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تقدير موقف:

اتجاهات حركة حماس بعد المصالحة الفلسطينية
دخمت حركة حماس مرحمة جديدة منذ أن أعمنت عن سياساتيا وتوجياتيا الجديدة في وثيقة
المبادغ والسياسات العامة ،التي اعتبرىا البعض بمثابة جواز سفر الحركة الى العالم ،فكانت

الوثيقة بداية عيد لمرحمة جديدة تتسم بالمرونة والبرجماتية السياسية والتصالح مع الواقع

الفمسطيني واإلقميمي والدولي ،خاصة بعد فشل تجربتيا في حكم قطاع غزة في ظل استمرار
معاناة السكان بسبب الحصار اإلسرائيمي واالنقسام الفمسطيني  ،وعجزىا عن تحقيق اية نتائج

ايجابية لتخفيف ىذه المعاناة  ،مما يعجل رحيميا عن حكم غزة عبر المصالحة الفمسطينية ،بما
يضمن ليا البقاء واالستمرار في ظل المعطيات الدولية واإلقميمية.

بدأت خطوات إنياء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية بعد موافقة حركة حماس عمى حل المجنة

اإلدارية من القاىرة واستعدادىا لتمكين حكومة التوافق الوطني من القيام بمياميا في قطاع غزة،
بما يؤكد إن الحركة في طريقيا لتغيير سموكيا السياسي ،لتصبح أكثر برجماتية ،ولكن يبقى

التساؤل الكبير ىل ستختمف حركة حماس عمى مستوػ الفكر والممارسة بعد المصالحة

الفمسطينية؟ وما ىي أبرز ىذه االختالفات عمى المستوػ المحمي واإلقميمي والدولي؟ وىل
المصالحة الوطنية بالنسبة لمحركة خطوة تكتيكية أم خطوة استراتيجية ؟

أوالً :حماس بعد المصالحة على المستوى الداخلي

ال شك أن عددا من المؤشرات والدالئل تؤكد عمى انتياج حركة حماس مرونة سياسية واضحة

في الفترة االخيرة سواء عمى مستوػ الفكر في نشرىا وثيقتيا السياسية ،أو عمى مستوػ الممارسة
والسموك السياسي في اتخاذىا خطوات ايجابية نحو المصالحة الداخمية الفمسطينية بإعالنيا حل

المجنة االدارية واستعدادىا تقديم التنازالت الى حدود بعيدة كانت تعدىا الحركة قبل ذلك من

المحظورات التي ال يجوز المساس بيا أو التنازل عنيا ،وكذلك شيدت الحركة تغيرات جوىرية
في عضوية مكتبيا السياسي في االنتخابات الداخمية التي أدت الى صعود قيادات جديدة الى قمة

اليرم السياسي في حركة حماس عمى حساب قيادات تاريخية سابقة وسيطرة واضحة لقيادات

الداخل من االسرػ المحررين والقيادات العسكرية االكثر شبابا ،انتيت بفوز السيد إسماعيل ىنية
بمنصب رئيس المكتب السياسي ،وىو المنصب الذؼ كان شغمو أعضاء من الحركة في الخارج

عمى مدار السنوات الماضية ،كما شيدت فوز الرجل القوؼ في الحركة يحيى السنوار بمنصب
رئيس الحركة في غزة ،مما سمح بإحداث تغيرات جوىرية داخمية لصالح حماس الداخل ،وبذلك

قد تتمكن الحركة من الحد لتأثير بعض العواصم اإلقميمية عمى قرارىا السياسي ،مما اعطاىا

مرونة عالية في اتخاذ الحركة لق اررات مصيرية في ممف المصالحة الفمسطينية ،والتجاوب مع
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الدور المصرؼ ،فيذا الممف الذؼ كان يخضع لفيتو دولي واقميمي أصبح اليوم مطمب دولي
بموافقة عربية.

بارز
لقد شكل األسرػ المحررون في "صفقة وفاء األحرار (شاليط) وقيادات عسكرية حضو ار ا

في تركيبة المكتب السياسي في الدورة االنتخابية األخيرة لحركة حماس ،حيث شيدت تراجعا كبي ار
لمقيادات التاريخية لـ “حماس” مثل خالد مشعل ومحمود الزىار وخميل الحية وسامي خاطر ،ودمحم

نصر وغيرىم ،وظير في تمك االنتخابات الحضور القوؼ لألسير المحرر يحيى السنوار الذؼ
أصبح رئيسا لمحركة في غزة ،وكانت لو حظوظا قوية في إمكانية أن يكون نائبا لرئيس المكتب
السياسي لكن العارورؼ كان الشخصية األكثر قوة ليذا المنصب بعد تنافس حاد مع الوجو الجديد
إعالميا جواد أبو عارف الذؼ يعد من أكثر األشخاص تأثي ار في السنوات األخيرة وكان يمقب

بـرأس مال حماس ،كما لوحع ظيور أسرػ محررين من حماس في عضوية المكتب السياسي
الجديد منيم حسام بدران ،وزاىر جبارين وآخرين متواجدين في قطر وتركيا ،باإلضافة لمحضور

القوؼ لمعسكريين إلى جانب آخرين منيم مروان عيسى الذؼ ال زال عضوا في المكتب السياسي

الجديد(.)1

ولعل ىذا الحضور القوؼ لمتيار العسكرؼ واألسرػ المحررين الذين ىم باألساس نواة الجياز

العسكرؼ لـحماس ،يعكس بشكل واضح التغيرات في قيادة الحركة وانتقاليا من قيادات تاريخية
في الحركة إلى قيادات شابة أخرػ تسعى ألن تستعيد الحركة فعاليتيا وقدراتيا وشعبيتيا في
محاولة لكسب الجميور من جديد من خالل التوجو نحو المصالحة والتخمي عن قضايا أكثر
خطورة عمى حماس ببقاء الحركة في الحكم الذؼ قد يؤدؼ بيا إلى اىتزاز قد يفقدىا نفسيا
وشعبيتيا(.)2
ال شك أن حركة حماس تمر بمرحمة انتقالية تتسم بعدة خصائص أىميا ،محاولة الحركة توطين
فكرىا السياسي ،بما يتالئم مع الواقع الوطني واإلقميمي والدولي ،مع محاولة الحركة الدفع

بقيادات وشخصيات جديدة ،قد تشكل قبوال سياسيا واجتماعيا بديال عن القيادات التاريخية التي

كانت جزء من األزمة ،لكن ىذا ال يعني أن حماس ستتخمى عن أفكارىا وعقيدتيا السياسية و
اإليديولوجية ،عبر االنضمام لمنظمة التحرير الفمسطينية ،ولكنيا ستحاول في ظل التغيرات

الجديدة أن تكون تحت مظمة الشرعية الفمسطينية.
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ثانياً :حماس بعد المصالحة محلياً
شكمت الضغوط الدولية والمحمية عوامل ضاغطة عمى حركة حماس لمسير باتجاه المصالحة
الفمسطينية التي أصبحت طريق النجاة الوحيد لمحركة من مأزق الحكم ،فمن الواضح أن حماس
منذ مدة لم تعد راغبة في تحمل مسؤوليات إدارة قطاع غزة الثقيمة ،في ظل الحصار المطبق
الذؼ حرم سكان قطاع غزة من أسباب الحياة الكريمة في مختمف شؤون حياتيم المعيشية ،سواء
عمى مستوػ الحد االدنى في ِّ
سد احتياجاتيم االساسية في جميع القطاعات بدء من عدم توافر

المواد الطبية وانتياء بالسمع األساسية االستيالكية ،وعدم القدرة عمى السفر بسبب اغالق المعابر
وخاصة معبر رفح المنفذ الوحيد المتوفر لممواطنين ،وغيرىا من االحتياجات التي ال تستقيم الحياة
إال بيا ،في مقابل أن السمطة الفمسطينية لم تظير جدية في تسمم قطاع غزة ُّ ،
فتسمم السمطة
لقطاع غزة يضعيا أمام استحقاقات خدماتية وسياسية ،قد ال تكون مستعدة ليا ،مع ارتفاع كبير
في نسبة البطالة التي تتجاوز  ،%00في نفس الوقت الذؼ تجازف فيو السمطة الفمسطينية
باحتمال رفض إسرائيل أو تضييقيا عمى أؼ حكومة وحدة وطنية قادمة قد تشارك فييا حركة
حماس(.)3
لقد شكل استيعاب حركة حماس دروس سنوات حكميا لقطاع غزة ،وعدم قدرتيا عمى مزاوجة
مشروع حكميا مع مشروع المقاومة صدمة أو مفاجئة لمبعض ،خاصة عندما بدأت الحركة
بتغيير مواقفيا وأبدت مرونة بعد تفاىمات القاىرة مع مصر ،ووضع المصالحة وديعة لدػ القيادة
المصرية ،ولكن من يعرف آليات صنع القرار في ىذه الحركة وفي الحركة األم "اإلخوان
المسممين" يعمم أنيا عممية معقدة وطويمة ،حيث أن ىذه األفكار والق اررات قد تكون نوقشت في
داخل الحركة منذ سنوات ،ولكنيا اآلن فقط ُحسمت لصالح ىذا التوجو ،وسارع في تبنييا ما مرت
بو المنطقة من تغيرات دراماتيكية انعكست عمى "حركة اإلخوان المسممين "سمبيا ،حيث نجد

مواقف مغايرة لحركة حماس عن سابقتيا في محاولة التنصل من العالقة الجامعة بينيما ،وىنا
بدأ يظير مصطمح جديد لم نعيده سابقا من حركة حماس ،حيث بدأت تؤكد عمى أنيا حركة
وطنية فمسطينية ،وحدودىا فمسطين كما ظير في وثيقة المبادغ والسياسات العامة(.)4
كما أن تجربة الحركة في الحكم بغزة لم تكن سيمة ،فالحركة تعرضت لحصار وحروب ،صحيح
أن الحركة استفادت عمى مستوػ تقوية مواردىا المالية ،وجيازىا العسكرؼ ،ولكن ىذا حدث عمى
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حساب جماىيرية الحركة ،التي تراجعت بشكل ممحوظ بسبب انتشار مظاىر الفساد والمحسوبية،
وبالتالي سوف تحاول الحركة الخروج من مشيد الحكم بصورة مؤقتة بيدف رفع الحرج عن
حكومة التوافق الوطني الفمسطيني لتفويت الفرصة عمى إسرائيل لفرض عقوبات عمى الحكومة
الفمسطينية ،وعدم مطالبتيا باالعتراف بإسرائيل ،فالحركة ترػ أنيا حققت ما كانت ترغب بو من
دخوليا النظام السياسي ،فيي فرضت وجودىا كطرف في المعادلة الفمسطينية ،وحافظت عمى
قوتيا العسكرية ،ودفعت بموظفييا كجزء من السمطة الفمسطينية ،وبالتالي ال غضاضة من
التراجع خطوات لمخمف في ممف الحكم ،فالحركة خالل الفترة القادمة ستعمل عمى ترميم عالقتيا
مع المجتمع الفمسطيني وحركة فتح وباقي فصائل منظمة التحرير الفمسطينية ،بعد خروج الحركة
من حكم غزة ،استعدادا لالنتخابات العامة.
محلياً أيضاً فقد تراجع الحديث عن أىمية التفاىمات التي أبرمتيا حركة المقاومة اإلسالمية
(حماس) مع تيار النائب المفصول من الحركة "دمحم دحالن" بعد المؤشرات اإليجابية التي برزت
مؤخر في ممف المصالحة الفمسطينية رغم حديث الطرفين عن استمرار ىذه التفاىمات ،فقد
ا
اضطرت حركة حماس لمتوجو نحو ما يسمى "التيار اإلصالحي" في حركة فتح الذؼ يقوده
"دحالن" المعروف بعالقتو الوثيقة بالسمطات المصرية لتحسين عالقتيا بالقاىرة والتخفيف من
وطأة األوضاع المأساوية في غزة ،فإن إمكانية تحقق اليدفين أصبحت واردة مع اقتراب تسمم
حكومة السمطة الفمسطينية إدارة غزة ،ورضا مصر عن خطوات حماس تجاه المصالحة .لكن
النائب بالمجمس التشريعي عن حركة حماس "يحيى موسى" أكد أن حركتو لم تعتبر التفاىم مع
تيار دحالن بديال عن المصالحة ،بل إن المصالحة مع السمطة ىي التي تؤسس إلنياء االنقسام،
في حين كان التعاون مع ىذا التيار في اإلطار الخدماتي واإلنساني وليس السياسي ،حسب
وصفو .كما أنو لم يستبعد تطوير العالقة مع أؼ من المكونات الفمسطينية في المستقبل ،مضيفا
أن العالقة مع الرئيس الفمسطيني محمود عباس لن تكون عمى حساب أؼ عالقة أخرػ في إطار
الشراكة الوطنية (.)5
ومن جية أخرػ يرػ الدكتور "خالد صافي" أن مصير تفاىمات حماس مع تيار دحالن مرىونة
بمدػ نجاح أو تعثر المصالحة مع الرئيس عباس ،فكمما تقدمت األخيرة تراجعت حظوظ
تفاىمات دحالن ،وىو ما يحدث بالمرحمة الراىنة ،وفق تقديره ،وأكد أن تفاىمات حماس ودحالن
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مرتبطة بمصير المصالحة مع عباس ،ويعزو "صافي" ذلك إلى قناعة حركة حماس بأن البعد
السياسي واالتفاق االستراتيجي يكون مع الشرعية ممثمة بالرئيس الفمسطيني ،في حين أن
تفاىماتيا مع ما يوصف بـ"التيار اإلصالحي" في فتح لن تعالج أزمات القطاع ،ألنيا كانت مجرد
ورقة تكتيكية لمضغط عمى عباس ،وان كانت لن تنتيي ىذه التفاىمات إلى حين نيل الحركة
مبتغاىا من حركة فتح عمى صعيد الحكومة واإلطار القيادؼ والبرنامج السياسي وغيرىا يرػ
بصعوبة جمع حماس بنجاح كامل في عالقتيا مع دحالن وعباس الذؼ لن يتورع عن المطالبة
()6

بوقف تفاىمات الحركة مع دحالن

ثالثاً :حركة حماس بعد المصالحة إقليمياً
عمى الصعيد اإلقميمي تسعى حركة حماس لمحفاظ عمى عالقاتيا العربية واإلقميمية بعد أن
كثير بسقوط حكم االخوان في مصر وتونس ،غير أنيا استطاعت أن تنجح في بناء
ا
تضررت
عالقات ايجابية مع الدولة المصرية منذ عام تقريبا؛ والتي تكممت بنجاح الخطوة األولى من
المصالحة الفمسطينية ،في الوقت الذؼ تحاول فيو الحفاظ عالقاتيا االستراتيجية التي تربطيا
بقطر ،باإلضافة لمساعي الحركة ترميم عالقتيا مع إيران ،عبر وساطة حزب هللا ،وخط أعضاء
الحركة في لبنان ،وىنا يبرز أىمية اختيار صالح العارورؼ نائب لرئيس المكتب السياسي لحركة
حماس ،باعتباره محسوب عمى تيار الصقور ،وأحد قادة كتائب عز الدين القسام ،وىذا ما قد
يساعد الحركة عمى التحرك اإلقميمي ،وترميم العالقات مع ايران وسوريا.
كما أن ىذا التغير الحاصل ال يمكن أن يخفي حقيقة أن التيار العسكرؼ ومن خالل حضوره في
المكتب السياسي مع األسرػ المحررين المحسوبين عميو باألساس يمكن أن يغير من معادلة
العالقات بإعادتيا مع سوريا وايران ،خاصة وأن المتحدث باسم كتائب القسام وفي أكثر من مرة
شكر إيران ووجو ليا التحية لدعميا حركة حماس عسكريا وماليا في إشارة واضحة تعبر عن عدم
رضى الجناح العسكرؼ عن الخالفات مع إيران إبان عيد مشعل ،وىنا تبرز شخصية العارورؼ
حضور في حماس خالل الفترة المقبمة ،وىي من الشخصيات التي تفضل
ا
التي ستكون األكثر
العالقات القوية مع إيران وسوريا ،وقد يكون فعميا قد” زار دمشق س ار مؤخ ار كما اشيع إلعادة
العالقات بينيما بوساطة من حزب هللا المبناني حيث يتمتع الرجل بعالقة جيدة مع قادة الحزب(.)7
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وفي ىذا السياق يرػ الباحث في مجال الجماعات اإلسالمية "إبراىيم أبو سعادة" أن انتخاب
"صالح العارورؼ" نائبا لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس ،يعتبر محاولة من حركة حماس
لمتوازن بين تحالفاتيا اإلقميمية ،فحماس غزة تتحرك تجاه القاىرة والمصالحة الفمسطينية ،وحماس
الخارج تتحرك تجاه إيران وحزب هللا ،لذلك قد يمقي انتخاب العارورؼ ليذا المنصب بظاللو عمى
مسار المصالحة ،حيث أن العارورؼ يقيم في الضاحية الجنوبية لبيروت ،ويعتبر مقرب من جبية
ايران ،التي ال يعترف بإسرائيل ،وفي االتجاه المقابل يقوم السنوار بنسج عالقات ايجابية مع
المحور السني القاىرة  -الرياض والذؼ لو عالقة عمنية وخفية مع إسرائيل ،وىنا يؤكد الباحث
"أبو سعادة" أن تنفيذ المصالحة قد يمر بمخاض عسير ،ألن حماس ترتكب نفس األخطاء
السابقة ألنيا تسير عمى خطين متناقضين تماما ،فيي تريد االستفادة من الحاضنة العربية
الميرولة لمتطبيع والحاضنة االيرانية الداعمة لممقاومة(.)8
بينما اعتبر الدكتور "حسام الدجني" الكاتب والمحمل السياسي ،أن انتخاب السنوار يحمل دالالت
ورسائل عديدة إلسرائيل وبعض الدول اإلقميمية ،فيو من جية رسالة قوة وتحد لكل محاوالت ضم
الضفة الغربية وتيويد القدس ،ورسالة تحذير لالحتالل من أؼ مساس بالعارورؼ ،ومحاولة من
الحركة إلحداث توازن سياسي جغرافي داخل حركة حماس بين إقميمي الضفة الغربية وقطاع
غزة ،وىذا يؤكد أن أولويات الحركة في المرحمة القريبة تعزيز حضورىا ،وترتيب مؤسساتيا،
واستعادة مكانتيا في الضفة الغربية ،وأكد أن انتخاب العارورؼ سينعكس عمى ترميم العالقات
بين حماس وايران وحزب هللا وسوريا ،وستكون حماس حريصة عمى الحل السياسي إلنياء األزمة
السورية( .)9لكن رغم أىمية ما سبق يبدو بما توفر من المعطيات أن النفوذ الخارجي الذؼ تممكو
دول مثل تركيا وايران وقطر لدػ حركة حماس غير قادر عمى تعطيل خيارات القاىرة أو افشال
التوافق الفمسطيني المصرؼ إلنياء ممف االنقسام ،ألن منطق الجغرافيا والتاريخ بين قطاع غزة
ومصر يفرض نفسو بقوة ،ولن يسمح بأؼ روابط اخرػ مثل تركيا وايران ان تؤثر فيو أو تبعده أو
تخرجو من مساره الطبيعي(.)10
في الوقت الذؼ تحاول فيو حركة حماس تحقيق التوازن في تحالفاتيا اإلقميمية ،وتسعى لمحفاظ
عمى عالقات جيدة مع كافة األطراف ،إال أن الصراع اإلقميمي واستمرار األزمة الخميجية
والموقف األمريكي من إيران ،قد يضع الحركة أمام تحديات كبيرة في محاولتيا لمحفاظ عمى
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عالقات متوازنة مع كل األطراف ،خاصة في ظل اقتراب الحركة من المحور المصرؼ الخميجي،
الذؼ يمثل دكتاتورية الجغرافيا السياسية.
رابعاً :حماس بعد المصالحة على المستوى الدولي
عمى المستوػ الدولي تبدو األمور أكثر واضحا ،فيناك رضا أمريكي عمى المصالحة الفمسطينية،
أكد عميو المبعوث األمريكي "جيسون جرينبالت" خالل األيام الماضية ،كما يبدو ان ىناك
استعداد أوروبي عمى قبول حماس في المعادلة الفمسطينية وتمويل كمفة دمج الموظفين ،بشرط
ضبط حماس لسموكيا السياسي تجاه جيود التسوية السممية ،وىنا يرػ الدكتور "عالء أبو عامر"
أستاذ العالقات الدولية ،أن وثيقة حماس السياسية الجديدة لم تكن وثيقة خادعة وحمالة أوجو،
كما كان ُيظن البعض بل كانت بداية وانطالقة لتغيير حقيقي داخل الحركة(.)11
فمن الواضح أن العقل البراغماتي لـحركة حماس جعميا تقارب حموال أكثر واقعية أن أرادت
االبتعاد عن العزل والتصفية والنبذ والتيميش ،وبالتالي تجنب إغراق قطاع غزة الذؼ تديره في
مشكالت وانفجارات اجتماعية قد تحولو إلى معقل لمخراب ومصنع لمتطرف قد يؤثر في دول
الجوار برمتيا ،وأضف إلى ذلك أن األفق المتصل بعممية المقاومة المسمحة ضد إسرائيل بدأ
يتأكل ،ليس بسبب تأكل الحق بمشروعية النضال ضد االحتالل الصييوني المجرم ،بل ألن
موازين القوػ أضحت مختمة إلى حد دفع العقل البراغماتي لمحركة إلى مراجعة حساباتو بأناة
وبمعايير الربح والخسارة ،وما يعزز ىذا التصور ما سبق لمحركة أن أقدمت عميو من تغيير
ميثاقيا في األول من أيار/مايو 2012م ،حيث ُقرغ التغيير بوصفو مراجعة واقعية لمستقبل
الحركة التي تعاني من أزمات داخمية لجية إدارة القطاع من ناحية ،وجعميا مقبولة عربيا ودوليا
من ناحية أخرػ ،ال سيما أن الرئيس األميركي دونالد ترامب أكد في خطابو الذؼ ألقاه في
الرياض في الحادؼ والعشرين من أيار 2012م ،أن "داعش والقاعدة وحزب هللا وحماس تمثل
تيديدا إرىابيا لممنطقة" مما جعل حركة حماس تبدأ بعممية إعادة التموضع ،ومسايرة المزاج
الدولي ،واإلبقاء عمى الجسم التنظيمي لمحركة ،التي تطمح اعتمادا عمى براجماتيتيا المعروفة إلى
المشاركة في الحمول المطروحة إلنياء النزاع مع إسرائيل (.)12
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ربما التحوالت في مواقف حركة حماس السياسية ،ومحاولة تحسين عالقات الدولية وخاصة مع
واشنطن ما جعل المبعوث الرئيس األمريكي لعممية السالم في الشرق األوسط ،جيسون
جرينبالت ،يؤكد أن التطورات التي تشيدىا المصالحة الفمسطينية ،تتناسب تماما مع رؤيتنا
وجدول اعمالنا ،الذؼ يريد أن يأتي بالفمسطينيين إلى طاولة المفاوضات كييئة واحدة تتحدث عن
جميع السكان ،وليس فقط كسمطة ال تمثل الفمسطينيين في غزة ،وشدد جرينبالت ،عمى أن
الجيود الرامية إلى التوفيق بين السمطة الفمسطينية وحماس في غزة جديرة باالىتمام "مرحبا " بيا،
كونيا ستساىم في خمق وضع تتحمل فيو السمطة الفمسطينية المسؤولية الكاممة عن أراضي قطاع
غزة ".
الخالصة
في ضوء ما تقدم من معطيات حول توجيات حركة حماس خالل الفترة المقبمة ،يمكن تحديد أىم
ىذه التوجيات في النقاط التالية:
ىناك رغبة حقيقية لدػ حركة حماس لمخروج من دائرة حكم قطاع غزة بصورة مباشرة بالتخمي
عن إدارة الشؤون المدنية فيو ،وذلك بسبب الضغوط الداخمية والخارجية التي تعرضت ليا الحركة
خالل سنوات سيطرتيا عمى القطاع ،من أجل تحسين األوضاع المعيشية والحياتية في غزة
وضمان دمج موظفييا في ىياكل السمطة.
سوف تستمر الحركة في االحتفاظ بعالقات جيدة مع تيار النائب دحالن ،فيو بالنسبة لمحركة
ورقة ميمة لممناورة مع الرئيس عباس ،سواء في المصالحة الفمسطينية أو خالل االنتخابات
القادمة ،أو من خالل تقديم المساعدات االقتصادية ألعضاء وانصار الحركة.
تسعى حركة حماس لمحفاظ عمى توازن عالقاتيا اإلقميمية ،خاصة مع قطر وتركيا إيران ،لكن
ىذا األمر يمكن أن يشكل لمحركة تحديات جسيمة ،خاصة في ظل استمرار حالة الصراع في
المنطقة بين المحاور المختمفة.
ىناك توجو لدػ الحركة لتحسين عالقاتيا عمى المستوػ الدولي ،لكن ىذا األمر قد يتطمب منيا
ضبط سموكيا السياسي والميداني نحو متطمبات عممية التسوية السممية.

8

المراجع والمصادر
1

هل سٌغٌر ظهور وجوه جدٌدة فً “حماس” من سٌاسة الحركة؟ ،وكالة سهم اإلخبارٌة ،بتارٌخ  ،7107/01/7على الرابط
التالًhttps://goo.gl/P7LfPg:
2
المرجع السابق
3
أبو دٌاك ،ماجد ،عباس والمصالحة المحتملة ..استحقاقات ثقٌلة! ،الجزٌرة نت ،بتارٌخ  ،7107/9/08على الرابط التالً:
https://goo.gl/vXXREo
4

أبو عامر ،عالء ،المصالحة الفلسطٌنٌة :إصرار فلسطٌنً مع تفاؤل حذر ،جرٌدة رأي الٌوم الدولٌة ،بتارٌخ  ،7107/01/8على
الرابط التالًhttp://www.raialyoum.com/?p=756731 :

5

عمران ،دمحم ،بعد المصالحة ..ما مصٌر تفاهمات حماس-دحالن ،الجزٌرة نت ،بتارٌخ  ،7107/9/72على الرابط التالً:
https://goo.gl/cQDCKt
6
عمران ،دمحم ،بعد المصالحة ..ما مصٌر تفاهمات حماس-دحالن ،الجزٌرة نت ،بتارٌخ  ،7107/9/72على الرابط التالً:
https://goo.gl/cQDCKt
7

هل سٌغٌر ظهور وجوه جدٌدة فً “حماس” من سٌاسة الحركة؟ ،وكالة سهم اإلخبارٌة ،بتارٌخ  ،7107/01/7على الرابط
التالًhttps://goo.gl/P7LfPg:
8
معلومات نشرت على صفحة الباحث إبراهٌم أبو سعادة ،على الفٌس بوك ،بتارٌخ  ،7107/01/6على الرابط التالً:
https://goo.gl/dCFFZP
9
الدجنً ،حسام ،دالالت ورسائل انتخاب العاروري ،وكالة فلسطٌن أون الٌن  ،بتارٌخ  ،7107/01/8على الرابط التالً:
https://goo.gl/3o9WZ9
10
قواص ،دمحم ،الدولة والدوٌلة فً صلح حماس والسلطة ،جرٌدة العرب ،7107/01/01 ،العدد ،01777 :على الرابط التالً:
https://goo.gl/ttEPRJ
11

أبو عامر ،عالء ،المصالحة الفلسطٌنٌة :إصرار فلسطٌنً مع تفاؤل حذر ،جرٌدة رأي الٌوم الدولٌة ،بتارٌخ  ،7107/01/8على
الرابط التالًhttp://www.raialyoum.com/?p=756731 :
12
برهومة ،موسى« ،حماس» بعد لقاء القاهرة :مصالحة أم تحالفات؟ ،جرٌدة الحٌاة اللندنٌة ،بتارٌخ  ،7107/9/77على الرابط
التالًhttps://goo.gl/c6B66t :

9

