس يكوف اإلعالمي قد فشؿ عالـ قد نجح في تحقيؽ الرجؿ اإل فإف الفكرة 

 (2005في إيصاؿ رسالتو. )سالمة، 
ولإلعالـ في أي دولة دور كبير وفعاؿ عمى الصعيديف الداخمي أو الخارجي وحتى يكوف  

 ينبغي أف يقـو عمى عدة مقومات أىميا: )وزارة اإلعالـ، بدوف( عالـ ناصحًا ومفيداً اإل
 لدولة. ـ وظروؼ اءاستراتيجية إعالمية تتال . أ

 وضوح ىذه االستراتيجية وقوة أسموب المعالجة فييا.  . ب
 االعتماد عمى الحقائؽ لكسب مصداقية الجميور.  . ت
 كفاءة وقوى بشرية مؤىمو ومدربو في مجاؿ األعالـ.  . ث
 وسائؿ اتصاؿ متكاممة.  . ج
 في األجيزة. ةتقنيو فنيو عالي . ح

ؿ ومف بينيا اإلعالـ لقد تطورت الحياة بشكؿ مذىؿ وتطورت معيا جميع وسائؿ االتصا
جميع أشكالو حتى أصبح اإلعالـ وجو األمة المشرؽ ووسيمة التعبير عف فكرىا وحضارتيا ب

والوسيمة المدافعة عف حقوقيا وسيادتيا الوطنية  إف اإلعالـ نسيج كامؿ متكامؿ مف مقدرات 
مي المؤثر ىو ذلؾ الدولة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والحضارية الثقافية فاإلعالـ القو 

 (2005اإلعالـ المتمدد مف ىذه األصوؿ والمستمد ثقافتو وأفكاره مف حضارة أمتو . )سالمة، 



96 

 

 يمكف بالتشريعي، الفوز قبؿ ما مرحمة تحديًدا أو المقاومة، مرحمة في حماس ممارسة أف
 التشريعي، المجمس في ّظمو أغمبية في أصبحت الذي اإلطار عف يختمؼ إطار في وضعيا
 مع يتساوؽ ليا موقؼ يكوف أف حماس مف مطموًبا يكف فمـ .بعدىا وما العاشرة لمحكومة ومشكمة
 أو تديف "بإسرائيؿ مثال تعترؼ أف السابؽ في أحد منيا يطمب ولـ والعربية، الدولية المواقؼ
 أنيا ىتر  كانت أنيا مع نفسيا، مف أكثر تمثؿ تكف لـ عممًيا فيي .ذلؾ غير أو الفدائية، العمميات

 حربتو، رأس "إسرائيؿ" تمثؿ الذي الغربي، المشروع وضد االحتالؿ، ضد "نضاليا" في تمثؿ األمة
 (2007)نعيرات ،.المنطقة في

 العاشرة، الحكومة شكمت أف وبعد التشريعي، المجمس انتخابات في حماس فازت أف بعد
 أيًضا ولكف والعسكري، اسيالسي العمؿ مستوى عمى فقط ليس جديًدا، نيًجا تنيج أف عمييا كاف
 والدوؿ الدولي المجتمع مع التعاطي في المواقؼ عف والتعبير اإلعالمي، الخطاب مستوى عمى

 .العربية
 منذ أجندتيا عمى نفسيا ستفرض جوىرية قضايا في بالتفكير تبدأ أف حماس عمى كاف

 أف تعمـ وىي ،"تقاـو ويد ...تبني يد" شعارىا مع ستتعامؿ كيؼ تفكر أف عمييا كاف .األوؿ اليـو
 كذلؾ وتعمـ المقاومة أساليب كؿ بقسوة وتواجو الفمسطيني، الشعب يبنيو ما كؿ تيدـ "إسرائيؿ"

 السنة في قياميا منذ السمطة عمييا سارت الذي النيج وبيف ىذا الشعار بيف القائـ بالتناقض
 حماس تقودىا حكومة ةبسيول يتقبؿ لف والدولي المحيط العربي أف كذلؾ حماس وتدرؾ ٩٩٢ٔ
 (2007.)ابو ظيير، كثيرة ألسباب

 طبيعة مع منسجًما مألوًفا و معروًفاو  خطاًبا كاف السمطة قبؿ ما حماس خطابإف      
 مف تتخذ التي اإلسالمية الحركة ابنة ىي فحماس  المعارضة" "الجيادية" "اإلسالمية" الحركة
 لخطابيا ثابتًا إطاًرا يشكؿ اإلسالـ فإف وبالتالي، .أىدافيا تحقيؽ في النطالقيا قاعدة اإلسالـ

 كذلؾ، .الفمسطينية والتنظيمات الحركات معظـ عف مميًزا طابًعا الخطاب ىذا ويعطي اإلعالمي،
 ولـ .السمطة قبؿ ما فترة في واضح وصارخ بشكؿ حماس خطاب أيًضا ميز الجيادي الطابع فإف
 مع االتصاالت حماس حيث عدت السياسية، التسوياتب يتعمؽ فيما شائبة ةأي الخطاب ىذا شبيَ 

 (2014)صالح،.الفمسطيني الشعب مصمحة تخدـ وال مرفوضة، واالتفاقات، اإلسرائيمييف،
 إيجابية جوانب عف نتحدث فإننا حماس، لحركة اإلعالمي الخطاب عف نتحدث عندما    

 الخطاب، في يافاألح بعض في تماسؾ ىناؾ يكوف فقد .الخطاب ىذا في سمبية وأخرى
 وآالميـ . آلماليـ وتعبيًرا الناس لمشاعر وترجمة السياسية، المواقؼ مع وانسجاًما

 (2007)ابوظيير،
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 حماس والبرلمان
بعد فوز حماس باالنتخابات نشط قادة الحركة واعضاء المجمس التشريعى ووزراء 

ـ الحكومة بعد تشكيميا اياىا  الحكومة العاشرة التى شكمتيا حماس في القياـ بزيارات مكوكية لدع
،فقد قاـ رئيس المكتب السياسي واعضاء مف قيادة حماس المنتخبة في الداخؿ بزيارة لروسيا في 
محاولة لفؾ او كسر الحصار السياسي واالقتصادى وكذلؾ زيارة لوزير الخارجية د محمود الزىار 

مانية الى كال مف السوداف وايراف لمصيف لحضور المنتدى العربى الصينى ،كذلؾ الزيارات  البرل
وماليزيا وحظيت الزيارات بالدعـ الشعبي حيث قامت الناشطة االسالمية في السوداف سعاد الفاتح 
بدعوة السودانيات لمتبرع بكؿ ما تممكو مف حمي لصالح حركة حماس والحكومة لمواجية 

 الحصار.)موقع اسالـ اـو اليف(
العربية واالندفاع الجارؼ لجمع الماؿ مف اجؿ كذلؾ الدعـ الذي ظير مف الشعوب 

ففي مصر تـ جمع التبرعات واطمؽ اتحاد االطباء العرب حممة تحت شعار  ،الخروج مف ازمتيا 
وكذلؾ التبرعات في كال مف اليمف ،" فمسطيف ابدا لف تجوع" لجمع قرابة مميار يورو خالؿ عاـ 

 (.2007مية في اوروبا )سعد،واالردف ودوؿ الخميج والجاليات العربية واالسال

 الخالصة 
خذت حركة حماس مكانتيا بيف أف ية وعشر تعمى مدار سنوات عمرىا الذي تجاوز الس

ا كانت ليا عديد العديد مف حركات التحرر الوطني ، بفكر جديد ورؤية اسالمية مغايرة لم
ير مف النشاطات ، فالقضية الفمسطينية كانت وال زالت المحرؾ الرئيس لكثالحركات الوطنية

 رجاء العالـ .أالسياسية والشعبية في 
استطاعت حماس ترجمة شعبيتيا وجماىيريتيا مف خالؿ صندوؽ االنتخابات واإلثبات 
بأنيا العب اساسي بؿ و أوؿ عمى الساحة الفمسطينية سواء كانت سياسية اـ مقاومة وعمى 

 الساحة الخارجية الشعبية منيا قبؿ الرسمية .
حماس نموذجا اداريا بديال عف مؤسسات السمطة التي أعطت موظفي  مثمت حركة

والحصار الذي تعرضت لو منذ  ـالسمطة إجازة إجبارية لحصار حماس بعد أحداث اإلنقسا
 المحظة األولى لفوزىا باالنتخابات.

شكمت حماس بفوزىا باالنتخابات سابقة سياسية وتاريخية مما دفعيا إلى تبني مفيـو 
سياسي العالمي الذي تعتبر أفكاره في إعادة الدور الحقيقي لإلسالـ في الحكـ مف خالؿ اإلسالـ ال

 تجربتيا الجديدة.
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فتحت حماس أبواب العمؿ السياسي والدبموماسي عمى الصعيد الحكومي والحركي 
وحتى تكوف حماس بدبموماسيتيا ناجحة ، والبرلماني مما أعطاىا نشوة جديدة عمى ىذا الصعيد

 تكوف ناجحة وعممية وممنيجة لمجميع.يجب أف 
زمات العربية صاب العالـ العربي في نياية عقد الثمانيات وبداية األأفبعد الفتور الذي    

العربي  ىتماـلى االإالكبيرة كانت حركة حماس تشؽ طريقيا إلعادة مسار القضية الفمسطينية 
 واالسالمي وحتى العالمي 

القضية يا بحداث التي تمر اؿ ومعو بدأت قراءة واقعية لألشكمختمؼ األبفبدأت حراكيا     
الفمسطينية مف منطمؽ الثوابت التي ال تنازؿ عنيا ومف الدعـ الشعبي والرسمي و إبراز حقوؽ 

 الشعب الفمسطيني وحقو في النضاؿ مف أجؿ الحصوؿ عمى حقوقو كاممة .
طيا وامتدادىا في خارج فإذا كانت حركة حماس قد خرجت مف قمب فمسطيف ، فإف نشا   

فمسطيف كاف ليا مف يؤيدىا عمى المستوى الشعبي سواًء لمشعوب العربية أو االسالمية وحتى 
لدى الشعوب المتمدينة المحبة لمسالـ ، وكانت البداية الحقيقية مع مرحمة اإلبعاد التي تعرض 

قضية الفمسطينية ولحركة ليا قادة حركتي حماس والجياد ،األمر الذي أعطي اىتمامًا عالميًا لم
حماس عمى وجو الخصوص ، ودفع كثير مف دوؿ العالـ إلى االستماع الى آراء قادة حماس ، 
وكانت البداية الحقيقية لدراسة وفيـ مبادئ وأيديولوجيا الحركة ػ وكذلؾ الجوانب السياسية 

دة وخطاب لمعالـ واالجتماعية وحتى العسكرية ، األمر الذي دعا الحركة لالنطالؽ بصورة جدي
 العربي والغربي .

وقد شجع ىذا األمر قادة حركة حماس عمى العمؿ في العديد مف دوؿ العالـ التي بدأت    
موافقتيا لوجودىـ عمى اراضييا والبدء بنشاط سياسي واجتماعي ودعوي لتمكيف الحركة خارجيًا 

سار القضية الفمسطينية ، وبدأ ودعميا داخميًا ، وأخذ مكانتيا كفاعؿ إقميمي ودولي مؤثر في م
االىتماـ يعود لمقضية الفمسطينية بعد اتفاؽ أوسموا ومعارضة حركة حماس لو األمر الذي دفعيا 
لحشد طاقاتيا السياسية واالجتماعية في معارضة السمطة الفمسطينية مع بداية قدوميا الى 

 فمسطيف )الضفة وغزة(.
الكبرى عمى صعيد العمؿ السياسي  واجيت حركة حماس العديد مف األزمات    

واالجتماعي وحتى العسكري في أراضي السمطة الفمسطينية نتيجة االتفاقيات التي أبرمتيا مع 
وفشؿ مفاوضات الحؿ النيائي في كامب ديفيد  2001إسرائيؿ ، إال أف انتفاضة االقصى عاـ 

أعطى الحركة مساحة مف مع الرئيس الراحؿ ياسر عرفات ، وتفجر األوضاع سياسيًا وعسكريا 
إعادة العمؿ السياسي واالجتماعي والعسكري وا عادة النشاط الذي أنتج فيما بعد انسحاب االحتالؿ 
مف قطاع غزة فيما يعرؼ بخطة فؾ االرتباط ، حيث نظر الشعب الفمسطيني والعالـ العربي 

مصداقية حركة  واإلسالمي بأف المقاومة كانت أحد أىـ أدوات ىذا الخروج مما انعكس عمى
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حماس التي تزعمت المقاومة وكاف التأييد الشعبي ليا جارفًا في عديد الدوؿ العربية المساندة 
 رسميًا وحتى غير المساندة ليا رسميًا .

ينية بدأت حماس إعادة لقراءة المشيد السياسي الذي ظيرت مالمحة عمى القضية الفمسط  
صرار الرئيسبعد االنسحاب مف قطاع غزة و  أبو مازف عمى إدراج حماس بالحياة البرلمانية  ا 

وباالنتخابات التشريعية ، كذلؾ ما بدأ في أدبيات حماس وخطاب عدد مف قادتيا بمحاولة العمؿ 
مف خالؿ البرلماف إلضفاء صبغة رسمية عمى عمميا وكما قاؿ الشييد سعيد صياـ في حوار 

 كوف شركاء في القرار السياسي والحكـ .صحفي إننا كما كنا شركاء في المقاومة والتحرير سن
فبدأت حماس خطواتيا لمحكـ مف خالؿ قبوليا الدخوؿ  بانتخابات المجالس المحمية    

والبمديات لمعرفة مدى القبوؿ بيا وكذلؾ حجـ القوة التي يمكف أف تكوف حاؿ دخوليا االنتخابات 
ي المعادلة الدولية والقضية التشريعية والرئاسية ، وبعد أف أصبحت رقما يصعب تجاوزه ف

الفمسطينية وفتحت ليا مكاتب تمثيؿ في عواصـ عربية مدتيا بالماؿ والسالح لتتمكف مف فرض 
 شروطيا في عممية المفاوضات مع الجانب الفمسطيني .

أخذ الدعـ الشعبى أشكااًل كثيرة لمقضية الفمسطينية وبدأت حماس بأدواتيا الدبموماسية    
تنشيط ىذه األدوات ومحاولة التأثير بأكبر قدر منيا مف أجؿ حشد ودعـ  غير الرسمية في

لمقضية ولحركة حماس حيث كانت عمميات المقاومة المسمحة ىى المحرؾ ليذا العمؿ ولكف مع 
القبوؿ بالعممية السياسية وأدوات الدبموماسية الغربية والعربية جعمت حركة حماس مؤثرًا والعبًا 

تغيير لغة الخطاب وأدوات العمؿ المسمح ألدوات أكثر قبواًل لدى شعوب العالـ  اقميميًا يجب عمييا
الغربي الذي تؤمف بمبدا الديمقراطية حال لمخالفات والصراعات فى العالـ وعمى وجية الخصوص 

 القضية الفمسطينية .
طة مع دخوؿ حماس المعبة السياسية وفوزىا باالنتخابات ومف ثـ تقمدىا الحكـ في السم   

الفمسطينية بدأت المطالبة العالمية والدولية والعربية أجمع بأف تأخذ حماس ىذه الفرصة العادة 
صياغة مبادئ العمؿ السياسي والعسكري حيث أف النظاـ الرسمي لف يقبؿ بالبقاء في مربع 

 العمؿ العسكري دوف العمؿ السياسي لحؿ القضية الفمسطينية 
تقمدت فييا الحكـ عمى الموازنة فى الخطاب اإلعالمى  اعتمدت حماس في الفترة التى   

عمى شرعيتو ، وكذلؾ الدعـ الشعبي والحراؾ لمعديد مف المنظمات  والعمؿ العسكرى مع التأكيد
الحقوقية والشعبية التى ساندت الحركة في مواجية الحصار اإلسرائيمي واألمريكي مع قميؿ مف 

 في الموقؼ االوروبي .التأييد مف االتحاد الروسي والضبابية 
فتحت أبواب العديد مف عواصـ العالـ الغربي بصورة غير الرسمية الستقباؿ أعضاء    

حركة حماس المنتخبيف وحتى أعضائيا في المكتب السياسي لشرح موقفيا ليذه الدوؿ ومحاولة 
رىا في إيجاد لغة تقارب ما يمكف قبولو لدى الحكومات الغربية والدعوات الف تأخذ حماس دو 
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إدارة الحكـ وبعدىا يمكف الحكـ عمي سموكيا وادائيا ولكف شروط الرباعية وعدـ قبوؿ أمريكا 
سقاطيا قبؿ  لذلؾ بؿ ومساندة فريؽ حماس والعمؿ عمى زيارة السخط والغضب الشعبي ضدىا وا 

 أف تنقضي المدة القانونية ليا حالت دوف ذلؾ.
كة حماس  وجسميا السياسي الذى دخؿ إف التماىى الذي حدث فترة الحكـ بيف حر    

االنتخابات بإسـ قائمة التغيير واالصالح أحدث نوعًا مف االرتباؾ لدى األنظمة العربية واالقممية 
وبدأت الدوؿ في محاورة قادة الحركة الذيف انضموا تحت قبة البرلماف الفمسطينى المجمس 

كما كاف الخطاب في مواقع كثيرة لـ يظير التشريعي الفمسطيني و القادة السياسييف في الخارج ، 
الفرؽ بيف الحركة والجسـ السياسي الرسمى فحدث ما لـ يمكف في الحسباف اف اصبحت 
الخطابات حركية وحكومية ولـ يكف ذلؾ مقبوال عند كثير مف االنظمة التى رأت أف فوز حماس 

ال مف أجؿ أف يكوف ليا دور فى االنتخابات يجب عمييا أف تغير مف ىذا الخطاب وأف تتنازؿ قمي
    في المرحمة القادمة .

حداث لمعديد مف األ التي تشيدىا الساحة السياسية الدولية مسرحاً  لقد أصبحت التحديات
شكاؿ العمؿ أالتي تحوؿ دوف فيـ الواقع الدولي بجميع خفاياه وتطوراتو ، وبفعؿ تطور 

القرار والسياسة الغامة ، وأصبح لمفواعؿ في عممية صنع االطراؼ المشاركة  تعددتالدبموماسي 
طار تنفيذ السياسة إوفي غير الرسمييف دورىـ في جميع الدوؿ عمى اختالؼ أنظمتيا السياسية 

ير الرسمية والتي تعني غالدبموماسية الشعبية ىي مظير مف مظاىر الدبموماسية ، و  الخارجية
عبية لتعبئة المساندة لسياسات الدوؿ و شأالتوجو الى القطاعات غير الحكومية سواء مدنية 

 والسمـ العالمي . المعنية بيدؼ دعـ االمف
إف العالقات الدولية المعاصرة أوجدت قوة لدى الفواعؿ مف غير الدوؿ كحركات التحرر    

ومنيا حركة حماس التى أوجدت لغة جديدة لمخطاب االعالمي والسياسي واالجتماعي والشعبي 
أقداميا في الساحة الدولية بعدما ثبتتيا عمى الساحة الداخمية واالقميمية ،  مف أجؿ توطئة وتثبيت

اسية التي تخص القضية بما ال يحقؽ لالخريف إمكانية تجاوز الحركة في العممية السي
   .الفمسطينية

لـ تكف حماس قد أعدت العدة كحركة إسالمية تواجو قوى عربية وغربية بعد تولييا مقاليد 
ـ في السمطة الوطنية الفمسطينية ، بالقدر الذي بنتو مف عالقات طيبة وقوية مع جزء مف الحك

الشعوب المختمفة ، وأعطتيا المساندة الحقيقية ليا لمواجية الضغوط واألزمات المتالحقة ، وليس 
 بالمستوى الرسمي الذي حاولت حماس أف تنشئو مع األنظمة المحيطة بيا .

القات مع المستويات الشعبية وغير الحكومية ، حيث برعت حماس في بناء ع    
واستطاعت بخطابيا أف تجسد المحمة الحقيقية لمترابط العربي واالسالمي والعالمي اإلنساني في 
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أنيا أبرزت حقيقة الصراع مع الصياينة المحتميف وليس مع الديف الييودي او مف يعتنقو ، وليس 
 غربية .مع الغرب أو أمريكا أو مكونات الحضارة ال

أف العدواف والحصار المذيف واجيتيما حماس مع بداية حكميا كاف صعبًا جدًا و لوال 
السند الشعبي الذي فرض واقعا جديدا عمى كثير مف الحكومات العربية والغربية ما استطاعت 
مف دونو الصمود  ، اال أف التعامؿ مع الحراؾ بشيء مف الميونة رغـ صمت واحيانا دعـ 

لعدواف والحصار مف قبؿ المؤسسة الرسمية حيث حاوؿ كثير منيـ الضغط عمى اجراءات ا
 حماس لتغير موقفيا واحيانا التنازؿ عف حكميا وترؾ الحكـ الدارة مف كاف قبميا .

أثبتت األحداث التي مرت بيا حماس وصمودىا في وجية العدواف الثاني قوة السند   
رسمية لبعض الدوؿ التي ناصبتيا العداء ، وافتعمت الشعبي ليا وبداية التغير في المواقؼ ال

المشاكؿ لتغيب السياسة التي كانت تتعامؿ معيا حماس ، رغـ الدعـ الشعبي القوي مف قبؿ 
الحركات والمنظمات في تمؾ الدوؿ ، وىو ما انعكس  ىذا الصمود في مواجية المخاطر و أدى 

 لتغيير كبير في التعامؿ مع حركة حماس .
غيرات اإلقميمية التي اجتاحت العالـ العربي وحتى عمى المستوى الدولي وانحسار أف الت  

قوة االىتماـ االمريكي في الشرؽ األوسط ،كميا عوامؿ ساىمت في صعود حركة حماس لمسرح 
 العالقات الدولية ،وال يمكف إال أف تكوف جزءًا مف ىذا النظاـ .

فعاؿ مف أجؿ استمرار المنظومة التى وعميو يجب أف تتغير الميجة والخطاب وحتى اال
مع احتفاظيا  بمقومات القوة والتغيير  يات المتحدة االمريكية لممنطقة،ترسميا الدوؿ الغربية والوال

كاف لزامًا عمى حماس أف تغير مف تصوراتيا واف تتعامؿ ببرغماتية حتى يمكف قبوليا رسميًا في 
 النظاـ االقميمي والدولي الرسمي .

حماس الحياة البرلمانية أعطى ليا شرعية جديدة إضافة إلى شرعيتيا في  إف دخوؿ
الجياد والمقاومة عمى الساحة الفمسطينية ،شرعية فتحت ليا آفاقًا مف التعامؿ مع النظـ السياسية 
العاممة في المنطقة وفتحت أبواب البرلمانات العربية والغربية لنواب حماس الذيف اختارىـ الشعب 

، وىو ما ساعد الحركة عمى إبراز صورتيا الجديدة في ىذه المحافؿ ومنحيا قوة  الفمسطيني
جديدة لمواجة العزلة العربية ومواجية الحصار والعدواف الذي تعرضت لو عمى الفترة التي حكمت 

 فييا قطاع غزة. 
وما كاف مف قوافؿ المساعدات التي قاـ بيا العديد مف الشخصيات االعتبارية ورؤساء 

اب وبرلمانييف أمثاؿ النائب جوج غالوي ورئيس حركة مجتمع السمـ السيد محفوظ نحناح أحز 
وغيرىـ الكثير مف أصحاب الرأي والمفكرييف مف أقصى أركاف المعمورة لدليؿ واضح عمى قدرة 
ادوات الحركة عمى التواصؿ مع أطياؼ شتى ، تحدثت بصراحة ووضوح عف قبوؿ حماس وأف 

ي في الحياة السياسية الفمسطينية والمجتمع الفمسطيني ، وحينيا يمكف ليذه تعمؿ عمى تغيير حقيق
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الدوؿ أف تعمؿ مع حركة حماس عمى إيجاد تفاىمات يمكف لمدوؿ المعارضة لحماس أف تتقبميا 
مثمما حدث مع منظمة التحرير الفمسطينية والواليات المتحدة االمريكية الذي انتيى بعممية السالـ 

 بعد مفاوضات سرية وعمنية .ومؤتمر مدريد 
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 الخاتمة

مجمؿ األحداث التي مرت بيا حماس منذ نشأتيا وحتى يومنا ىذا كانت كفيمة بأف إن 
تزيحيا عف المشيد السياسي الفمسطيني وحتى العربي ، ولكف قوة الحركة في أدواتيا وأفكارىا 

اجيات الحقيقية مع أعطت ليا ىذا الصمود والشعبية التي ظيرت في االنتخابات بعد المو 
االحتالؿ عمى مدار سنوات االنتفاضة والعمؿ المسمح وحتى التفاوضي مع إسرائيؿ غير 
المباشر، وكاف لفكر قادتيا المتجدد والذي استطاع التعامؿ مع األمور بحكمة مما  أعطى قبواًل 

قيقي في المجتمع لدى الشارع الفمسطيني والعربي والعالمي ، ولـ تأُؿ جيدًا في إبراز دورىا الح
 والحياة السياسية.

ة والطارئة عمى الواقع فأدوات حماس كانت وما زالت صامدة في وجو األزمات المفتعم
، عمى الرغـ مف أننا نرى أنو عمى الحركة أف تطور وتغير بما يتالءـ مع القوى الفمسطيني

ىناؾ افاقًا جديدة لصالح الشعوب وليس القوة الرسمية ىي التي تحكـ وتسير الشعوب بؿ اف 
لمعمؿ، وما الثورات العربية عنا ببعيدة حيث إف وسائؿ التكنولوجيا الحديثة والتواصؿ ساىمت في 

 ىذه الثورات ونقمت لكؿ العالـ ما يمكف أف تخفيو النظـ االستبدادية .
أصبحت أدوات حوارىا مع العالـ ال حماس الكثير مف المشاكؿ الفنية و وقد عانت أدوات  

إال أنو ما زاؿ ينقصيا الكثير مف  ،رغـ ما تقوـ بو مف تطوير وتغيرأف تحقؽ كؿ أىدافيا  يمكف
التطوير ، لكي يتالءـ مع المتغيرات الدولية ومتغير ميزاف القوى لصالح الشعوب وقوة ىذه 

 الشعوب عمى تغيير األنظمة .
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 التوصيات

 ؿ دراستنا وىي كما يمي :وعميو فإننا نسرد مجمؿ التوصيات التي خرجنا بيا مف خال
إف تحوؿ حركة حماس إلى فاعؿ إقميمي ودولي تطمب منيا اف تدرؾ أف ىذا الدور  .1

أواًل بتطورات القضية الفمسطينية وأف ىذه القضية ليا ابعادًا اقميمية ودولية ال يمكف  مرتبط 
 ات بقدر قدرةتجاوزىا مف قبؿ حركة حماس ، وبقدر التكيؼ والمرونة مع ىذه التحوالت والمعطي

 الحركة عمى اكتساب مراف وشرعية 
عمى حماس اف تقرأ المتغيرات التي حدثت وتجري في المنطقة ، وأف تتعامؿ معيا بروح  .2

الذي  المسؤولية ، فيدفيا ليس بسيولة ىدؼ الحركات اإلسالمية في العالـ العربي واإلسالمي
مكانياتيا تعيش في ظؿ دوؿ  العالـ س تعيش في أكثر مناطؽ ، فحمامستقرة ليا سيادتيا وا 

تناقضًا ، حركة تحت االحتالؿ تحكـ وتواجو وتصارع قوى أكثر مف قدراتيا وطاقاتيا و ليس ليا 
الى مسانديف أو عدـ  إال إيجاد أدوات جديدة قادرة عمى تحييد أعدائيا ومعارضييا في أف يتحولوا 

يجاد القاسـ المشترؾ معارضيف عمى األقؿ ، وال يتـ ذلؾ اال بقراءة حقيقية آل رائيـ وعقائدىـ وا 
 بينيا وبينيـ .

فيما يخص التواصؿ الشعبي مع الجاليات العربية واالسالمية فإف حماس قد وظفت  .3
مف المسانديف لمقضية الفمسطينية مف شرائح مختمفة لكنيا لـ تصؿ األبواب الرسمية  أدواتيا 
 اصميا مع البرلمانييف في كؿ البمداف باعتبارىـوعميو فإننا نقدـ النصح ألف تزيد مف تو  والنواب 

ممثميف لمشعوبيـ في بمدانيـ ولدييـ القدرة في التأثير عمى توجيات وسياسات حكوماتيـ أجاًل أو 
 عاجاًل .

 اعتمدت حماس عمى ادوات اعالمية فضائية صبغت بموف واحد مف البرامج واألحاديث .4
وخصوصية  عمى األحداث التي تمر في المنطقة  ، حتى اقتصر الجميور الذي يتابعياالسياسية

أحداث فمسطيف ، دوف مخاطبة الغرب بمغتيـ أو حتى بمفردات الحديث والحوار المتمدف الذي 
" حيث إف توظيؼ ذلؾ ما زاؿ دىـ واستمالتيـ " كما يفعؿ عدونايؤمنوف بو حتى تكسب تأيي

 ضعيفًا.
 ور اإلعالمي ومنيـ ليس كذلؾ،تستخدـ حماس شخصيات إعالمية منيـ مف لديو الحض .5

ومف  حيث إف القدرات المغوية وتعدد المغات عامؿ مؤثر في قبوؿ ىؤالء األشخاص لدى الغرب ، 
األفضؿ أف يكونوا ممف لدييـ القدرة الدبموماسية والسياسية التي تجعؿ القبوؿ والحضور أكثر لدى 

 اآلخريف .
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 االسالمي في ظؿ األحداث التي تمر بياإف اىتماـ الحركة بقضايا تخص العالـ العربي و  .6
حؿ الحركة ذاتيا يجعؿ االنتقاد ليا واضحًا ، وقد يعطي انطباعًا بأف لحماس أدوات تسيـ في 

صالحيا . ىذه  المشاكؿ و األولى أف تيتـ بأمورىا ومشاكميا الداخمية وا 
 ستغمو في اف مشاركة حماس في المؤتمرات والندوات الدولية منيا واإلقميمية يجب أف ت .7

األمر  ايجاد قواسـ مشتركة تسيـ في دعـ وصمود الشعب القمسطيني بكؿ مكوناتو وعدـ اقتصار
 عمى مساندة الحركة .

  عمى حماس أف تغير مف بعض المفاىيـ المتعمقة بالغرب والتي ترى أف مساندتو العدو .8
شعب الفمسطيني الحقيقى لمشعب الفمسطيني يضعيـ ضمف النقد الدائـ ليـ ولسياستيـ ضد ال

وحركة حماس وعمى حماس أف تتفيـ أسباب ىذا الدعـ والعمؿ بأدواتيا عمى إبراز الوجو الحقيؽ 
لمعدو وأف توجد مناصريف ومسانديف لحقوؽ الشعب الفمسطيف ولحركة حماس في كفاحيا ، فإف 

 في أدبيات حماس ما يمكف أف يفسره الغرب عمى أنو عداء مبطف 
 نظر في إمكانية أف تتحوؿ الحركة إلى حزب سياسي لو حضورهالحاجة إلى اعادة ال .9

 .التنظيمي الداخمي واإلقميمي والدولي وىذا يتطمب مراجعة لبرنامجيا السياسي بما يواكب الظيور
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 المراجع

 الكتب والدراسات والتقارير والمقاالت:
 ( حماس: تشدد عقائدي ومرونة سياسية، 2010أبو راشد، أسامة وشاـ، بوؿ .) سمسمة

 مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات. :، بيروت، لبناف47ترجمات الزيتونة 
 ( 2007أبو رماف، محمد .)168، عالسياسة الدولية. 
 ( 2009أبو عباه، سعيد .) دار ، 1، طتاريخيا مؤسساتيا أنواعيا قوانينيا -الدبموماسية

 .الشيماء لمنشر والتوزيع
 ( 2009أبو عباه، سعيد .)كاؿ الدبموماسيةصور واش 
 ( 1993أبو عمرو، زياد .)الدراسات مجمة، 13، ع سياسية تاريخية خمفية حماس 

 ، لبناف. ، بيروتالفمسطينية
 ( استيراتيجية المتغيرات في المنطقة العربية، مجمة أصوات 2011األخرس، سامي .) 

 .mal.comelsha-www.aswatالشماؿ، 
 ( التحوؿ التركي تجاه المنطقة العربية، ط2012آراس، بولنت وآخروف .)1. 
 ( مقاؿ منشور بعنواف: حمقات مفقودة في الدبموماسية الشعبية.2010اإلسكندراني .) 
 .اإلسكندراني )بدوف(. الممفات المفقودة في الدبموماسية الشعبية 
 (  التجربة الدبموماسية 2009االشعؿ عبدهللا) ، الفمسطينية الطريؽ الدبموماسي الى الدولة

 ( 9فصمية تصدر عف معيد السياسات العامة  العدد) –مجمة سياسات 2000،
  .)إعالف القاىرة )بدوفhttp://www.al-bab.com/arab/docs/pal/pal1.htm. 
 ( مستجدات ما بعد الثورة 2014األىراـ الدولية .)–  ،العالقات العربية الفمسطينية

 مصر.
 ( 2006أوراؽ دراسية لبنامج حضارات.) 
  .)كيفية التعامؿ مع حماس، مجمة شؤوف خارجيةبايماف، دانياؿ )بدوف. 
 ( مشاريع التغيير في المنطقة العربية ومستقبميا.2012بركات، نظاـ .) 
 (.2006) برنامج حوار الحضارات؛ وكمية االقتصاد والعمـو السياسية/ جامعة القاىرة 
 التحميؿ والفعالية - ية الشعبية األمريكية تجاه الشرؽ األوسطخطاب الدبموماس. 
 اإلسالـ حركات منظور مف السياسي التغيير(. 2007) الشوبكي محمد محمود بالؿ 

 .نموذجا حماس حركة  غزة قطاع و الغربية الضفة في السياسي
 ( 2009بودريف، منيرة .)ارجيةدور الدبموماسية غير الرسمية في تنفيذ السياسة الخ – 

 قسطنطينية(.جامعة  - رسالة ماجستير غير منشورةدراسة حالة، )

http://www.aswat-elshamal.com/
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 .بوروبي، عبد المطيؼ )بدوف(. الدبموماسية والتفاوض، مقاؿ 
 ،نموذجاً  حماس حركة فمسطيف في اإلسالمية المقاومة مستقبؿ(. 2009محمود ) ثابت ،

 .العربي اإلعالـ مركز، الجيزة، مصر: 1ط
 .)إلماعات حوؿ الشرؽ األوسط برسـ إدارة أوباما لتجنب  ج، براوف ناثاف )بدوف

 األساطير  واآلماؿ العقيمة، جامعة جورج واشنطف، أمريكا.
 ( 2011جمعة، محمد .)مستجدات ما بعد الثورات - الفمسطينية العالقات العربية. 
 ( مشاركة حماس: تحديات االندماج السياسي، تقرير كرايسز 2006حروب، كرايسز .)

 حوؿ الشرؽ األوسط. 49ـ حروب رق
 ( تزايد دور الدبموماسية  الشعبية 2011حسف، عمر .)– .البحريف نموذجا 
 ( حماس والحركة اإلسالمية والحوار مع النظاـ السياسي 2008الحمد، جواد وآخروف .)

 في األردف، مركز دراسات الشرؽ األوسط، عماف، األردف.
 ( 1996الحمد، جواد والبرغوثي، إياد .)المقاومة لحركة السياسي الفكر في ةدراس 

 ، عماف، األردف: مركز دراسات الشرؽ األوسط.1، طحماس اإلسالمية
 ( دراسة في الفكر السياسي لحركة المقاومة 2010الحمد، جواد والبرغوثي، إياد .)

 ، فمسطيف.4اإلسالمية حماس، ط
 ( الدبموماسية، ط1958الحموي، مأموف .)5. 
 (دور ال1999حنا عيسى ) دبموماسية في تدعيـ العالقات الدولية ، ،مجمة الداخمية السنة

  1999تشريف أوؿ  39الرابعة ،العدد 
  ما ليا وما عمييا، مركز  –مبادرة األسرى  –الحيمة، أحمد )بدوف(. وثيقة الوفاؽ الوطني

 الزيتونة لمدراسات واالستشارات.
 (. 1988) خطاب عرفات أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة-http://www.al 

 bab.com/arab/docs/pal/pal5.htm. 
 ( 1997خمؼ، محمود .)دار ، عماف، األردف: 2، طالنظرية والتطبيؽ - الدبموماسية

 .زىراف لمنشر
 ( جذور االستبداد في الحياة السياسية العرب2004الخميفي .).ية، مقاؿ عمى الجزيرة نت 
 (مسيرة الدبموماسية االردنية وتحدياتيا في التسعينيات ، المجمة 1989الرشداف ،عمى )

راـ –الفمسطينية لمدراسات التاريخية  تصدر عف الجمعية الفمسطينية لمدراسات التاريخية 
 العدد الثالث كانوف ثاني –المجمد االوؿ –هللا 

 ( التطو 2010الدبس، معتز .)رات الداخمية وأثرىا عمى حركة المقاومة اإلسالمية حماس 
 جامعة األزىر بغزة(، فمسطيف. -ـ، )رسالة ماجستير غير منشورة 2009 -2000
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 ( القومية والدبموماسية الموازية ، الدراسات اإلسالمية ،فصمية 1998الدسوقي أيمف )
 سمار –محكمة ، العدد األوؿ ،المجمد الثالث والثالثوف ،يناير 

 ( العدد التاسع ، نشرة دورية يصدرىا معيد الدراسات الدبموماسية 1987الدبموماسي )– 
 وزارة الخارجية السعودية .

 ( واعتماد القرارات في المحافؿ الدولية 1995الدبموماسية الفمسطينية)  دراسات مجمة
عممية متخصصة محكمة  تصدر عف عمادة البحث العممي الجامعة األردنية عماف 

 ألردف المجمد الثاني والعشروف )أ( ، أب العدد الرابع،ا
 ( 2012دبعي، رائد .)بيف الفكر السياسي اإلسالـ حركات لدى السياسي التغيير أساليب 

 .نموذًجا مصر في المسمميف اإلخواف - والممارسة
 ( 2010الدجني، حساـ .)االنتخابات في)حماس(  اإلسالمية المقاومة  حركة فوز 

 .الفمسطيني السياسي  النظاـ عمى  وأثره  ـ 2006لفمسطينيةا التشريعية
 ( التداخؿ 2011رجب، إيماف .)–  الفاعميف مف غير الدوؿ في المنطقة  –أنماط وأدوار

 السياسة الدولية. –العربية 
 ( الالعبوف الجدد وأدوار الفاعميف مف غير الدوؿ في المنطقة 2012رجب، إيماف .)

 .العربية السياسة الدولية
 ( السياسات العربية في التعامؿ مع الصراع العربي 2009الرشداف، عبد الفتاح .)

 .1ـ، ط2015اإلسرائيمي حتى عاـ 
 ( 2011الزعنوف، سميـ .)مركز دراسات الوحدة العربية 
 ( في النظرية الدبموماسية، بنغازي، ليبيا.1993زىرة، عطا .) 
 ( الوفود2013ساؽ هللا، ىشاـ .) نتصار لعالقات حماس الخارجية التي تزور غزه ا

 .صوت فتح، مقاؿ، وىمالة دبموماسية السمطة
 ( حماس والعمؿ االجتماعي، مقاؿ في صحيفة فمسطيف، 2007سعيد، محمد .)

m.com-www.fm. 
 صاد خمسة سنوات مف ُحكـ حماسسالمة، عبد الغني )بدوف(. ح. 
 ( 2012سالمة، عمي .)اقتراب واقعي مف المفاىيـ والمتغيرات -العمـو السياسية  مبادئ ،

 .دار النيضة العربية
 ( 2005سالمة، محمد .)االعالـ العسكري. 
 ( 2013سالمة، معتز .) 2011في النظاـ اإلقميمي العربي  اإلستراتيجيةالتحوالت – 

 .رؤية استشرافية - 2012
 ( عبد الحميد ،  بيف العولمة، مقاؿ في موقع عرب تايمز.(. الدبموماسية ما 2011سمـو

http://www.fm-m.com/
http://www.fm-m.com/
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 ( دور الدبموماسية الشعبية في تحقيؽ قفزات جديدة في العالقات 2011سي كي، وو .)
ـ، 7/7/2011الصينية العربية، مقاؿ في صحيفة الشعب الصينية، 

www.people.com.الصيف ،  
 ( الدبموماسية 2007الشامي، عمي .)– 3نشأتيا وتطورىا وقواعدىا، ط. 
 ( التغيير السياسي مف منظور حركات اإلسالـ السياسي في 2007الشوبكي، بالؿ .)

 - رسالة ماجستير غير منشورة)حركة حماس نموذجًا،  - الضفة الغربية وقطاع غزة
 جامعة النجاح الوطنية(، فمسطيف.

 ( مقاؿ كيفية التعامؿ مع حماس، مجمة شئوف خارجية 2007الشوبكي، بالؿ .)–  مركز
 معيد بروكينجر. –لسياسة الشرؽ األوسط ساباف 

 موقع فمسطيف والتواصؿ والشراكة ياسر قدورة ،عالقة حماس بالدوؿ العربية االنفتاحش ،
 المسممة.

 ( (. تطور العالقات الدولية لحركة حماس، )رسالة ماجستير 2013الشيخ عيد، صادؽ
 ة، فمسطيف.غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا(، غز 

 ( السياسة الروسية وحدود الدور في الشرؽ األوسط، مجمة 2007الشيخ، نورىاف .)
 .39دراسات شرؽ أوسطية، العدد 

 ( ماىية الدبموماسية الشعبية، مقاؿ عمى صفحة الفيسبوؾ، 2011صادؽ، مصطفى .)
 ـ.9/5/2011 

 اس مف دور صافي، خالد ويوسؼ أيمف )بدوف(. موقؼ حركة المقاومة اإلسالمية حم
 دراسة مفاىيمية، فمسطيف. -المرأة العسكري والسياسي 

 ( 2014صالح، حسف .)الجزيرة نت، الدوحة.محددات السياسة التركية تجاه حماس ، 
 ( 2007صالح، محسف .) 2007-2006قراءات نقدية في تجربة حماس وحكومتيا ،

 .تشاراتمركز الزيتونة لمدراسات واالس ، الجزيرة نت، بيروت، لبناف:1ط
 ( حركة المقاومة اإلسالمية حماس 2014صالح، محسف .)–  دراسات في الفكر

 ، مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات، بيروت، لبناف.4والتجربة، ط
 ( (. إعالـ حماس، )رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية اإلدارة 2014صالح، إبراىيـ

 والسياسة لمدراسات العميا(، غزة، فمسطيف.
 ( دور الدبموماسية في سياسة الرسوؿ ، الحؽ مجمة كمية الدعوة 1989ضياء ،محمد )

 اإلسالمية ، العدد السادس  طرابمس ليبيا نحو إقامة نظاـ لمدبموماسية اإلسالمية
  حماس والربيع العربي ...جدؿ المكسب والخسارة، 3/4/2013طارؽ عثماف ، 

 http://nama-center.com/Default.aspx 

http://nama-center.com/Default.aspx
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 (التأصيؿ اإلسالمي لمدبموماسية ،العصر الحديث ومراحؿ 1987العتيبي، عوض )
، نشرة دورية يصدرىا  1987التحوالت في األساليب الدبموماسية ، العدد الثامف ،يونيو

 معيد الدراسات الدبموماسية وزارة الخارجية السعودية .
 ( المعاىدات والعالقات الدبموماسية في اإلسالـ، أصوؿ 2000الح )العاوور ص

 العالقات الدبموماسية والقنصمية . 
 ( 2009عارؼ، أحمد والكفارنة، إرحيؿ .)و االقتصادية لمعمـو دمشؽ جامعة مجمة 

 .25، مجمد 2، العدد القانونية
 ( 2007عبد الحكيـ، أسامة .)ميعالحوار مع الج - عالقات حماس الدولية ،

http://www.fm-m.com/2007/Dec2007/story23.htm  
 ( 2008عبد الفتاح، إسماعيؿ .)1، طاإلستراتيجية و السياسية المصطمحات معجـ ،

 .والتوزيع لمنشر العربيالقاىرة، مصر: 
 ( 2006عبد الفتاح، معتز باهلل وآخروف.)  خطاب الدبموماسية الشعبية األمريكية تجاه

التحميؿ والفعالية، ورقة بحثية مقدمة إلى ندوة الدبموماسية العامة  -الشرؽ األوسط
 ـ، جامعة القاىرة، مصر.2006مايو  18الخميس  -األمريكية تجاه العالـ العربي

 ( التجربة السياسية لحركة المقاومة اإلسالمية حما2007عزاـ، تيسير .) س، وأثرىا عمى
ـ، )رسالة 2007 -1993الخيار الديمقراطي في الضفة الغربية وقطاع غزة لمفترة 

 جامعة النجاح الوطنية(، فمسطيف. -ماجستير غير منشورة 
 ( أحمد ،  (. مقاؿ حماس في قطر، الرسالة نت.2013عـز
  .)ؤسسة سمسمة أبحاث م، الدبموماسية الشعبية في أجندة الشعوبعطوات، لنية )بدوف

 .األفؽ لمدراسات والتدريب
 ( إشكاليات العالقة بيف حركة فتح وحركة حماس وأثرىا عمى 2011عودة، عواد .)

ـ، )رسالة ماجستير غير منشورة 2010 -2004عممية التحوؿ الديمقراطي في فمسطيف 
 جامعة النجاح الوطنية(، فمسطيف. -

 (الدبموماسية  نشأتيا وتطورىا م2002الغامدي منصور ) جمة النيضة ،مجمة فصمية
  2002تصدرىا كمية االقتصاد والعمـو السياسية  ، المجمد التاسع ، العدد الرابع ، أكتوبر 

  ،غرايبة، إبراىيـ )بدوف(. مقاؿ منشور عمى موقع فمسطيف لمحوارwww.paldf.net. 
 ( 2011الفاعوري، أحمد .) األمف اإلسرائيمي.العربية وأثرىا عمى  يميةاإلقمالتحوالت 
 ( الدبموماسية الشعبية بيف اإلعالـ والدعاية والحرب النفسية، 2013القطبي، حيدر .)

 ، األردف.1ط
 ( اإلسالميوف وتحديات الحكمة في أعقاب الثورات العربية.2012قويش، حامد .) 

http://www.fm-m.com/2007/Dec2007/story23.htm
http://www.fm-m.com/2007/Dec2007/story23.htm
http://www.paldf.net/
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 ( المعارضة في الفكر السياسي لحركة2010المبحوح، وائؿ .)  المقاومة اإلسالمية
جامعة  –دراسة تحميمية، )رسالة ماجستير غير منشورة  -ـ2006 -1994حماس 

 األزىر بغزة(، فمسطيف.
  العالقات المصرية الدبموماسية،  –مبروؾ، شريؼ )بدوف(. مف جنة الثمار إلى الخطر

 .www.acrseg.orgمقاؿ في المركز العربي لمبحوث والدراسات، 
 25، ع إخباري تقرير(. 1994) دولية قضايا مجمة. 
 ( دورية عممية متخصصة يصدرىا معيد الدراسات 1986مجمة الدراسات الدبموماسية )

   3الرياض ،العدد –الدبموماسية 
 ( الدبموماسية في النظرية والتطبيؽ، ط1968محمد، فاضؿ .)بغداد.2 ، 
 ( حمقات مفقودة في الدبموماسية الشعبية، 2011مدونة اسكندراني .)2/1 ،

 ـ.11/8/2011
 ( العالقات بيف تركيا وحماس 2014مركز أطمس لمعالقات الدولية .)–  اعتبارات

 استراتيجية وتقارب أيديولوجي.
 ( دور الدبموماسية الشعبية في تحقيؽ قفزات جديدة 2011المركز العربي لممعمومات .)

 www.AIC.comـ18/8/2011في العالقات، بتاريخ 
 ( 1994مشعؿ، خالد .)الحكـ انتخابات ندوةنزيية،  انتخابات قياـ واحتماؿ شروط 

 ، عماف، األردف: مركز دراسات الشرؽ األوسط.1، طالفمسطيني الذاتي
 ( عصر حماس، ترجمة المركز الفمسطيني 1999مشعؿ، شاؤؿ وسيمع، إبراىاـ .)

 .لإلعالـ، إصدار جريدة يديعوت أحرنوت
 ( العالقات الدولية في الفكر السياسي الغربي 1990مفتي، محمد .)-  ،دراسة تحميمية

 ، السعودية.27العدد الثاني، المجمد 
 ( دور الدبموماسية غير الرسمية في تنفيذ السياسية الخارجية2009منيرة، بودرادابف .) - 

 .منتوري( - يةجامعة قسنطن - أ، )رسالة ماجستير غير منشورة -دراسة حالة الوـر
  موقع اليدى لمثقافة واإلعالـ )بدوف(. دراسة أمريكية عف اإلعالـ العربي والدبموماسية

 الشعبية األمريكية.
 ( 1988ميثاؽ حماس ،)www.palestaincenter.org. 
 ( تحميؿ النشاط الزا1010ميراؿ، زياوس باريس، جوناثاف .) ئد لمسياسية الخارجية

 ، مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات، بيروت.60التركية، سمسمة ترجمات الزيتونة 

http://www.acrseg.org/
http://www.palestaincenter.org/
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 ( 2000ميشاؿ، شاووؿ وسيال، أفرىاـ .) استشياد باإلنكميزية مأخوذ عف حماس
، الفمسطينية

http://www.palestinecenter.org/cpap/documents/charter.html 
 ( العولمة والتبادؿ اإلعالمي، مقاؿ مف مدونة النجاري، 2010النجاري، محمد .)

http//.muhammad-2009bb. 
 ( 1992نصار، تركي .)المطابع العسكرية، 1، طتاريخ األعالـ األردني. 
 ( الحراؾ الشعبي العربي2011نعماف، عصاـ .) –  واقعو ومستقبمو، موقع المؤتمر

 ـ.27/5/2011، بيروت، لبناف. www.arabc.orgالقومي العربي، 
 ( قراءة نقدية في تجربة حماس وحكومتيا، مركز الزيتونة لمدراسات 2007نعيرات .)

 واالستشارات، بيروت، لبناف.
 ( 2009نمر، محمد .)حماس حركة ميثاؽ طرأت عمى التي التغيرات بياف في. 
 الداخؿ مف حماس(. 2002لنواتي )ا. 
 ( معركة غزة 2011نوفؿ، أحمد والحمد، جواد .)-  تحوؿ استراتيجي في المواجية مع

 ، فمسطيف.1إسرائيؿ، ط
 ( 1989وتد محمد)  تصعيد المواجية الدبموماسية الفمسطينية اإلسرائيمية  يقرب الحؿ

  1989ايار  6السنة السابعة / 347السممي ، ،البنادر السياسي ،العدد
 ( 2013ىيمر، مارؾ .) ـ.2013ػ  2012لمعاميف  إلسرائيؿتقرير استراتيجي 
 لالنتفاضة األولي السنة – 5(. البياف رقـ 1988) اإلسالمية المقاومة حركة وثائؽ ،

 .1ج
  .)استراتيجية األعالـ  األردنيوزارة اإلعالـ )بدوف. 
 ( صحيفة النيار المقدسية.1989ياسيف، أحمد .) 
 قراءة في الحالة الفمسطينية. –(. تأمالت في الديف والسياسة 2010، أحمد )يوسؼ 
 ( الحوار الوطني الفمسطيني والمصالحة واإلشكاليات 2012يوسؼ، أيمف وآخروف .)

 والتداعيات.
 ( 2011يوسؼ، خولة .)27، المجمد والقانونية االقتصادية لمعمـو دمشؽ جامعة مجمة ،

 .4العدد
 
 
 
 

http://www.palestinecenter.org/cpap/documents/charter.html
http://www.palestinecenter.org/cpap/documents/charter.html
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