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4102ّأيلول42ّّبتاريخّّ،"حماس"ّالمقاومةّاإلسالميةّرئيسّالمكتبّالسياسيّلحركةّ،خالدّمشعلحّصرّ 
فيّّأخطأنا"ّ،،ّعقدتّفيّالعاصمةّالقطرية،ّالدوحة"التحوالتّفيّالحركاتّاإلسالمية"فيّندوةّبعنوانّ

ّالفوزّإلىّاتفردناّبالحكمّاستنادّ  ّعلىّحسابّمبدأّكةّوالتوافقاالشّرّتعزيزّاألجدى،ّوكانّباألغلبيةّمبدأ
ّالسياسيّوفقّضروراتّالواقعّبشرطّعدمّ"وأضافّّ.1"خرستبدالّاآلا ّحماسّتمارسّدورها أنّحركة

ّ.2ّ"تعارضهاّمعّالمبادئ

ّالسياسيةّفيّضوءّسلسلةّمنّاأل ّحديثّمشعلّعنّالواقعية ّالحركةّخاللّيمكنّفهم فعالّالتيّتبنتها
ّ ّاألعوام ّالتوافقّالوطنيّفيمثلّالثالثةّالماضية، ّبحكومة ّعلىّخوض4102ّّالعامّقبولها ،ّوموافقتها

محاوالتّالحركةّالمستمرةّّإلىوطرحهاّلمبدأّالقوائمّالموحدة،ّإضافةّّ،4102االنتخاباتّالبلديةّهذاّالعامّ
ّ ّكمصر، ّالمنطقة ّفي ّبعضّالدول ّمع ّالخارجية ّعالقاتها ّترميم ّبّوإلعادة ّوالسعودية يران، ّالا  منّرغم

اّتعاملهاّبواقعيةّإزاءّقضيةّتطبيعّالعالقاتّبينّتركياّفيّالعديدّمنّالرؤىّالسياسية،ّوأخيرّ ّااختالفهاّمعه
سرائيل ّ.وا 

بلورةّفكرّسياسيّيتسمّبالواقعيةّوالعقالنية،ّويتماشىّمعّمصالحّالحركةّعلىّّإلى"ّحماس"تتجهّحركةّ
ّعالقا ّصياغة ّفي ّوالمرونة ّالقدرة ّويمنحها ّالداخلي، ّالفلسطيني ّظلّالمستوى ّفي ّمتوازنة ّخارجية ت

عددّمنّالعواملّالتيّتساهمّإلىّويعودّهذاّّ،المتغيراتّفيّالشرقّاألوسطّوالمحيطّالعربيّواإلسالمي
ّ.فيّتطورّالفكرّالسياسيّللحركة

ّ

 والرؤية ألاممية" حماس"ميثاق حركة  

يةّوفكرّجماعةّعنّجملةّمنّالمبادئّواألسسّالمرتبطةّبالعقيدةّاإلسالم"ّحماس"يتحدثّميثاقّحركةّ
ّخوانّالمسلميناإل" الدولةّ"فيغيبّعنّالميثاقّمفهومّ".ّاألمةّاإلسالمية"مفهومّّإلىذيّالرؤيةّاألقربّ"

ّالوطنية ّومصالحّالشعبّالفلسطينيّ" ّأهدافّمستقلةّاشعبّ بوصفه ّّ.له ّبأنها ّيعر فّالحركة حركةّ"فهو
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ّالمكاني"ّ،"عالمية إعالنّقيامّدولةّاإلسالمّعلىّأرضّ"بهدفّن،ّّوبقعةّيوجدّبهاّمسلمّةفيّأيّ"بعدها
3ّّ".يهّالحركةإلّنصرةّالمستضعفينّفيّأيّمكانّتصل"و"ّفلسطين

الّمنّزاويةّعدمّالتعاطيّمعّأيّدولةّتدعمّاالحتاللّإالخارجيةّ"ّحماس"عالقاتّّإلىوالّيتطرقّالميثاقّ
أماّ".ّبالمؤامراتّالدولية"ويصفهاّ"ّمبادراتّأوّمؤتمراتّسلمية"ّةويؤمنّالميثاقّبعدمّجدوىّأيّ.اإلسرائيلي

4ّ".فرضّعينّوواجبّعلىّكلّمسلم"كونهّ"ّالجهاد"فهوّّ،الطريقّالوحيدّلتحريرّفلسطين

يشيرّناصرّّو.ّأمامّعالقاتّالحركةّالخارجيةّوالدوليةّاتكمنّالمعضلةّفيّهذاّالميثاقّأنهّقدّيشك لّعائقّ 
ّالشاعر ّّ،الدين ّمن ّّ،"حماس"المقرب ّحكومة ّفي ّالفلسطيني ّالوزراء ّرئيس ّحماس"ونائب العاشرةّ"

(4112-4112)ّ ،ّ ّإلى ّعن ّعبارة ّالميثاق ّ"أن ّدعوي ّديني ّوتوجيه ّخطاب ّاسياسيّ ّاوليسّميثاقّ ...
اتّمنّالقرنّيلمّتتعدّأوائلّالتسعين"دّفيّسياقّفترةّزمنيةّمعينةّمنّعمرّالحركةّمّ واعتّ ّ،"بالمعنىّالكامل

هيّالمستفيدةّمنّ"ّإسرائيل"ومنّوجهةّنظرهّفإنّّ."توقفتّعنّطباعته"فإنّالحركةّّ،بالتالي".ّالعشرين
5ّ.ادوليّ "ّالتحريضّعلىّحماس"ّإلىهذاّالميثاقّوتسعىّمنّخاللهّ

ّ

 الجمع بين الحكم واملقاومة 

.4112ّالتشريعيةّالعامّّهاّفيّاالنتخاباتعلىّفوّزبعدّعامّمنّالسيطرةّعلىّقطاعّغزةّ"ّحماس"نتّتمكّ 
ّفيّبيئةّمعاديةّلها،ّوتحتّوطأةّحصارّسياسيّواقتصاديّإقليميّودولي،ّبسببّعدمّ فوجدتّنفسها

ّ.التيّكانّأهمهاّاالعترافّبإسرائيلّ،الرباعيةّالدوليةاللجنةّموافقتهاّعلىّشروطّ

تحقيقّماّالتزمتّبهّفيّبرنامجهاّاالنتخابيّحولّتوفيرّالخدماتّاالجتماعيةّالعامةّ"ّحماس"عّلمّتستط
ّ،فيماّيتعلقّبالماءّوالكهرباءّو6ّالصحةّوالتعليمّوالضمانّاالجتماعي،ّتفيّمجاالّ،لمواطنّالفلسطينيل

إلى4112ّّالعامّ%01ّمعدلّالبطالةّمنّ،ّوعالوةّعلىّذلكّارتفعّاّعلىّكافةّجوانبّالحياةموانعكاسه
أكثرّمنّّ،ظفألفّمّو21ّّكاملةّومنتظمةّلنحوّرواتبكماّلمّتستطعّتوفير4102.7ّّّالعامّفي24ّ%

8ّ.نصفهمّيعملونّفيّقطاعاتّخدميةّداخلّقطاعّغزة
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ّالظروفّالمعيشيةّحالةّمنّالضغطّالمستمرّعلىّحركةّ ّحماس"تش كلّهذه إليجادّحلولّتساهمّفيّ"
نفاقّالتيّتربطّبينّرفحّالمصريةّإغالقّمعظمّاألالّسيماّفيّظلّتخفيفّاألزمةّالمعيشيةّفيّالقطاع،ّ

كذلكّفيّّو.9ّداخلّغزةّإلىلنقلّالبضائعّواألموالّّر افيّمرحلةّمنّالمراحلّممالتيّشكلتّ،ّّووقطاعّغزة
،ّلعدمّوجود4102ّظلّانعدامّفرصةّفكّالحصارّعنّطريقّمواجهةّعسكريةّكماّحدثّفيّحربّغزةّ

ستثمارّأيّجهدّعسكريّيبذلّمنّقبلّالحركةّفيّمواجهةّابيئةّسياسيةّمتوازنةّوداعمةّيمكنّمنّخاللهاّ
منّّ،اوخارجيّ ّاداخليّ ّ،سوىّالتعاملّمعّكافةّالخياراتّالممكنة"ّحماس"فلمّيعدّهناكّمجالّأمامّ.ّإسرائيل

ّ.وتجنبّتدهورّشعبيةّالحركةّفيّقطاعّغزةّ،أجلّتخفيفّالحصار

ّ

 خوان املسلمينتراجع الرهان على جماعة إلا  

ّالعربي"مث لتّأحداثّ ّالربيع "ّ ّالسياسي ّالفكر ّفي ّعميقة ّتجربة رهاصاتها ّوا  ّهذهّّ.حماس"لحركة فقبل
سورياّوحزبّاهللّويضمّاألولّتقودهّإيران،ّّ:حداث،ّكانتّعالقاتّالحركةّتدورّفيّمحوريينّرئيسيناأل
ّّو"حماس"و ّاإلت، ّجماعة ّقتربّمنهم ّالمسلمين، ّوتركياّوخوان ّقطر، .ّ ّمحور ّعتدالاال"أما ّمنّ" فتشك ل

ّ ّّومصر، ّواألردن، ّالدولّلوكانّالسعودية، حتىّفيّظلّغيابّّ،"حماس"دائمّمعّّعالقاتّتواصلهذه
ّ.رؤىّمشتركةّمعّالحركة

عنّموقفهاّّ"حماس"واليمن،ّعب رتّّ،وسورياّ،وتونسّ،علىّإثرّاشتعالّالحراكّالثوريّفيّكلّمنّمصر
فخسرتّدعم10ّّ".لتحريرّفلسطين"تمه دّالطريقّلّاوالحقّ ّ،الداعمّلخيارّالشعوبّفيّتحقيقّالحريةّوالكرامة

يرانّباعتبارّموقفّالحركةّكانّداعمّ حلفائهاّفيّسورياّ "ّحماس"للثورةّضدّالنظامّالسوري،ّفوجدتّّاوا 
ّأقربّلفكرهاّبديال ّ(4100ّ-4104)خوانّالمسلمينّوفوزّمحمدّمرسيّبرئاسةّالجمهوريةّفيّجماعةّاإل

ّ.11اّلإلخوانأيديولوجيّ ّاامتدادّ ّاالدينيّوالسياسيّباعتباره

ّافيّمصرّّوّتواليّالتطوراتومعّ ّاإلخوانّالمسلمين"نهيارّحكم الربيعّ"وتراجعّالفكرّالثوريّفيّدولّ"
ّحماس"،ّسعتّ"العربي ّّاعتمادّإلى" ّالتدخلّفيّشؤونّالدولّوخصوصياتها، ّعدم وحاولتّتعزيزّمبدأ
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اّعنّالنظرةّاألمميةّالتيّطغتّفيّأكثرّمنّالشأنّالفلسطينيّالداخليّومصالحهّالوطنية،ّبعيدّ ّاقترابها
عادةّالتوزانّأمماّيمكنّّ،"يعّالعربيالرب"بدايةّ ّإلىنّيعطيّالحركةّقدرةّأكبرّعلىّالمناورةّالسياسيةّوا 

ّ.عالقاتهاّفيّاإلقليم

ّ

 رؤية الحركة ملفهوم الدولة واملصالح الوطنية 

اّمنّأنّيفسرّعلىّتعديلّميثاقهاّلظروفّداخليةّخاصةّبقاعدتها،ّأوّخوفّ "ّحماس"عدمّإقدامّمنّرغمّبال
ّالحركة،ّإالّأنهّيمكنّفهمّمقدارّالتطورّذلكّعلىّ أنهّتنازلّعنّالثوابتّوالمبادئّالتيّأسستّعليها

ّ،والقضاياّالوطنيةّالداخليةّ،الفكريّالذيّطرأّعلىّرؤيةّالحركةّونظرتهاّلكيفيةّإدارةّعالقاتهاّالخارجية
ّ.منّخاللّبعضّالنصوصّاألدبيةّلقادتهاّالحاليين

ّ ّحماس"ترى "ّ ّالمصالح"أن ّّقاعدة ّتستند ّوقضيتهّإلىلها ّالفلسطيني ّالشعب ّعالقاتهاّ"مصالح ّوأن ،
علىّّ،الخارجيةّيجبّأنّتدارّوفقّمنطلقاتّوطنيةّفلسطينيةّذاتّصلةّبالتحريرّوحقّتقريرّالمصير

يقولّأسامةّحمدانّمسؤولّالعالقاتّالخارجيةّفيّالحركةّ.ّأساسّالتعاملّبعقالنيةّمعّالقضاياّالسياسية
ّ،ومعّاحتياجاتّالعملّالسياسيّبتفاصيلهّ،تتعاملّمعّالواقعّبكلّمكوناتهّ"حماس"نّإ(ّ"4112-4100)

الكّالقوةّتوأنّالعاملّاألساسيّفيّالعالقاتّالدوليةّهوّإم...ّدونّتعارضّمعّمنظومةّالقيمّواألخالق
12ّ".علىّاألرض

ّأنّ  ّحمدان ّالوحيد"ّيعتبر ّالعدو ّهو ّالصهيوني ّااللّ،"الكيان ّنقاط ّيجبّالبحثّعن ّالقوىّلذا ّمع تقاء
متصلةّالمهماّكانتّالتبايناتّواالختالفاتّمعهاّفيّالمواضيعّوالمواقفّغيرّّ،ىّوتعزيزهاخّرالدوليةّاأل

ّاالحتاللّاإلسرائيليّ،بمصالحّالشعبّالفلسطيني ّالقوىّتدعم معّاحتفاظّالحركةّ،ّوحتىّلوّكانتّهذه

وكماّيالحظّفإنّهذاّالتصور13ّّ."ىخّريةّاألاّمنّقبلّالقوىّالدولباستقالليةّقرارهاّوعدمّتوظيفهاّسياسيّ 
ّ.أعاله"ّحماس"مختلفّعم اّوردّفيّميثاقّحركةّ
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المحافظةّعلىّعالقاتهاّمعّمؤسساتّالدولّالرسميةّ"ّإلىقدرّاإلمكانّ"ّحماس"تسعىّّ،فيّإطارّذلك
ّ ّالداخلية ّالتدخلّفيّشؤونهم ّوعدم ّعلىّحسابّالطرفّ... ّمعّطرفّما منّدونّأنّتكونّعالقاتها

اّعنّالفكرّاأليديولوجيّالذيّعب رتّوهذاّيعكسّمدىّتقبلّالحركةّلمفهومّمصالحّالدولّبعيدّ ّ.14"خراآل
ّ.عنهّفيّميثاقها

ّ

 "حماس"ـ السلوك السياس ي ل 

ّحماس"دركّتّ  ّالّ" ّكانّفيّالسابق،ّكما ّالرهانّبشكلّمطلقّعلىّأيّطرفّإقليميّكما أنهّالّيمكنها
وفقّمعطياتّجديدةّّ،فمصالحّالدولّتتغيرّبشكلّسريعّ.خرحسبّعلىّطرفّماّدونّاآلهاّأنّتّ نيمك

فيّظلّحالةّسياسيةّراهنةّمعقدة،ّوتنافسّبينّالقوىّالرئيسيةّفيّالمنطقة،ّعداّعنّتحولّالصراعّفيّ
ّعلىّّةأياستثمارّّإلىتسعىّكلّدولةّّإذصراعّطائفي،ّّإلىجزءّمنهّ ّودورها فرصةّلتعزيزّمشروعها

ّ.حسابّالمشروعّالمقابل

ّّ"حماس"ترتبطّ ّحزبّذوّتوجهّإسالمي، ّالتيّيحكمها ّبعضّقادةّإبعالقاتّقويةّمعّتركيا ّفيها ّيقيم ذ
إنّإقدامّتركياّعلىّإعادةّ.ّعضوّمكتبهاّالسياسيّصالحّالعاروريوسبقّأنّكانتّمركزّإقامةّّ،الحركة

ّدامتّستّسنواتّالقىّتفهمّ  ّقطيعة ّمعّإسرائيلّبعد ّحماس"منّقبلّّاتطبيعّعالقاتها ّشأنّ " ّاباعتباره

ّالتركيةّاداخليّ  ّفيّالضغط15ّّ.يقعّضمنّضروراتّومصالحّالدولة ّأنّي ستثمرّهذا بلّطالبتّالحركة
أنّاالتفاقّمنّرغمّبال16ّعلىّإسرائيلّمنّأجلّفكّالحصارّعلىّقطاعّغزةّوتحقيقّمصالحّفلسطينية،

ّ.شك لّخيبةّأملّلعدمّتضمنهّشرطّفكّالحصارّعنّقطاعّغزة

ّالتوازنّّ،اآلنّ،"حماس"تسعىّ ّفيّالمنطقةّإلىإلعادة ّمعّدولّمركزية ّمصالحّّ،عالقاتها ّبها تربطها
ّ ّكمصر، يرانّومباشرة ّوا  ّالسعودية، .ّ ّحماس"فمصالح "ّ ّفي ّالنظامّقطاع ّمع ّالتعامل ّعلى ّتجبرها غزة

ّبعيدّ  ّالحالي ّّاالمصري ّسياق ّالمظلومية"عن "ّ ّجماعة ّعلى ّوقعت ّالمسلميناإل"التي ّخوان والرئيسّ"
ّ.ّيمرس
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نّمصرّهيّالعنوانّاألولّلتخفيفّالحصارّالمفروضّعلىّقطاعّغزةّوفتحّمعبرّأّ"حماس"ّوالّتتجاهل

والجانبّاإلسرائيليّفيماّّالحركةمفاوضاتّغيرّمباشرةّمتوقعةّبينّّاّطرفّمهمّفيّأيرفح،ّوهيّأيضّ 
نّالحركةّأإالّّ،ربالرغمّمنّعدمّحدوثّتقدمّحقيقيّفيّالعالقةّمعّمصّو.ّيتعلقّبالجنودّاألسرىّلديها

17ّ.فتحتّبابّالحوارّعبرّنافذةّالمخابراتّالمصرية

أحدّالمقربينّمنّحركةّّ،صر حّعزامّالتميميفقدّاّبخصوصّالعالقاتّمعّالمملكةّالعربيةّالسعودية،ّأمّ 
ّمشعلنقال ّّ،"حماس" ّبادرتّإ"ّّعنّخالد ّالجديدة،ّّإلىنّالحركة ّالسعودية ّالقيادة ّتواصلّمع فتحّقناة

فيّ"ّالسن ية"تجنيدّكافةّالطاقاتّّإلىالذيّيسعى18ّّ،"مباشرةّبعدّتوليّالملكّسلمانّبنّعبدّالعزيزّالحكم
ّ.المنطقةّلمواجهةّالمشروعّاإليرانيّباعتبارهّالخطرّالحقيقيّعلىّالمملكةّومنطقةّالخليجّالعربي

األميرّمحمدّبنّهّووليّوليّعهدّ،عقدّلقاءّبينّمشعلّوالملكّالسعوديّعنأثمرتّهذهّالمحاوالتّوقدّ
علىّإضافةّإلىّالضغطّ،ّ"حماس"السلطاتّالسعوديةّعنّمعتقلينّمقربينّمنّوأدتّإلىّإفراجّسلمان،ّ

اّلزيارةّالقاهرةّولقاءّ،ّوالتوسطّلقادةّالحركةّالحقّ ةحركةّإرهابي"ّحماس"عتبارّالغاءّقرارّإمصرّمنّأجلّ
19ّ.جهازّالمخابراتّالعامةّالمصري

بصفتهاّقضيةّمحوريةّّ،ستثمارّالسياسيّفيّالقضيةّالفلسطينيةاّلالبالنسبةّإليرانّالتيّسعتّدائمّ أماّّو
ماّّ"حماس"نّأالّإلسياسيّالمقدمّمنّإيرانّللحركة،ّتوقفّالدعمّالماليّامنّرغمّبالفيّالشرقّاألوسط،ّّو

ّالع ّولبنانزالتّتقيمّعالقاتّمعهاّعبرّجهازها ّيبدوّفإنّ.ّسكريّوقيادةّالحركةّفيّغزة لكن،ّعلىّما
يرانّمرتبطّأكثرّبماّستؤولّ"ّحماس"تحسنّالعالقةّبينّ ليهّنتائجّاالنتخاباتّالداخليةّالمقبلةّلحركةّإوا 

ّ.التيّستفرزّقيادةّجديدةّعلىّمستوىّرئاسةّالمكتبّالسياسيّللحركةّ،"حماس"

منّخاللّّ،"الربيعّالعربي"علىّالصعيدّالفلسطينيّالداخليّبنوعّمنّالمرونةّبعدّأحداثّّ"حماس"تعاملتّ
ّحكوم ّاستقالة ّعلى ّّوّتهاالموافقة ّغزة، ّلسنةّالفي ّالبلدية ّاالنتخابات ّفي ّالمشاركة ّعلى ّالحقا موافقة

4102ّ ّهنية. ّإسماعيل ّلحماسّ،يقول ّالسياسي ّالمكتب ّرئيس ّإ"ّ،نائب ّالحركة ّأولوية بّجانّإلىن
20ّ".االستمرارّفيّبناءّالمؤسساتّالفلسطينيةّعلىّقواعدّوأسسّوطنيةّيالمقاومةّه



 

8 
 

 ماذا بعد؟ 

المباشرةّأوّّالمشاركةمنّخاللّّفيّالشأنّالداخليّختراقايجادّإلفيّسعيهاّّ"حماس"أنّتستمرّّتوقعيّ 
اّفيّظلّإنّأتيحتّلهاّفرصةّذلك،ّخصوصّ ّرئاسيةّقادمةّأوّفيّأيّانتخاباتّبرلمانيةّغيرّالمباشرة

ّعباس ّمحمود ّللرئيس ّبديل ّعن ّالدائر ّالحديث ّوالخارجية. ّالداخلية ّالشرعية ّسيكسبها ّالذي .ّاألمر
يران،ّمثلّمصالحّمشتركةبّمعهاّترتبطترميمّعالقاتهاّمعّالدولّالتيّّإلىوستسعىّ علىّقاعدةّّ،مصرّوا 

ّ.الداخليّأوّالخارجيوأمنهاّّتّهذهّالدولعدمّالتدخلّفيّأجندا

ّ،أكثرّفيّعالقاتهاّالخارجيةّنفتاحاالتطورتّباتجاهّ"ّحماس"الرؤيةّالسياسيةّوالفكريةّلحركةّّأنّ ّالّشكّ 

ّلداخلياّأمنهاوتعزيزّّ،مصالحّالحركةّمنّالناحيةّالوطنيةّالفلسطينيةلّاألولويةّعلىّقاعدةّ،اودوليّ ّاإقليميّ 

ّاألّابعيدّ  ّالتصور ّّ،لكنّ.مميّالسابقعن ّالنهجتبقىّعواملّمنّشأنها ّمنّهذا ّظاهرةّتناميكّ،الحد
ّإلىإضافةّ،ّمستوىّأعلىّإلىعربيةّالّالدولّبعضّوّإسرائيلّبينالعالقاتّّنتقالوا،ّفيّالمنطقةّالطائفية

ّالداخليةّفيّكةالحّرّتنجحمدىّأيّ فيّظلّخروجّّىخّرأّرؤىأيّّضبطّوّ،الحفاظّعلىّوحدةّمواقفها
ّ.تمتعّبثقلّكبيرّداخلّأطرّالحركةنّالسجنّتمّةوعسكريّةأمنيّقياداتّتاريخية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 الهوامش 

                                                           
42/12/4102ّّ،ّالدوحة،ّ"الحركاتّاإلسالميةندوةّبعنوانّالتحوالتّفيّ،ّ"حماس"رئيسّالمكتبّالسياسيّلحركةّّخالدّمشعل،ّكلمة1ّ

https://www.youtube.com/watch?v=3eW6T_eiN0M 
ّ.المصدرّالسابق2ّ
a831-4f50-7c14-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0b4f24e4-.ّميثاقّحركةّحماس3ّ

ea2b6e73217d 
ّ.المرجعّالسابق4ّ
.2/12/4102ّّّّّّّ،مقابلةّتلفزيونية،ّتلفزيونّجامعةّالنجاحّالوطنيةّ،تصريحّناصرّالدينّالشاعر5ّ

vimeo.com/167521285https://ّّ
موقعّكتلةّاإلصالحّوالتغييرّالبرلمانيةّالتابعةّلحركةّحماسّّ،4112البرنامجّاالنتخابيّلحركةّحماسّعنّسنة6ّّ

http://www.islah.ps/new2/?news=128ّ
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/unemployment-حصاءّالفلسطينيّالجهازّالمركزيّلإل7ّ

01a.htm-2015 
 https://www.amad.ps/ar/Details/25565.ّوكالةّأمدّلإلعالمّ،زيادّالظاظا،ّمسؤولّماليةّحركةّحماسّفيّغزةتصريح8ّّ
http://felesteen.ps/details/news/139574ّ.ّصحيفةّفلسطينّ،فتحةّنفق240ّالجيشّالمصريّيعلنّتدمير9ّّ

.ّموقعّفلسطينّاليومّ،الرابعةّوالعشرينّخطابّإسماعيلّهنيةّفيّمهرجانّانطالقةّحماس10ّ
https://paltoday.ps/ar/post/125361 

ّ.مرجعّسابقّ،ميثاقّحركةّحماس11ّ
-202ص،4102ّبيروت،ّ،ّمركزّالزيتونةّللدراساتّواالستشارات،ّ"العالقاتّالدوليةّلحركةّحماس"ّ،أسامةّحمدان12ّ

222-content/plugins/extrawatch-http://www.alzaytouna.net/wp
pro/components/com_extrawatch/extrawatch.php?origin=frontend&task=ajax&action=download&env=

rience/ExtraWatchWordpressEnv&file=arabic/data/attachments/BooksZ/Book_Hamas_Thought_Expe
Hamas_Thought_Experience_CH16.pdf 

 222ّ-202ّ،.المرجعّسابق13ّ
ّ.202ّ-202صّّ،المرجعّسابق14ّ
https://paltoday.psّ.42/2/4102ّّّ،ّموقعّفلسطينّاليومّ،تصريحاتّأحمدّيوسفّبشأنّاالتفاقّالتركيّاإلسرائيلي15ّ
ّ/http://hamas.ps/ar/post/5678.42/2/4102ّ،ّالموقعّالرسميّلحماسّ،تصريحّصحفيّلحركةّحماس16ّ
ّ/0/12/4102ّhttp://hamas.ps/ar/post/5220ّ،ّحماسالموقعّالرسميّل،ّتصريحّخليلّالحيةّعضوّالمكتبّالسياسي17ّ

https://www.youtube.com/watch?v=3eW6T_eiN0M
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0b4f24e4-7c14-4f50-a831-ea2b6e73217d
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0b4f24e4-7c14-4f50-a831-ea2b6e73217d
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0b4f24e4-7c14-4f50-a831-ea2b6e73217d
https://vimeo.com/167521285
http://www.islah.ps/new2/?news=128
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/unemployment-2015-01a.htm
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/unemployment-2015-01a.htm
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/unemployment-2015-01a.htm
https://www.amad.ps/ar/Details/25565
http://felesteen.ps/details/news/139574
https://paltoday.ps/ar/post/125361
http://www.alzaytouna.net/wp-content/plugins/extrawatch-pro/components/com_extrawatch/extrawatch.php?origin=frontend&task=ajax&action=download&env=ExtraWatchWordpressEnv&file=arabic/data/attachments/BooksZ/Book_Hamas_Thought_Experience/Hamas_Thought_Experience_CH16.pdf
http://www.alzaytouna.net/wp-content/plugins/extrawatch-pro/components/com_extrawatch/extrawatch.php?origin=frontend&task=ajax&action=download&env=ExtraWatchWordpressEnv&file=arabic/data/attachments/BooksZ/Book_Hamas_Thought_Experience/Hamas_Thought_Experience_CH16.pdf
http://www.alzaytouna.net/wp-content/plugins/extrawatch-pro/components/com_extrawatch/extrawatch.php?origin=frontend&task=ajax&action=download&env=ExtraWatchWordpressEnv&file=arabic/data/attachments/BooksZ/Book_Hamas_Thought_Experience/Hamas_Thought_Experience_CH16.pdf
http://www.alzaytouna.net/wp-content/plugins/extrawatch-pro/components/com_extrawatch/extrawatch.php?origin=frontend&task=ajax&action=download&env=ExtraWatchWordpressEnv&file=arabic/data/attachments/BooksZ/Book_Hamas_Thought_Experience/Hamas_Thought_Experience_CH16.pdf
http://www.alzaytouna.net/wp-content/plugins/extrawatch-pro/components/com_extrawatch/extrawatch.php?origin=frontend&task=ajax&action=download&env=ExtraWatchWordpressEnv&file=arabic/data/attachments/BooksZ/Book_Hamas_Thought_Experience/Hamas_Thought_Experience_CH16.pdf
https://paltoday.ps/
http://hamas.ps/ar/post/5678/
http://hamas.ps/ar/post/5220/
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00/12/4102ّّّ،ّ"مكملين"فيّمقابلةّعلىّقناةّ"ّحماس"تصريحّعزامّالتميميّأحدّالمقربينّمنّحركة18ّّ

https://www.youtube.com/watch?v=0RidEsAqSTs 
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=834296ّ.42/12/4102ّ،ّوكالةّمعاّلألنباءّ،تصريحّأحمدّيوسف19ّ
.280ّصّّ،4102ّ،بيروتّ،مركزّالزيتونةّللدراساتّواالستشاراتّ،"قراءةّفيّالرؤيةّوتجربةّالحكم"ّ،سماعيلّهنيةإ20ّ
-content/plugins/extrawatch-http://www.alzaytouna.net/wp

pro/components/com_extrawatch/extrawatch.php?origin=frontend&task=ajax&action=download&env=
ience/ExtraWatchWordpressEnv&file=arabic/data/attachments/BooksZ/Book_Hamas_Thought_Exper

Hamas_Thought_Experience_CH13.pdfّ
 

https://www.youtube.com/watch?v=0RidEsAqSTs
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=834296
http://www.alzaytouna.net/wp-content/plugins/extrawatch-pro/components/com_extrawatch/extrawatch.php?origin=frontend&task=ajax&action=download&env=ExtraWatchWordpressEnv&file=arabic/data/attachments/BooksZ/Book_Hamas_Thought_Experience/Hamas_Thought_Experience_CH13.pdf
http://www.alzaytouna.net/wp-content/plugins/extrawatch-pro/components/com_extrawatch/extrawatch.php?origin=frontend&task=ajax&action=download&env=ExtraWatchWordpressEnv&file=arabic/data/attachments/BooksZ/Book_Hamas_Thought_Experience/Hamas_Thought_Experience_CH13.pdf
http://www.alzaytouna.net/wp-content/plugins/extrawatch-pro/components/com_extrawatch/extrawatch.php?origin=frontend&task=ajax&action=download&env=ExtraWatchWordpressEnv&file=arabic/data/attachments/BooksZ/Book_Hamas_Thought_Experience/Hamas_Thought_Experience_CH13.pdf
http://www.alzaytouna.net/wp-content/plugins/extrawatch-pro/components/com_extrawatch/extrawatch.php?origin=frontend&task=ajax&action=download&env=ExtraWatchWordpressEnv&file=arabic/data/attachments/BooksZ/Book_Hamas_Thought_Experience/Hamas_Thought_Experience_CH13.pdf

