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Abstract 

The study aimed to determine the attitude of US administrations 

toward Hamas, and to uncover the most important inside and 

outside influences and determinants, that formulate the US 

attitude. The researcher used the descriptive method to describe 

and dissect the attitude of US administrations and its relationship 

with the American interior issues. The researcher also used the 

historical method, to highlight the circumstances, and events 

within the natural sequence, which agree with the nature of the 

study. the study concluded that there is no any directly or 

indirectly relationship between US and Hamas, and emphasized 

that the US policy is only a group of hostile attitudes, which are 

fully consistent with the Zionist attitude and its behavior toward 

Hamas. 

 لملخصا

هدفت الدراسة الى تحدید موقف اإلدارة األمریكیة من حركة حماس، والكشف عن أهم 
المؤثرات والمحددات الرئیسیة سواء المتعلقة بالداخل األمریكي أو خارجه في صیاغة 
هذا الموقف، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، لوصف وتشریح موقف االدارة 

خل االمریكي، كما وظف الباحث المنهج التاریخي لوضع األمریكیة وعالقته بالدا
األحداث في سیاقها الطبیعي، وتسلیط الضوء على مالبساتها، وعرض األحداث ضمن 
تسلسها الطبیعي بما ینسجم مع طبیعة الدراسة، وتوصلت الدراسة الى نفي أي عالقة 

تأكید على أن مباشرة أو غیر مباشرة ما بین الوالیات المتحدة وحركة حماس، وال
السیاسة األمریكیة بالنسبة لحماس ما هي إال مجموعة مواقف عدائیة، تتماهي مع 

 الموقف الصهیوني بالكامل وسلوكه مع حركة حماس.
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 المقدمة

یثار بین الفینة واألخرى حدیث عن عالقة مباشرة أو غیر مباشرة ما بین الوالیات 
سابقة، وعن طبیعة المواقف والسیاسات التي المتحدة وحركة حماس حالًیا أو في مراحل 

جاءت في سیاق أحداث وتطورات تتعلق بموقف الكیان الصهیوني من حركة حماس 
ومن برنامج المقاومة والموقف من عملیة التسویة، وجرت في مراحل سابقة بعض 

لبة االتصاالت أو الرسائل التي تم نقلها والتي غلب علیها طابع التهدید والوعید والمطا
باالمتثال إلى الشروط األمریكیة المعروفة المتعلقة باالعتراف بـ"إسرائیل" ونبذ المقاومة 

، وقد شكلت عالقة الوالیات المتحدة 383و  242واالعتراف بقرارات مجلس األمن 
بـ"إسرائیل" امتداًدا لموقف اإلدارات األمریكیة من حماس ومن المقاومة الفلسطینیة بشكل 

لتزام األمریكي بأمن دولة "إسرائیل" وحمایته من أي تهدیدات، والحفاظ عام، وشكل اال
على تفوقه النوعي ثابًتا أساًسا لكل رؤساء الوالیات المتحدة واإلدارات األمریكیة 
المتعاقبة، حیث إن هذا االلتزام انسحب على مجمل السیاسات األمریكیة في المنطقة 

 ومن ضمنها حركة حماس.
 هدف الدراسة

فت الدراسة الى تقصي أي شكل من أشكال العالقة ما بین اإلدارات األمریكیة هد
م، وأهم المحددات األمریكیة التي بلورة السیاسة 1987وحركة حماس بعد تأسیسها عام 

 األمریكیة العامة أو المواقف من حركة حماس.
  



 ISSN (2706-5025( 2022فبرایر  -العدد الثامن مجلة التاریخیة الفلسطینیة

34 

 

 أسئلة الدراسة
 أوًال: السؤال الرئیس

التالي "هل یوجد عالقة ما، مباشرة أو غیر مباشرة ما یتمحور سؤال الدراسة الرئیس في 
بین اإلدارات األمریكیة وحركة حماس، وٕاذا كان هناك عالقة فما طبیعتها، وما 

 حدودها"؟
 ثانیًا: یتفرع من السؤال الرئیس االسئلة الفرعیة التالیة

الموقف ما هي أهم العوامل الداخلیة األمریكیة المؤثرة في صیاغة العالقة أو  -
 من حركة حماس؟

 ما هو موقف حماس من الوالیات المتحدة خالل مرحلة التأسیس واالنطالق؟ -

ما طبیعة موقف اإلدارة األمریكیة من الحركة في مرحلة ما قبل مشاركة حماس  -
 في النظام السیاسي الفلسطیني؟

ما هو موقف الوالیات المتحدة من حركة حماس في مرحلة ما بعد االنتخابات  -
 )؟2006تشریعیة (كانون الثاني ال

 تستند الدراسة الى الفرضیات التالیة:

ال یوجد عالقة مباشرة او غیر مباشرة ما بین اإلدارات األمریكیة وحركة  -
 حماس، وٕانما مجموعة مواقف أمریكیة تجاه الحركة.

 اتسمت مواقف اإلدارات األمریكیة بالعدائیة الكاملة تجاه حماس. -

للوبي الصهیوني في الوالیات المتحدة في وضع محددات ساهمت "إسرائیل" وا -
 موقف اإلدارات األمریكیة من حماس.
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 منهج الدراسة

سیقوم الباحث باستخدام المنهج الوصفي، وهو المنهج الذي یعتمد على دراسة الظاهرة 
كما توجد في الواقع، ویهتم بوصفها وصفا دقیقا ویعّبر عنها كیفیا بوصفها وبیان 
خصائصها، والباحث حینما یستخدم المنهج الوصفي، ال یقوم بحصر الظواهر ووصفها 
جمیعها، وٕانما یقوم بانتقاء الظواهر التي تخدم غرضه من الدراسة ثم یصفها لیتوصل 

 بذلك إلى إثبات الحقیقة العلمیة.
 مباحث الدراسة: سیتم تقسیم مباحث الدراسة الى العناوین التالیة

 یكیة المحددة للموقف االمریكي من حماس.العوامل األمر  -

 موقف حماس من الوالیات المتحدة خالل مرحلة التأسیس واالنطالق. -

 التطورات السلبیة للعالقة بین حماس والوالیات المتحدة. -
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 العوامل األمریكیة المحددة للموقف االمریكي من حماس

یكیة قبل أن یكون مصلحة ُبِني الموقف األمریكي من حماس وفق اعتبارات داخلیة أمر 
إستراتیجیة للوالیات المتحدة، فقد لعب الدین والثقافة العامة واللوبي الصهیوني دوًرا 

 محورًیا.
 أوًال: دور الدین

شكل الُبعد الدیني الذي تطور خالل العقود الماضیة عامًال مهًما في صیاغة السیاسة 
لطابع العلماني العام للشعب الخارجیة األمریكیة والموقف من "إسرائیل"، ورغم ا

األمریكي إال أن الدین وتوظیفه سیاسًیا، والموقف من دولة الكیان تحدیًدا اكتسب سلوًكا 
خاًصا عزز من قناعات ورؤى أقرب إلى األفكار األزلیة بغض النظر عن االلتزام 
الدیني الكنسي الفردي، وما انسحب على الموقف الدیني من "إسرائیل" انسحب على 

عداء هذه الدولة خاصة اإلسالمیین منهم، فحماس بهویتها اإلسالمیة تعّد من ألد أ
أعداء المسیحیة الصهیونیة األصولیة  في الوالیات المتحدة التي تنطلق رؤیتها من 
الشعار األساس الذي تسیر علیه هذه المسیحیة "إن اهللا یبارك "إسرائیل" ویلعن 

 )1(العنیها".
األكثر دعًما ومعاداة ألعداء -اإلنجیلیة أو المسیحیة الصهیونیة وتعّد الكنیسة 

اإلسالمیین أعداء في الحاضر والمستقبل حتى لو تعارض ذلك مع مصلحة  -"إسرائیل"
الوالیات المتحدة نفسها، ویرجع ذلك ألسباب دینیة وعقائدیة تخص العقیدة اإلنجیلیة، 

الطائفة أنه ال بد من دعم "إسرائیل" حیث یرى المسیحیون األمریكیون من أتباع هذه 
والیهود، وأن "جهود دولة الیهود حسب القس اإلنجیلي المتطرف "بات روبرتسون" في 

شعب –األرض الموعودة إلبراهیم وٕاسحاق ویعقوب هي قدرة الرب"، وأنه على "الیهود 
 )2(أن یقوموا بقتال المسلمین حتى تبقى "إسرائیل" في أیدیهم". –اهللا المختار

                                                           

دور األصــــــــــــــولیة اإلنجیلیــــــــــــــة فــــــــــــــي قیــــــــــــــام ودعــــــــــــــم إســــــــــــــرائیل، موقــــــــــــــع مفكــــــــــــــرة اإلســــــــــــــالم  مــــــــــــــورو، محمــــــــــــــد: . (1)
http://ar.islamway.net/article/1551/%D8% -22-4-2006 2016-03-13)  [تاریخ الوصول.[ 

-http://www.sasapost.com/why-doesلماذا یؤید األمریكیـون إسـرائیل، موقـع ساسـة بوسـت  بهجت، أماني: .(2)

americans-support-israel-11--03/2010 2016-03-13)[تاریخ الوصول.[ 
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تمسك اإلنجیلیون بالنصوص الحرفیة للكتاب المقدس، وسیسوا رؤیتهم الدینیة، عاّدین 
أن "إسرائیل" الواردة في العهد القدیم هي "إسرائیل" المعاصرة في فلسطین، وأن میالد 
"إسرائیل" هو تأكید للنبوءات التوراتیة، وعالمة على اقتراب العودة الثانیة للمسیح، 

م والسیطرة الیهودیة على القدس ألول 1948أن قیام "إسرائیل" عام ویعتقد األصولیون 
مرة منذ ألفي عام هما أبرز اإلشارات الدالة على أن الثورة الثانیة للمسیح على وشك 
الحدوث، وبالتالي فإن كل جهة أكانت أفراًدا أو جماعات أو دوًال تناهض دولة 

 )1(وراتیة."إسرائیل" هم أعداء اهللا یعرقلون النبوءات الت
% من األمریكیین، فإن الطائفة اإلنجیلیة 1.4وعلى الرغم من أن الیهود ال یتعدون 

% من األمریكیین أنفسهم بأنهم مسیحیون، في حین یعّد 84طائفة كبیرة، حیث ُیعرف 
 )2(% أنفسهم إنجیلیین.37

ویعادون من یقف ویبلغ عدد المنتمین إلى الكنائس اإلنجلیزیة المؤمنین بدولة "إسرائیل" 
طائفة، تمتلك  200ملیون أمریكي، ینتمون إلى  77ضدها خاصة المقاومة اإلسالمیة, 

مقدم برامج، والعدید من  4000محطة تلفزیونیة وٕاذاعیة، ونحو  1400هذه الكنائس 
منظمة تابعة  250الصحف ووكاالت األنباء، وفي النفوذ المالي السیاسي تملك 

 )3(لمصارف والصحف والمؤسسات المالیة واإلعالمیة.لإلنجیلیین تدیر آالف ا
 ثانًیا: الثقافة السائدة

رافقت القابلیة األمریكیة على المستوى الشعبي والرسمي لدعم "إسرائیل" استعداء 
المسلمین بشكل عام والحركات اإلسالمیة المناهضة للمشروع الصهیوني بشكل خاص، 
وهي لیست ولیدة مرحلة ما بعد صعود تنظیم الدولة أو تنظیم القاعدة قبله على أرضیة 

رف"، وٕانما سابقة لمرحلة الصحوة اإلسالمیة مكافحة اإلرهاب "اإلسالمي المتط
المعاصرة والصعود اإلسالمي في سبعینیات القرن الماضي، والشواهد والقرائن أكثر مما 

                                                           

-الصـهیوني، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة-البعـد الـدیني فـي السیاسـة األمریكیـة تجـاه الطـرح العربـي الحسن، یوسـف: .(1)
 م.1995، 1بیروت، ط

 لماذا یؤید األمریكیون إسرائیل؟، مرجع سابق. بهجت، أماني: .(2)
 دور األصولیة اإلنجیلیة في قیام ودعم إسرائیل، مرجع سابق. مورو، محمد: .(3)
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ُتحصى التي تشیر إلى الصورة السوداویة لإلسالم والمسلمین في الوالیات المتحدة، وٕالى 
ن، أكثر من أي بلد آخر اآللة األمریكیة التي تنتج حمالت معادیة لإلسالم والمسلمی

 )1(على مستوى العالم.
یؤكد البرفسور جون اسبوزیتو، أن التیار اإلسالمي جاء متعارًضا مع بعض المعتقدات 
األساسیة الراسخة في السیاسة األمریكیة مثل فصل الدین عن الدولة، وعلى نحو لم یعد 

عات القرن الحادي باإلمكان فهم األمریكیین أي خلط بین الدین والسیاسة في مجتم
والعشرین، والنظرة األمریكیة للحركة اإلسالمیة على أنها صراع، واالعتقاد األمریكي 

 )2(بأن الدین اإلسالمي هو قید أمام التطور االجتماعي والتقدم االقتصادي.
كما أن لقیم األمریكیین الثقافیة األساسیة دوًرا رئیًسا في تكوین معظم المدركات الحسیة 

السیاسة بشأن اإلسالمیین، وال یزال التحدي الدیني والفكري الذي شكله  لواضعي
اإلسالم یستحوذ على مخیلة كثیر من الغربیین، فالمدركات الحسیة لمعظم األمریكیین 
بشأن العرب والمسلمین قائمة على أنهم خطرون ولیسوا أهًال للثقة، وغیر دیمقراطیین 

 )3(وبدائیون.

ي كتابه "تفسیر الثقافات" في الوالیات المتحدة إلى أن اإلسالم ویؤكد كلیفورد جریتس ف
ال یزال في نظر كثیر من األمریكیین یمثل ثقافة عدائیة، وخطًرا على مصالحهم وقیمهم 
الثقافیة، وتنحدر معظم آراء األمریكیین عن المسلمین إلى حد ما من األصول الدینیة 

ى نزاع تاریخي بین المسیحیین والمسلمین، أي للوالیات المتحدة، ولربما ُتعزى أیًضا إل
إلى مجابهة تنتقل بین األجیال عن طریق اآلثار األدبیة، والمأثورات الشعبیة، ووسائل 

 )4(اإلعالم الجماهیریة واللغة األكادیمیة.

                                                           

، 1مواجهــــة الصــــورة المرتبــــة مــــن اإلســــالم فــــي أمریكــــا، شــــركة المطبوعــــات للتوزیــــع والنشــــر، بیــــروت ط :، بــــول. فنــــدي(1)
 م.2001

م، نقــًال مــن 2009، 1السیاســة الخارجیــة األمریكیــة تجــاه حركــة حمــاس، مكتبــة مــدبولي، القــاهرة، ط قاســم، عبــد الحــي: .(2)
 البروفیسور جون اسبوزیتو.

(3). Clifford Geertz the interpretation of cultures ،New York ،Basic Book, 1973). 

(4).Clifford Geertz the interpretation of cultures ،New York ،Basic Book, 1973). 
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ومن الطبیعي أن تنسحب هذه الثقافة على صانعي السیاسة األمریكیة، فمعظم صانعي 
مریكیة أظهروا تأثیًرا مفرًطا في القیم الثقافیة السائدة، عند صیاغة السیاسة الخارجیة األ

سیاستهم تجاه المسلمین، فالتطورات الذهنیة والمدركات الحسیة الثقافیة لمعظم 
 )1(األمریكیین بشأن العرب والمسلمین تمحورت حول كونهم "خطرین" واستبدادیین.

، فإن النظرة األمریكیة لحركات اإلسالم وٕاضافة إلى االعتبارات األمنیة واإلستراتیجیة
السیاسي تنطلق من رؤیة أن هذه الحركات ال تؤمن بالتعایش مع "إسرائیل"، وتنكر 
االستغالل والتبعیة التي تنتهجها السیاسة األمریكیة في المنطقة العربیة، كما ترفض 

 )2(ثقافة القوة والهیمنة األمریكیة.

 الیات المتحدة.ثالثًا: اللوبي الصهیوني في الو 

ُكتب الكثیر عن اللوبي الصهیوني في الوالیات المتحدة، واستفاضت كثیر من المؤلفات 
والدراسات البحثیة في توصیفه، وشرح مكوناته، ونشأته وكیفیة تأثیره في السیاسة 
األمریكیة، والدور الریادي الذي لعبه اللوبي في دعم "إسرائیل"، وفي توجیه السیاسة 

في الشرق األوسط خدمة "للمشروع الصهیوني"، غیر أن الحدیث عن دور  األمریكیة
اللوبي الصهیوني في شیطنة المقاومة اإلسالمیة الفلسطینیة وحركات اإلسالم السیاسي 
بشكل عام ظل ضمن سیاقات محددة بحیث لم یتم التوسع إال حدیثًا مع صعود الظاهرة 

 م.  2011اإلسالمیة، والسلفیة الجهادیة بعد عام 
اكتسب اللوبي الصهیوني تأثیره الكبیر من إمكاناته المادیة وقدراته التنظیمیة واالستعداد 
النخبوي لتقبل الروایة الصهیونیة، وتبقى لجنة الشؤون األمریكیة "اإلسرائیلیة" "إیباك" من 
أقوى اللوبیات في الوالیات المتحدة واألكثر تأثیًرا على الكونغرس األمریكي فیما یخص 

م لدیها أموال وقفیة 1954قة مع "إسرائیل"، فهذه المنظمة التي تأسست عام العال

                                                           

إشــكالیة الموقــف العربــي مــن األمــة اإلســالمیة، مــؤتمر "اإلســالم والتحــدیات المعاصــرة"، كلیــة أصــول  العبیــدي، عمــر: .(1)
 م، نقًال عن عبد القادر محمد فهمي.2007اإلسالمیة، جامعة الموصل، العراق، نیسان  الدین في الجامعة

 السیاسة الخارجیة األمریكیة تجاه حركة حماس، مرجع سابق. القاسم، عبد الحي علي: .(2)
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م، فیما تنفق سنوًیا 2006ملیون دوالر عام  60ملیون دوالر، وأرباح سنویة بـ 100بـ
 )1(مالیین دوالر لدعم سیاساتها في الكونغرس األمریكي. 3–2

ن إلى أنهم یمثلون عملًیا % من السكا1.8ورغم أن الیهود األمریكیین ال یمثلون سوى 
% من الملیونیرات المستعدین لدفع ثمن اآلراء المؤیدة "إلسرائیل" من خالل "إیباك"، 20

 )2(شخصیة من كبار الشخصیات الیهودیة في المجتمع األمریكي. 4500التي تضم 
وتكمن القدرة الفعالة لـ"إیباك" في التأثیر على السیاسة األمریكیة في وسائل العمل 

لناجحة التي تطورت بفعل تطور الخبرة، وتوافر األموال الضروریة، وآلیاتهم في ا
التواصل مع أعضاء الكونغرس وصانعي القرار في البیت األبیض، فاللوبي الصهیوني 
ممثًال بـ"إیباك" یحافظ على اتصاالته الیومیة بأفراد اإلدارة وأعضاء مجلس الشیوخ 

في لجان الشؤون الخارجیة والقوات المسلحة والنواب وخصوًصا من كانوا أعضاء 
والمیزانیة، كما یحافظ على أن یبقى مّطلًعا على المواقف التي یتخذها مجلس الشیوخ 

 )3(والنواب ووجهة تصویتهم، ویرسل ممثلیه لحضور جمیع اجتماعات اللجان المعنیة.
مقدمة، وبالتالي وهو ما مكن اللوبي من االستعالم مبكًرا عن المشروعات والقوانین ال
 التأثیر فیها من خالل الضغوط الممارسة والتواصل مع أطراف أخرى.

ال یعّد اللوبي نفسه مجرد مستودع للمعلومات، بل إنه مصدر من مصادرها، وهو ما 
أكدته دراسة صادرة عن دائرة األبحاث في الكونغرس أشارت فیه إلى قدرة "إیباك" 

وبي "اإلسرائیلي"  على التأثیر في أعضاء والمجموعات األخرى التي تمون الل
الكونغرس، والتي تُفسر جزئًیا بالخدمات التي تقدمها للكونغرس والعاملین معهم، وتشمل 
إنتاج معلومات مركزة ونوعیة تعرض بعنایة، وُمعدة ألن تكون ذات قیمة علیا بالنسبة 

ًبا لوجهة نظرها، للمشروع المقدم، وفي حال نشوء أزمة، تقدم "إیباك" عرًضا مكتو 
مستندة إلى بحث محكم وموثق جیًدا، إلى مكتب كل عضو من أعضاء مجلس الشیوخ 
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 م.1996، 1الوالیات المتحدة األمریكیة وٕاسرائیل، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، بیروت، ط منصور، كمیل: .(3)
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والنواب، وكل عضو من األعضاء العاملین في اللجنة المختصة، وخالل أربع ساعات 
 )1(من اتخاذها القرار بذلك.

اء ویؤكد دوغالس بلومفیلد، أحد مسؤولي "إیباك"، أنه من المألوف أن یلجأ أعض
الكونغرس والعاملون معهم عندما یحتاجون إلى معلومات إلى "إیباك" قبل لجوئهم إلى 
مكتب الكونغرس، أو إلى دائرة األبحاث فیه، أو إلى العاملین في اللجان، أو إلى خبراء 

 )2(اإلدارة.
وال تقوم "إیباك" بتقدیم تبرعات باسمها لنواب الكونغرس، لكنها تمتلك شبكة من نحو 

نة عمل سیاسي مؤیدة "إلسرائیل"، أربع فقط من هذه اللجان تحمل أسماء لج 30
واضحة تؤید "إسرائیل" مثل: "حلفاء "إسرائیل"" أو "التحالف العالمي من أجل "إسرائیل""، 
 لكن بقیة اللجان تسمى بأسماء ال تشیر إلى طبیعة أجندتها مثل: "لجنة العمل الوطني". 

اك": "مؤتمر رؤساء المنظمات الیهودیة األمریكیة الكبرى، من اللوبیات األخرى غیر "إیب
، ومعهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى، AIEFومنظمة التعلم األمریكیة "اإلسرائیلیة" 

، ومسیحیون متحدون ألجل "إسرائیل"، ولجنة الطوارئ ADLورابطة مكافحة التشهیر 
 )3(من أجل "إسرائیل".

اث الحادي عشر من سبتمبر للتحریض على الشعب وقد استغل اللوبي الصهیوني أحد
الفلسطیني، وربط المقاومة اإلسالمیة الفلسطینیة باإلرهاب، "فكلتا الدولتین (الوالیات 
المتحدة و"إسرائیل") وفًقا لرؤیة اللوبي الصهیوني تتعرض لتهدیدات من المجموعات 

إطالق ید "إسرائیل" في اإلرهابیة الناشئة في العالم العربي واإلسالمي، وال بد من 
التعامل مع الفلسطینیین، وأال تضغط الوالیات المتحدة على حلیفتها "إسرائیل" من أجل 
تقدیم تنازالت إلى أن یتم التخلص من اإلرهابیین، خصوًصا حركة حماس التي یجب 
أن تحظى بنصیب وافر من الضربات واالغتیاالت واالعتقاالت والرصد والمالحقة، كما 

                                                           

 م.1996، 1الوالیات المتحدة األمریكیة وٕاسرائیل، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، بیروت، ط منصور، كمیل: .(1)
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لى الوالیات المتحدة مالحقة الدول مثل إیران، وسوریا التي تؤوي قیادات یجب ع
 )1(اإلرهاب من حركة حماس، والجهاد اإلسالمي".

 موقف حماس من الوالیات المتحدة خالل مرحلة التأسیس واالنطالق

غلب الطابع األیدیولوجي على رؤیة حماس للوالیات المتحدة خالل السنوات األولى من 
انطالقها، فقد رأت في الوالیات المتحدة شریًكا في العدوان الصهیوني على الشعب 
الفلسطیني، ودعت بیاناتها إلى مواجهة الغطرسة األمریكیة وتغولها على مقدرات األمة، 

م حفلت بیانات حماس بالتحریض على السیاسة 1991وعشیة حرب الخلیج الثانیة عام 
األمة اإلسالمیة والعربیة إلى رص الصفوف، وضرب األمریكیة، فقد دعت "الشعوب و 

 )2(مصالح الدول المشاركة في هذا الهجوم وخاصة الوالیات المتحدة".
كما ُدعیت "الشعوب والحكومات العربیة واإلسالمیة إلى رفض النظام األمني العالمي 
الجدید الذي تحاول أمریكا فرضه على المنطقة بهدف تكریس تبعیتها واستنزاف 

ورأت في الحرب التي بدأتها الوالیات المتحدة ضد العراق بأن هدفها فرض   )3(رواتها"،ث
 )4(الهیمنة األمریكیة على المنطقة والقضاء على المسلمین ونهب خیراتهم".

وأكدت أن الشعب الفلسطیني سیسقط المشروعات األمریكیة في المنطقة، وأنه قادر 
ها كما أسقط المشروعات التصفویة األخرى على مواجهة الحملة األمریكیة وٕاسقاط

 )5(السابقة.
وعقب حرب الخلیج واالنطالق األمریكي نحو ترتیب المنطقة بعد هزیمة صدام وٕاخراج 
قواته من الكویت، وزیارات وزیر الخارجیة األمریكیة جیمس بیكر المكوكیة إلى 

لسطین لیست المنطقة، طالبت حماس بیكر بالعودة إلى بالده، مؤكدة "أن أرض ف

                                                           

جون مرشایمر وستیفن والت، اللـوبي اإلسـرائیلي والسیاسـة الخارجیـة األمریكیـة، مؤسسـة الدراسـات الفلسـطینیة، بیـروت،  .(1)
 م.2006

 م.1991كانون ثاني  12)، حركة المقاومة اإلسالمیة حماس، 69بیان رقم ( .(2)
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للمساومة، وأن دماء الشعب الفلسطیني التي تسفك بالرصاص، واألسلحة األمریكیة، لن 
 )1(تكون رخیصة مهما امتد الزمن".

ومع تصاعد العمل المقاوم في فلسطین وتعاظم قوة حماس واتساع قاعدتها الجماهیریة 
م، تطورت رؤیة حماس وأصبحت أكثر 1992وعملیة اإلبعاد الجماعي في نهایة عام 

براغماتیة في خطابها مع تناولها لغة التخاطب الدولیة بما یتعلق بالقانون الدولي 
المتحدة، وأسهمت اللقاءات الخارجیة في خروج حماس والشرعیة الدولیة، وقرارات األمم 

من الدائرة المحلیة الفلسطینیة ومخاطبة الشعب الفلسطیني والشعوب العربیة 
واإلسالمیة، إلى الدائرة اإلقلیمیة والدولیة، وحافظت حماس على لغتها وخطابها رغم 

ات أكثر ضغًطا التغیر في السیاسة األمریكیة وتصاعد العداء األمریكي وتبني سیاس
 على حماس. 

 التطورات السلبیة للعالقة بین حماس والوالیات المتحدة:

اتسمت العالقة مع الوالیات المتحدة منذ انطالقة حركة حماس وحضورها الفعلي على 
الساحة الفلسطینیة بالعداء، فكانت رؤیة اإلدارات األمریكیة المتعاقبة منسجمة تماًما مع 

، وتمیزت كل الخطوات األمریكیة تجاه حماس بما یخدم "إسرائیل", التوجه "اإلسرائیلي"
وال یتجاوز إطار سیاسات اللوبي الصهیوني في الوالیات المتحدة الذي أسهم بشكل 
أساسي في تشكیل الرؤیة األمریكیة الرسمیة والشعبیة تجاه حركة حماس، وتجاوزت 

تفرض رؤیتها وسیاساتها على اإلدارات األمریكیة حدود تعاملها الخاص مع الحركة ل
األطراف اإلقلیمیة والدولیة خاصة األوروبیة الخاضعة للنفوذ األمریكي، أو ما یسمى 
بالنظام الدولي، التي تشكل الوالیات المتحدة والدول الغربیة المركزیة محوره األساس، 

یة سنة الماض 25وشهدت الروح العدائیة األمریكیة لحركة حماس مًدا وجزًرا خالل 
بموازاة الفعل العسكري المقاوم وارتفاع وتیرته في بعض مراحله، إال أنها وبالمجمل 
كانت في تصاعد معاٍد, وتمظهرت السیاسات األمریكیة في فرض شروط الرباعیة بعد 

م وفوز حركة حماس غیر المتوقع، 2006االنتخابات التشریعیة في كانون الثاني 
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ولیة على حركة حماس، وبالتالي یمكن تقسیم تطور وتحریض أطراف داخلیة وٕاقلیمیة ود
العالقة السلبیة للوالیات المتحدة مع حماس إلى مرحلتین، شكلت االنتخابات التشریعیة 

 فاصًال مهًما بینهما:
 أوًال: مرحلة ما قبل مشاركة حماس في النظام السیاسي الفلسطیني:

برزت كقوة ذات امتدادات سعت اإلدارة األمریكیة إلى فهم حركة حماس بعد أن 
جماهیریة، وفصیل مقاوم فرض نفسه على ساحة العمل الفلسطیني، ولم تدم فترة 
التقّصي والتعرف حتى أدركت اإلدارة األمریكیة أن حركة حماس تتناقض جذرًیا مع 
السیاسة األمریكیة تجاه "إسرائیل"، فتم إدراجها على الالئحة األمریكیة لإلرهاب عام 

ن ثم السعي لمحاصرتها سیاسًیا، وقطع خطوط اإلمداد المالي بمشاركة م، وم1993
أطراف إقلیمیة وأجهزة مخابرات دولیة، وتنسیق الجهود لدى األطراف الخاضعة للنفوذ 

 أو التأثیر األمریكي للتحرك المشترك لعزلها وتقیید حركتها خارجًیا.
حتلة وموجهة إلى الخارجیة وتوضح وثیقة صادرة عن السفارة األمریكیة في القدس الم

م، رؤیة السفارة لحركة حماس خالل العام األول 1988كانون األول  23األمریكیة في 
من انطالقها، فقد ورد في الملخص "أن التطرف اإلسالمي یمثل تحدًیا للمنظمات 
الفلسطینیة الوطنیة العلمانیة في الضفة الغربیة، وقد شهدت األسابیع الماضیة تحدًیا 

لمنظمة التحریر  -التي تنتمي إلى جماعة اإلخوان المسلمین–شًرا من حماس مبا
والقیادة الوطنیة الموحدة. إن هذا التحدي الذي حقق بعض النجاح أخذ أشكال بیانات 
للحركة ینتقد فیه منظمة التحریر والقیادة الموحدة، ومحاوالت تنظیم إضرابات بدیلة 

مواقع مختلفة، وحتى اآلن أثبتت حماس قوتها  ومواجهات مع الجیش "اإلسرائیلي" في
وحظیت بالتفاف جماهیري في مناطق مثل نابلس والمنطقة الشمالیة للضفة الغربیة، 
وتبدو في مدینة الخلیل ورام اهللا والبیرة أكثر تنظیًما، وبغض النظر عن القوة الحالیة 

حدید مستقبل لحماس فإنها نجحت في أن تكون فاعًال یؤخذ على محمل الجد في ت
 االنتفاضة في الضفة الغربیة".

وتضیف الوثیقة "أن هذا التوصیف السابق عبارة عن محاولة تمهیدیة لإلجابة عن 
أسئلة المستقبل، فالمجموعات اإلسالمیة المتطرفة صعب اختراقها، ولیس من السهل 
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ت والصبر فهم طبیعة بنیتها الداخلیة وأهدافها الخارجیة، وسنحتاج إلى مزید من الوق
للتعرف أكثر على هذه الحركة، ویعّد هذا التقریر الخطوة األولى حول موضوع حركة 
حماس في الضفة الغربیة، أما جنوب الضفة الغربیة فالمعلومات ما زالت شحیحة، أما 
غزة فلدیها نموذجها الخاص في سیاسة اإلسالمیین، مع بحثنا وترحیبنا بأي معلومات 

ول روابط الجماعات اإلسالمیة في مصر واألردن مع األراضي من القاهرة أو عمان ح
      )1(المحتلة".

لم یسجل إال بعض اللقاءات الرسمیة، لم تتجاوز ثالثة أو أربعة لقاءات بین ممثلین عن 
حماس ورسمیین أمریكیین، ركزت مضامینها على التعرف إلى وجهة حركة حماس، 

حركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق، وهو ما أكده عضو القیادة السیاسیة في 
عندما أشار إلى أن "كل االتصاالت األمریكیة معنا كانت بطلب من الوالیات المتحدة، 
فهم الذین كانوا یتصلون وهم الذین كانوا یقطعونها، حدثت ثالثة اتصاالت بینهم وبیننا 

قطعوا م، وهم الذین 1993في ثالث مناسبات ومواقف، عندما كنا في عمان عام 
االتصاالت، ثم ُعقد لقاءان في دمشق عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وهم 
الذین قطعوا أیًضا هذه االتصاالت"، ویضیف أبو مرزوق: "نحن بشكل عام ال نمانع 
أي اتصاالت مع أي طرف ما عدا الصهاینة، ولیس عندنا سیاسة تحفظیة في اللقاءات 

ح قضیة الشعب الفلسطیني والدفاع عن حقوقه، على األوروبیین أو األمریكیین لشر 
ولكن إذا كانت دولة ما ال ترغب في الحوار فهذا شأنها، والوالیات المتحدة حرة في 
سیاستها، ولها أن تفعل ما تشاء ولكنها لن تفرض على الشعب الفلسطیني في أي 

فاوضات مع حوار، ما ال یحقق حریته وأهدافه، وسیاستنا الخارجیة أنه ال حوار وال م
العدو الصهیوني، وبشكل عام هدف حوار األمریكیین معنا إلى تلمس األوجه التي 

                                                           

(1) . The US embassy in Jerusalem. Fundamentalism and the intifada: Defining the Issues. 

Secretary of State (USA). Canonical ID: 88JERUSALEM3168_a.  23 December 1988)  

( 22324, وثیقة رقم  1ملحق رقم  )  . 
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یستطیعون التعامل فیها مع الحركة لتغییر سیاساتها، وهذا هو هدفهم األساس من 
 )1(الحوارات معنا".

م 1992جرى أول لقاء رسمي في سیاق تداعیات عملیة اإلبعاد في كانون األول 
م) كان أول 12/1992فاجئ للحركة نحو الخارج، ففي الشهر نفسه (واالنفتاح الم

اتصال مع اإلدارة األمریكیة عبر المستشار السیاسي للسفارة األمریكیة في عمان إیریك 
جودبوستي بناًء على طلب من حماس، وتناول اللقاء قضیة المبعدین إلى مرجع الزهور 

ریكي على االطالع على وجهة نظر ورؤیة الحركة لحل األزمة، وحرص المسؤول األم
الحركة في آلیة عودة المبعدین، وموقف الحركة من المفاوضات وتصوراتها لحل 
الصراع في المنطقة، وٕامكانیة مشاركتها في عملیة التسویة، وسیطر على أجواء اللقاء 
عرض المواقف السیاسیة حول الصراع وموقف حركة حماس، واالستفسارات 

 )2(قة بذلك من الطرف األمریكي.والطروحات المتعل
م جرى لقاء قصیر ثاٍن مع المستشار السیاسي في السفارة 1993شباط  8وفي 

األمریكیة في عمان تم خالله تسلیم رسالة من الحركة لإلدارة األمریكیة، جاء فیها: "إن 
الحركة تعمل من أجل تحریر األرض والدفاع عن الشعب، وأن كفاح الحركة ینسجم مع 

واثیق الدولیة، وضد مظاهر االحتالل العسكري"، وطالبت الحركة في الرسالة بدعم الم
حقوق الشعب الفلسطیني، وحق حركة حماس في مقاومة االحتالل والتمسك بقرار عودة 
المبعدین، ودعت سفیرها في عمان إلى استقبال وفد الحركة للحوار حول القضیة عموًما 

م من الرسالة أن الحركة كانت تسعى إلى رفع والمبعدین على وجه الخصوص، ویفه
مستوى االتصال أسوة ببقیة الدول دائمة العضویة في مجلس األمن التي التقى بعض 

                                                           

ور العالقــات الدولیــة لحركــة المقاومــة اإلســالمیة "حمــاس"، رســالة ماجســتیر (غیــر منشــورة)، تطــ الشــیخ عیــد، صــادق:). (1
 م.2013جامعة األقصى وأكادیمیة اإلدارة السیاسیة للدراسات العلیا، غزة، فلسطین، 

"حمــاس"، ، تحریــر: محســن صــالح، دراســة فــي الفكــر السیاســي لحركــة المقاومــة اإلســالمیة أبـو عیــد، عبــد اهللا وآخــرون:). (2
 مرجع سابق، نقًال عن عضو قیادة حركة حماس محمد نزال الذي شارك في اللقاء.
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سفرائها وفوَد الحركة في الفترة نفسها، وجاءت هذه الرسالة في غمرة الضغوط 
 )1(الصهیونیة واللوبي الیهودي لقطع الحوار مع حركة حماس.

عرضوا بدًال من ذلك اللقاء مع المستشار السیاسي في السفارة  ولكن األمریكیین
األمریكیة في عمان، وهو ما قوبل برفض من قیادة الحركة مع اإلصرار على اللقاء مع 

 )2(السفیر.
وبعد شهرین من اللقاء الثاني جاء القرار األمریكي بإعالن تعلیق الحوار مع حماس 

ینه ریتشارد باوتشر، وقد علل نزال القرار على لسان الناطق باسم الخارجیة في ح
األمریكي "بأنه جاء بسبب الضغط الصهیوني، خصوًصا بعد المزاعم الصهیونیة بأن 
قیادة حماس موجودة في الوالیات المتحدة، وبعد اعتقال مجموعة من الفلسطینیین من 

 )3(أصحاب الجنسیة األمریكیة بتهمة االنتماء لحماس.
م حمــاس 1993مریكــي بیــل كلینتــون بعــد انتخابــه فــي بدایــة عــام وقــد وصــف الــرئیس األ

بأنهــا حركــة "إرهابیــة"، ومــع جهــود الكیــان الصــهیوني واللــوبي "اإلســرائیلي" فــي الوالیــات 
ــــى الُصــــعد السیاســــیة واألمنیــــة واإلعالمیــــة، ُأدرجــــت حمــــاس ضــــمن قائمــــة  المتحــــدة عل

 )4(م.1993ن المنظمات اإلرهابیة في التقریر السنوي الصادر في نیسا
م أعیــد تأكیــد إدراج حمــاس كمنظمــة إرهابیــة، بنــاًء علــى أمــر 1995وفــي كــانون الثــاني 

تنفیـذي مــن الــرئیس بیــل كلینتــون فــي حینــه، وبــرر مســاعد وزیــر الخارجیــة األمریكیــة فــي 
حینـه "إدوارد جیرجیــان" قــرارات حكومتـه تجــاه حركــة حمـاس بســبب رفضــها المفاوضــات، 

 )5(السیاسیة القائمة. وعدم قبولها بالتسویة

                                                           

تشـرین  23، تذبذب العالقات بین الوالیات المتحـدة وحركـة "حمـاس" الفلسـطینیة، صـحیفة الحیـاة اللندنیـة، الحمد، جواد: .(1)
 م)، (عبد اهللا أبو عید وآخرون، مرجع سابق.1994ثاني 

 م.1994، 1043في حوار مع مجلة المجتمع الكویتیة، الكویت، عدد محمد نزال  .(2)
 محمد نزال في حوار مع مجلة المجتمع الكویتیة، مرجع سابق. .(3)
، تطــور العالقــة بـین الوالیــات المتحـدة األمریكیــة وحركــة حمـاس، مجلــة الدراسـات الفلســطینیة، الســنة عبـد الهــادي، مهـا: .(4)

 م.1998، 18الخامسة، العدد 
 مرجع سابق.مها عبد الهادي، تطور العالقة بین الوالیات المتحدة األمریكیة وحركة حماس،  .(5)
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) عام FBIوقد عبرت وثیقة أمریكیة أمنیة صادرة عن مكتب التحقیقات الفدرالي (
م، غیر منشورة، عن خالصة الرؤیة األمریكیة لحركة حماس مع اإلجراءات 1998

االقتصادیة الضروریة لمواجهتها، فتشیر الوثیقة إلى "أن حركة المقاومة اإلسالمیة التي 
هي عبارة عن جماعة إرهابیة أصولیة والتي تحمل وتتضمن مفهوم تعرف بحماس 
الحرب المقدسة"، وتدعو إلى تدمیر "إسرائیل" في مواثیقها، وتؤید  –العنف "الجهاد 

حماس إقامة الدول اإلسالمیة على كل فلسطین (بما فیها "إسرائیل") من البحر األبیض 
العملیة السلمیة وحرفها عن  المتوسط حتى نهر األردن. إن هدف حماس هو تدمیر

المسار الصحیح، وتقویض السلطة الفلسطینیة التي یرأسها الرئیس الراحل یاسر عرفات 
على الرغم من موافقة بعض الشخصیات في حماس على التعاون مع السلطة، ولغایة 
اآلن تعّد حماس المنفذ األساس لكافة الهجمات اإلرهابیة ضد مواقع عسكریة ومدنیة 

م 1988ئیلیة"، حیث تطورت هجمات واعتداءات حماس من قذف الحجارة عام "إسرا
 م".1994إلى الهجمات الفدائیة عام 

م مست أعمال حماس "اإلرهابیة" بشكل مباشر المصالَح 1994أكتوبر عام  9وفي 
األمریكیة، عندما ُأصیب مواطنون أمریكیون في هجوم "إرهابي" لحماس في منطقة 

وبعد یومین تم خطف وقتل مواطن "إسرائیلي" أمریكي خالل سیاحیة في القدس، 
في  19م قتل ثمانیة مواطنین أمریكیین وجرح 1997سبتمبر  4محاولة اإلنقاذ، وفي 

هجمات نفذتها حماس، وما زالت حماس تحتفظ بقدراتها على تنفیذ عملیات كبیرة في 
ر تاریخها منظمة قطاع غزة والضفة الغربیة و"إسرائیل"، حیث كانت حماس وعلى م

 )1(دینامیكیة قابلة للتكیف.
 مؤتمر شرم الشیخ وهجمات سبتمبر

شهد التصعید األمریكي في العالقة مع حركة حماس قفزات نوعیة العتبارات على 
عالقة بالوضع الداخلي األمریكي، وارتفاع وتیرة عملیات المقاومة وتعاظم قوة حماس 

م، 1996ائیل" القائد یحیى عیاش في كانون الثاني وفعلها المقاوم، فبعد أن اغتالت "إسر 

                                                           

 م.1998وثیقة صادرة عن مكتب التحقیقات الفدرالي األمریكي، حركة المقاومة اإلسالمیة "حماس"،  .(1)
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م ضد 1996ثم رد كتائب القسام بسلسلة عملیات موجعة نهایة شباط وأوائل شهر آذار 
العمق "اإلسرائیلي"، ما أدى إلى مقتل العشرات وٕاصابة المئات، وعلى إثر ذلك عقد 

وممثلون عن  م، حضره الرئیس األمریكي نفسه1996آذار  13مؤتمر شرم الشیخ في 
دولة، وُأطلق علیه مؤتمر مكافحة "اإلرهاب" أو مؤتمر "صانعي السالم" والذي  30

أعقبه حملة أمنیة شرسة ضد أفراد وقیادات من حماس وبنیتها التحتیة بدعم ومساندة 
أمریكیة، كما ارتفعت وتیرة التنسیق بحضور وٕاشراف أمریكي، كما ازدادت الضغوط 

لي المفترضة في الدول العربیة الخاضعة للتأثیر األمریكي على خطوط اإلمداد الما
 والتي اكتسبت فیها حماس إسناًدا شعبًیا مع تصاعد عملیات المقاومة.

م 1995كانون الثاني  25في  12947وُصنفت حركة حماس وفًقا لألمر التنفیذي رقم 
ت مع كحركة "إرهابیة" كتصنیف خاص، والذي بموجبه یحظر أي معامالت أو تعامال

أشخاص یحملون الجنسیة األمریكیة أو من داخل الوالیات المتحدة في ملكیة أو 
ویشمل كسب أو تلقي  االشتراك في ملكیة "اإلرهابیین" المصنفین بشكل خاص،

تبرعات، أو بضائع أو خدمات دون الحصول على ترخیص من وزارة الخزانة 
 )1(األمریكیة.

م، اعتقل د. موسى أبو 1995تموز  25وبعد عدة أشهر من هذا القرار وبالتحدید في 
مرزوق لمدة اثنین وعشرین شهًرا دون محاكمة، بتهمة غیر رسمیة وهي "اإلرهاب"، 
وبعد عشرة أیام من اعتقاله طالبت الحكومة الصهیونیة بتسلیمه إلى "إسرائیل"، وخالل 

من "اإلسرائیلیة" من تقدیم وثائق أو أدلة قانونیة تدعم أشهر اعتقاله لم تتمكن أجهزة األ
طلب التسلیم، كما أن أبو مرزوق لم یتعرض للتحقیق خالل فترة سجنه، وطلبوا منه 
االعتراف بأنه عضو في حماس مقابل إطالق سراحه، ولرفع الحرج وجهت وزیرة 

ة "جانیت رینو" عبرت الخارجیة األمریكیة "مادلین أولبرایت" رسالة إلى المدعیة العام
فیها عن قلقها من أن یؤدي وجود أبو مرزوق لفترة طویلة في الوالیات المتحدة إلى 
"تقویض أهداف الوالیات المتحدة الخارجیة في الشرق األوسط وفي الحرب على 

                                                           

 مرجع سابق.وثیقة صادرة من مكتب التحقیقات الفدرالي، حركة المقاومة اإلسالمیة حماس،  .(1)
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م بعد أن 1997اإلرهاب"، لذلك اضطرت اإلدارة األمریكیة إلى اإلفراج عنه في نیسان 
اإلدارة األمریكیة تتضمن مغادرته نهائًیا األراضي األمریكیة، وأن یمتنع  وقع اتفاًقا مع

عن اتخاذ أي إجراء قانوني ضد الحكومة األمریكیة، وغادر إلى األردن بعد موافقة 
 )1(الملك حسین على استقباله.

 اإلدارة الجمهوریة وهجمات سبتمبر

ة من المحافظین أداروا أحاط الرئیس األمریكي الجمهوري بوش االبن نفسه بمجموع
السیاسة الخارجیة األمریكیة طوال فترة رئاسته بنهج أقرب إلى الیمین األصولي 
المسیحي المتناغم مع الیمین الصهیوني في "إسرائیل"، فقد حدث انسجام تام بین منهاج 
عمل فریق بوش للسیاسة الخارجیة في إطار اإلستراتیجیة المعلنة التي تحمل اسم "مبدأ 

"، وبین برنامج وخطط عمل حكومة الیمین الصهیوني في "إسرائیل" ممثلة بحزب بوش
 )2(اللیكود الذي تلبس بمبدأ القوة كمدخل مفضل إلدارة الصراع ضد الخصوم.

كما استدعت مجموعة بوش تنظیرات صموئیل هنتنغتون وفرنسیس فوكویاما حول 
الغرب، والخطر القادم من صراع الحضارات ونهایة التاریخ والصراع بین اإلسالم و 

الجنوب، بما یحمل من مضامین معادیة للعالم اإلسالمي، ومبدأ إعالء منطق القوة 
 وتفعیل القدرات العسكریة كخیار مفضل للتعامل مع بلدان العالم اإلسالمي.

ثم كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتوفر لمحافظي وصقور السیاسة الخارجیة 
توجهاتهم المؤیدة "إلسرائیل" في حربها ضد حركة حماس بعّد هذه األمریكیة دعًما ل

الحركة تمثل خطًرا إرهابًیا یهدد األمن "اإلسرائیلي"، وحلقة مهمة من حلقات محور 
ممانعة دولي مقاوم للسیاسة األمریكیة المهیمنة على الوضع الدولي بمجمله وخاصة في 

 )3منطقة الشرق األوسط.(
ى الوالیات المتحدة فرصة نادرة للحكومة الصهیونیة واللوبي وقد شكلت الهجمات عل

"اإلسرائیلي" الداعم في الوالیات المتحدة لدعم وجهة نظر االئتالف الصهیوني الحاكم 

                                                           

 م.2008، 1حماس من الداخل، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، ط شهاب، زكي: .(1)
 م.2004، 1انقالبات في السیاسة األمریكیة، المكتب المصري الحدیث، القاهرة، ط الغمري، عاطف: .(2)
 م.2009، 1مدبولي، القاهرة، طالسیاسة الخارجیة األمریكیة تجاه حركة حماس، مكتبة  قاسم، عبد الحي علي: .(3)
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برئاسة شارون في خضم انتفاضة األقصى، وتصاعد المقاومة الفلسطینیة التي تتمحور 
من هجمات "إرهابیة" وما تقوم به حول فكرة الربط بین ما حدث في الوالیات المتحدة 

المقاومة اإلسالمیة الوطنیة هو "إرهاب" بلباس إسالمي، وأن االنفالت األمریكي في 
التعاطي مع مسألة اإلرهاب یجب أن ینسحب على "إسرائیل" في إطار مواجهتها 

 لالنتفاضة الفلسطینیة المسلحة.
بعد لقاءات متكررة مع الرئیس وقد استطاع رئیس الوزراء "اإلسرائیلي" أرئیل شارون 

م، إقناع بوش بأن حركة حماس هي حركة "إرهابیة" كتنظیم 2002األمریكي بوش عام 
القاعدة، وأن "إسرائیل" تتعرض لنفس الخطر الذي تتعرض له أمریكا، ومن ثم فإن 
"إسرائیل" سوف تساعد الوالیات المتحدة في القضاء على هذه التنظیمات "اإلرهابیة" 

قدمتها حركة "حماس"، وهو ما ترجم عملًیا في التواطؤ األمریكي على األعمال وفي م
 )1(الوحشیة التي ینفذها الجیش "اإلسرائیلي" ضد الفلسطینیین.

وبعد ثالثة أشهر فقط من هجمات الحادي عشر من سبتمبر صنفت وزارة الخزانة 
والیة تكساس  –داالس األمریكیة مؤسسة األرض المقدسة لإلغاثة والتنمیة في مدینة 

كمؤسسة إرهابیة "تصنیف خاص" التهامها باالرتباط بحماس ونقل أموال إلیها طوال 
عاًما، ووفًقا لمكتب التحقیقات الفدرالي، فإن المباحث تتبعت الجمعیة منذ عام  15

ملیون دوالر إلى  12.4م، وأشارت إلى أن المؤسسة نجحت في تحویل 1994
 )2(لحركة حماس في الضفة الغربیة والقدس.مؤسسات وجمعیات تابعة 

م اثنان في الوالیات المتحدة بتهمة االنتماء لحماس، فقد اتهم 2004واعُتقل في آب 
محمد حامد صالح من شیكاغو، وعبد الحلیم حسن األشقر من واشنطن، بتمویل 
نشاطات "إرهابیة" بشكل غیر مشروع، كما صدرت مذكرة اعتقال بحق موسى أبو 

والذي وصف بأنه هارب من العدالة، وكانت هذه هي المرة األولى التي تظهر  مرزوق
 فیها حماس بأمریكا ذات "ُبعد جنائي"، أما التهم التي وجهت إلیها: 

                                                           

 السیاسة الخارجیة األمریكیة تجاه حركة حماس، مرجع سابق. قاسم، عبد الحي علي:.  (1)
(2 ). FBI, No Cash For Terror: Convictions Returned in Holy Land Case, 5/11/2008. 

http://www.fbi.gov/news/stories/2008/november/hlf112508. [Access at 23-03-2016]. 
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"التآمر الرتكاب جرائم متعددة، التآمر بهدف القتل، الخطف، التجریح بأشخاص في 
الدعم المادي أو الموارد المالیة  دول أجنبیة، تبییض أموال، عرقلة سیر العدالة، توفیر

إلى منظمات إرهابیة أجنبیة محددة، خطف رهائن، تزویر أو استخدام وثائق سفر 
 )1(مزورة، تنظیم صفقات مالیة والسفر بهدف ابتزاز أموال".

كما أسهم مكتب التحقیقات الفدرالي األمریكي في إغالق مؤسسة األقصى في ألمانیا 
ماس من خالل تقدیم جملة من األدلة والبراهین القانونیة ومواد بشبهة االرتباط بحركة ح

 )2(م إلى السلطات القضائیة األلمانیة.2002استخباریة في أكتوبر 
وفرضت اإلدارة األمریكیة مزیًدا من الضغوط على الدول العربیة واإلسالمیة التي توفر 

ندة للشعب الفلسطیني، نوًعا من الحریة للمؤسسات الخیریة الداعمة للمقاومة والمسا
ومارست ضغوًطا على بلدان القارة األوروبیة لتوقف نشاط الجمعیات الخیریة ووضعها 
تحت الرقابة الصارمة، حیث طالب الرئیس األمریكي بوش شخصًیا بتجمید أصول 
وأرصدة جمعیة "سنابل لإلغاثة والتنمیة" في لبنان، وجمعیة "اإلغاثة الفلسطینیة"، ولجنة 

ن واإلغاثة" في فرنسا، والجمعیة الفلسطینیة في النمسا بحجة دعمها لحماس، "اإلحسا
م نقاشهم حول "مؤسسة الندوة 2003وركز أعضاء الكونغرس في اجتماعهم في تموز 

العالمیة للشباب اإلسالمي"، "والهیئة اإلسالمیة العالمیة" في السعودیة بزعم دعمها 
 )3(لحركة حماس والقاعدة.

 )2006ة ما بعد االنتخابات التشریعیة (كانون الثاني ثانًیا: مرحل

% بواقع 56وفوز حماس بنسبة  2006شكلت االنتخابات التشریعیة في كانون الثاني 
مقعًدا، مرحلة جدیدة في طبیعة العالقة بین الوالیات المتحدة  132مقعًدا من  74

، والتي أكدت وحركة حماس التي فاجأت اإلدارة األمریكیة كما الغرب بشكل عام
                                                           

 20حمــاس مــن الــداخل، مرجــع ســابق، نقــًال عــن البیــان الصــحفي الصــادر مــن وزارة العــدل األمریكیــة،  شــهاب، زكــي:. (1) 
 م.2004آب 

(2).John Pistole, Assistant Director of Counterterrorism Division. FBI Before the House 

Committee on Financial Service Subcommittee on Over and Investigations, Washington Dc, 

September 24, 2003.  
 السیاسة الخارجیة األمریكیة تجاه حركة حماس، مرجع سابق. قاسم، عبد الحي:. (3)
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% في جمیع األحوال، 40خالصتهم السیاسیة واألمنیة أن حماس لن تتجاوز نسبتها 
فانتقلت السیاسة األمریكیة خطوات إلى األمام في محاصرة ما أفرزته نتائج االنتخابات، 
واالنقالب علیها ومعاقبة الشعب الفلسطیني على خیاراته وتطلعاته، فقد تعاظمت 

ف الداخلیة الفلسطینیة واإلقلیمیة واإلسالمیة والدولیة لمقاطعة الضغوط على األطرا
حماس والحكومة التي شكلتها وفرض حصار سیاسي محكم عبر ما أطلق علیه شروط 
الرباعیة الدولیة، وٕاطباق الحصار المالي بتعاون إقلیمي ودولي واالنتقال إلى األمام 

لالنقالب وتغییر الوضع الذي نتج نحو خطوات عملیة میدانیة بدعم وٕاسناد أطراف عدة 
 م: 2006عن انتخابات 

 الحصار والعزل السیاسي )1

تحرك الكونغرس األمریكي ضد حماس حتى قبل أن یتم إجراؤها، فقد أقر مجلس النواب 
م قراًرا یهدد السلطة الفلسطینیة بوقف ُمساعدتها 2005كانون األول  17األمریكي في 

بالمشاركة في االنتخابات التشریعیة، وطالب عباس بأن مالًیا إذا سمحت لحركة حماس 
یعلن قبل االنتخابات أنه ینوي تفكیك "المنظمات اإلرهابیة"، وعّد القرار الذي تم تمریره 

أن مشاركة حماس في حكومة فلسطینیة سیقوض قدرة  17صوًتا مقابل  397بغالبیة 
لفلسطینیة، وأشار كبیر النواب الوالیات المتحدة على إقامة عالقات بناءة مع السلطة ا

الدیمقراطیین في لجنة الشؤون الخارجیة في مجلس النواب توم النتوس إلى أنه یجب 
حرمان حماس من المشاركة في االنتخابات ألنها منظمة "إرهابیة"، وترفض حق 
"إسرائیل" في الوجود، كما أن حماس حسب وصفه تنظیم أصولي جهادي یحتقر 

 )1(الدیمقراطیة.
أعلن مساعد وزیر الخارجیة األمریكیة لشؤون الشرق األوسط دیفید وولش أن الوالیات و 

المتحدة ترید عزل حماس مالًیا وسیاسًیا حتى تواجه صعوبات كبیرة في إدارة الحكم، 
وذكر أمام الكونغرس أن واشنطن تحاول منع بلدان من لقاء قادة حماس لعزل الحركة، 

اتصال بها، ألن العزل والضغوط في رأینا یجب أن  وأضاف: "ندعوهم إلى تجنب أي

                                                           

 م.2005كانون أول  17. جریدة السفیر اللبنانیة، النواب األمریكیون یبتزون السلطة إلبعاد حماس عن االنتخابات، (1)
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تكون السیاسة المطبقة في هذا الوقت، وأن اإلستراتیجیة األمریكیة تقضي بوضع كثیر 
 )1(من الصعوبات أمام حماس وعرقلة تولیها الحكم".

 18وأصدرت وزارة الخارجیة األمریكیة دلیًال إرشادًیا للسفارات األمریكیة في العالم في 
م توضح فیه السیاسة األمریكیة الرسمیة تجاه حماس، وذلك على خلفیة 2006ط شبا

إجراء عدة لقاءات لحماس مع جهات رسمیة عربیة وٕاسالمیة، وتطلب الوزارة توصیل 
رسالتها عبر السفارات إلى أعلى المستویات في الدول المعنیة، ومن أهم ما ورد في 

جیة األمریكیة كوندالیزا رایس بعنوان "رسالة توجیهات الرسالة الصادرة عن وزیرة الخار 
إلى جمیع الدول التي تجري لقاءات مع حماس" وموجهة إلى جمیع مكاتب التمثیل 

 )2(الدبلوماسي األمریكي حول العالم: 
من المهم أن یقوم المجتمع الدولي بإرسال رسائل موحدة فیما یخص توقعاتنا من  -

تشمل الشروط التي وضعتها الرباعیة الدولیة الحكومة الفلسطینیة الجدیدة، والتي 
م (الوالیات المتحدة، روسیا، االتحاد األوروبي، األمم 2006كانون الثاني  30في 

المتحدة) وهي نبذ العنف، االعتراف بحق "إسرائیل" في الوجود، االلتزام باالتفاقیات 
طها بقبول هذه الموقعة مع السلطة الفلسطینیة، وأي مساعدات مستقبلیة سیتم اشترا

 المبادئ.
إن الوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي یصنفون حماس منظمة "إرهابیة"، وبناًء  -

على ذلك فإننا نفضل أّال تستقبل الحكومات وفود حماس، ولن یكون للوالیات 
 المتحدة أي تواصل مع حماس مطلًقا.

ء فرصة لتعزیز إذا كان ال بد من لقاء وفود حماس، فإننا نوصي أن یكون اللقا -
 الشروط التي أقرتها الرباعیة في بیانها.

یجب أّال یتم منح حماس أي فرصة لتكسب الشرعیة من خالل لقائها مسؤولین  -
 رسمیین عالي المستوى.

                                                           

 م. 2006آذار  4صحیفة البیان اإلماراتیة، استراتیجیة أمریكیة إلفشال حكم حماس، . (1)
(2) . Secretary of State (USA). Massage on Host Country Meeting With Hamas. Canonical 

ID: 06KINSHASA340_a. 18 February 2006. 
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إننا ال نتوقع أن توافق حماس على مبادئ الرباعیة، وعلیه نطلب منكم اإلشارة إلى  -
ت المانحین، ورفض لقاءات حماس بعواقب ذلك، مثل العزلة، وسحب تبرعا

بشكل فوري رفض حماس لشروط  اإلعالنمستقبلیة مع حكومتكم، وكذلك 
 الرباعیة.

بما أن حماس قد انتخبت فإن علیها االلتزام بتحقیق رغبة الشعب الفلسطیني في  -
حیاة سلمیة، وأن على حماس أن تنبذ اإلرهاب وااللتزام بتحقیق متطلبات المجتمع 

 )1(على التزاماتها.الدولي واإلبقاء 

ولم تكتِف الوالیات المتحدة بالضغط على حلفائها التقلیدیین إلحكام الحصار السیاسي 
على حماس بل تجاوزت الضغوط إلى األطراف الصدیقة للوالیات المتحدة وٕالى 
مؤسسات دولیة یفترض حیادیتها وال تنساق إلى الضغوط األمریكیة مثل األمم 

أي لقاء رسمي أو غیر رسمي أو أي خطط لقیام مسؤولین في المتحدة، فكانت تتتبع 
حماس بإجراء زیارات أو عقد لقاءات، وتضع كل ثقلها من أجل إحباط أي تحرك من 
طرف ما تجاه حماس ُیفهم منه إضفاء نوع من الشرعیة علیها أو الحكومة التي 

 شكلتها.
احتجاًجا رسمًیا عبر نائب فقد قدم سفیر الوالیات المتحدة في الیمن توماس كراجیسكي 

رئیس البعثة الدبلوماسیة نبیل خوري في رسالة موجهة إلى نائب وزیر الخارجیة الیمني 
م، بعد زیارة لوفد من حماس زار صنعاء التقى 2006شباط  21خالد األكوع في 

خاللها مسؤولین یمنیین، فقد ورد في الرسالة "أن حكومة الوالیات المتحدة ما زالت تعّد 
ماس منظمة "إرهابیة" وتفضل أال تستقبل حكومة الیمن وفوًدا من حماس، وأن أي ح

 )3( )2(اتصاالت یجب أن تتمحور حول اعتراف حماس بشروط الرباعیة".

                                                           

 .3093وثیقة  2انظر الملحق رقم  .(1)
 .838، وثیقة رقم 3 انظر الملحق رقم(2). 

(3). The US Embassy in Sanaa - Yemen. Demarche on Host Country Meetings with 

Hamas Delivered. Secretary of State (USA), Canonical ID: 06SANAA457_a. 25 February 

2006.  
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وقد أرسل الرئیس األمریكي بوش رسالة إلى نظیره الیمني علي عبد اهللا، یطالبه فیها 
ي صنعاء في مطلع شهر أیار بقطع العالقة مع حماس بعد استقبال خالد مشعل ف

م، وقد ورد في الرسالة على لسان الرئیس األمریكي: "اللقاءات مع هؤالء الذین 2006
یدعمون أو یرتبطون باإلرهاب یقلل من الجهود الدولیة لمحاربتهم، وأن اللقاء بمشعل 
یضر بعباس في إطار جهوده لفرض األمن واالستقرار في مناطق السلطة، إنني 

وأحثكم على قطع عالقتكم مع حماس وزعمائها، وتعاونكم في الحرب على أطالبكم 
 )1(اإلرهاب معنا".

وتعقیًبا على دعوة الصین لـلدكتور محمود الزهار وزیر الخارجیة في الحكومة 
م، أرسل سفیر الوالیات المتحدة في الصین 2006نیسان  5الفلسطینیة لزیارتها في 

إیكزاي مینغ، المدیر العام لشؤون أمریكا الشمالیة في كالرك راندت رسالة احتجاج إلى 
وزارة الخارجیة الصینیة، أشار فیها إلى أن الدعوة تثیر الشكوك حول التزام الصین 
بمحاربة اإلرهاب، وطالب في الرسالة الصین بتقدیم توضیحات، محذًرا من تلك 

 )2(الزیارة.
مریكیة المفترض أن تكون مؤسسة لم تسلم األمم المتحدة أیًضا من ضغوط اإلدارة األ

دولیة محایدة تحمي السلم العالمي وتتعامل مع الصراعات الدولیة ونتائجها لمنعها أو 
حصر سلبیاتها، فقد أرسلت الخارجیة األمریكیة مجموعة من اإلرشادات والتوجیهات 
إلى وكاالت األمم المتحدة غلب علیها طابع التهدید والوعید, وخالیة من اللغة 
الدبلوماسیة الدارجة في هكذا رسائل، فقد أرسل السفیر ألیكس وولف رسالة توجیهات 
موقعة باسم سفیر الوالیات المتحدة في األمم المتحدة جون بولتون إلى نائب األمین 

م، وجاء فیها أن "أي خرق 2006أیار  3العام لألمم المتحدة مالوخ براون في 
وكاالت األمم المتحدة وحماس سیكون له لإلرشادات في طبیعة االتصاالت بین 

                                                           

 م. 2006أذار  5صحیفة الخلیج اإلماراتیة، بوش طالب صالح بقطع العالقة مع حماس،  .(1)
(2). The US Embassy in Beijing – China.  PRC/Hamas: Embassy Caution RRC on Reports 

Hamas Official Invited to China. Secretary of state USA, Canonical ID:06BEIJING6348_a, 

5 april 2006.  
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عواقب خطیرة، وأن الوالیات المتحدة تولي أهمیة كبیرة وحساسیة عالیة لهذه القضیة 
 مع التأكید أنه ال اتصاالت سیاسیة مع حكومة ووزراء حماس".

وأكد السفیر وولف أن العواقب المحتملة لقیام األمم المتحدة بانتهاك ذلك ستكون كافیة 
بأن تقوم األمم المتحدة وبمشاركة الوالیات المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة تشمل 
إنهاء الوالیات المتحدة لعدد من برامج األمم المتحدة، وأشار نائب األمین العام لألمم 

ار الوالیات المتحدة على التعامل مع حماس بمستوى اتصاالت المتحدة إلى أن إجب
محدود جًدا وفي حدوده الدنیا سیعرقل تنفیذ مهامها، وأضاف أن بعض أعمال برامج 

یتطلب االتصال المباشر مع مسؤولین حكومیین  (UNDP)األمم المتحدة اإلنمائي 
حصول على من حماس، ورد السفیر األمریكي أنه في هذه الحاالت یتوجب ال

 )2( )1(االستشارة والموافقة.
وعلى الصعید الداخلي مارست الوالیات المتحدة ضغوًطا من أجل إفشال تشكیل 
الحكومة الفلسطینیة والحیلولة دون مشاركة قوى أو شخصیات فلسطینیة مستقلة لیسهل 
محاصرتها، فقد كشف عزیز دویك، رئیس المجلس التشریعي، أن القنصلیة األمریكیة 

ي القدس هددت محاضًرا في جامعة النجاح بنابلس تردد اسمه في وسائل اإلعالم ف
كأحد المرشحین لتولي منصب وزاري، بأنه إذا ما شارك في الحكومة فإنه سیمنع من 
السفر إلى أمریكا أو الحصول على تأشیرة دخول، وقد تكرر األمر على الشخصیات 

 )3(.التي رشحت للمشاركة في حكومة تشكلها حماس
 الحصار المالي: )2

سارت اإلدارة األمریكیة في إجراءاتها لعزل الحركة سیاسًیا بخطوات نحو حصارها 
مالًیا بتتبع خطوط اإلمداد المالي سواء أكانت عبر مؤسسات خیریة أو رسمیة من دول 
وأنظمة وتجفیفها أو على األقل الحد منها، وقد تعاونت الوكاالت األمنیة األمریكیة مع 

                                                           

 .2047، وثیقة رقم 4. ملحق رقم  (1)
(2). United States, New York. Minimizing UN Contacts with Hamas. United States Mission 

to the United Nation, Canonical ID:06USUNNEWYORK909_a 3, may 2006.  
م أمــام جمــع مــن العــاملین 2006آذار  12یــة فــي جــاء ذلــك فــي نــدوة ألقاهــا د. عزیــز دویــك فــي جامعــة النجــاح الوطن .(3)

 والطلبة.
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ان الصهیوني وأجهزة مخابرات غربیة وعربیة في الكشف عن مصادر الدعم الكی
 المالي.

وتظهر برقیة من السفارة األمریكیة في مصر موقعة من سفیر الوالیات المتحدة في 
القاهرة فرانسیس ریتشاردوني إلى وزارة الخارجیة األمریكیة ومجلس األمن القومي في 

السفارة على تتبع األموال عبر معبر رفح، م، مدى حرص 2006تشرین الثاني  21
م في 2006تشرین الثاني  20فقد جاء في البرقیة "أن مسؤولین في حماس نجحوا في 

مالیین دوالر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مع مصر، بالرغم من النفي  4إدخال 
المصري لذلك، وقال وزیر المخابرات المصریة عمر سلیمان لمساعد وزیر الخارجیة 
لشؤون الشرق األدنى دیفید وولش: "إنه تمت مصادرة األموال على الحدود، وتم إیداع 
المبلغ في أحد البنوك المصریة، وتحدثت السفارة مع مسؤول رفیع المستوى في 
المخابرات الحربیة على الحدود المصریة، والذي أكد أن المسؤولین في حماس كان 

وقام نائب  15/11ة عبر معبر رفح في مالیین دوالر متجهین إلى غز  4بحوزتهم 
بطرح القضیة على مساعد وزیر الخارجیة المصریة  20/11السفیر في القاهرة في 

 )2( )1(للشؤون العربیة هاني خلف الذي نفى بدوره نقل األموال".
وقد دأبت الوالیات المتحدة على تقدیم تقاریر استخباریة أعدتها وزارة المالیة األمریكیة 

لحلفاء أمریكا أو  CIAاد إلى معلومات أعدتها وكالة االستخبارات األمریكیة باالستن
الخاضعة للنفوذ والضغط األمریكي لتجفیف مصادر الدعم المالي لحركة حماس، فقد 
أشارت برقیة صنفت "بالسریة" مرسلة من بعثة الوالیات المتحدة في االتحاد األوروبي 

إلى أن "بعثة الوالیات المتحدة في االتحاد  في سیاق تتبع المصادر المالیة لحماس
األوروبي شاركت في تحلیل تقریر أعدته وزارة المالیة األمریكیة مع محلل في أحد 

في  EUS Joint Situation Centerمراكز التحلیل االستخباري لالتحاد األوروبي 
الیات م، وقد طلب المحلل فیلیب دوال بلیتیر أن تقوم الو 2009تشرین الثاني  25

                                                           

 .2455، وثیقة رقم 5. ملحق رقم  (1)
(2).  The US Embassy in Cairo - Egypt. Cash to Hamas Crosses Rafah Border. Secretary 

of State (USA), Canonical ID: 06CAIRO6936_a. 21 November 2006. 
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المتحدة بتزویدهم بالمعلومات حتى یتم إعداد بحث تحلیل یتعلق بتدفق األموال إلى 
حماس وحزب اهللا، وأعرب دوال بلیتییر عن تقدیره إلسهامات الوالیات المتحدة الخاصة 

في  Open Source Centerوالتقریر المفصل الذي أعدته هذه المصادر المفتوحة 
 )1(ة حول أعضاء ومناصري حماس في أوروبا.وكالة االستخبارات األمریكی

وعلى صعید مالحقة الجمعیات التي تدعي الوالیات المتحدة ارتباطها بحماس، أعلنت 
م إدراج جمعیة الصالح اإلسالمیة على 2007آب  27وزارة الخزانة األمریكیة في 

حركة القائمة السوداء األمریكیة التهامها بأنها واجهة لحركة حماس التي تصنفها 
"إرهابیة", وأدرجت كذلك مدیرها العام أحمد الكرد على القائمة السوداء، وقال آدم 
شزوبین، المسؤول في وزارة الخزانة: "إن حماس استخدمت جمعیة الصالح وغیرها من 
الجمعیات الخیریة واجهات لتمویل أجندتها اإلرهابیة"، وقال: "إن جمعیة الصالح 

أراٍض لصالح حماس، وتوفیر التمویل لبناء حضانات  ساعدت في تمویل عملیات شراء
 )2(أطفال ومتاجر".

 خطوات عملیة لالنقالب على نتائج االنتخابات )3

م 2016تعاملت اإلدارة األمریكیة مع حماس بعد فوزها في انتخابات كانون الثاني 
كجهة معادیة، تهدد المصالح األمریكیة، وبالتالي یجب توظیف كافة اإلجراءات وتمهید 
السبل إلسقاطها والذي یتطلب أكثر من سیاسة العزل السیاسي والحصار المالي، وهو 

والبحث عن أطراف تقوم بالدور نیابة عن الوالیات  توفیر أموال وأسلحة وٕاعداد خطط
المتحدة وحلیفتها "إسرائیل"، وقد عّدت وزیرة الخارجیة األمریكیة كوندالیزا رایس أن 

                                                           

(1). Europe U.S. Mission to Europe Union (Brusseles). Delivery of Hizballah and Hamas 

Finance Analysis. Department of Treasury (USA), Canonical ID: 09BRUSSELS1625_a, 3 

December 2009.  
ـــــ "عالقتهــــا(2) ــــى القائمــــة الســــوداء ل ــــدة، الخزانــــة األمریكیــــة تــــدرج جمعیــــة فلســــطینیة عل ــــاة الجدی بحمــــاس")  . صــــحیفة الحی

https://www.alhaya.ps/arch-page,php? Nid=48890, 8/8/2007 2016-03-25. [تاریخ والوصول.[ 
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حماس تشكل كیاًنا معادًیا، وذلك عندما عّدت "إسرائیل" بأن حماس تشكل كیاًنا معادًیا، 
 )1(یات المتحدة".قائلة: "إن حماس تشكل أیًضا كیاًنا معادًیا للوال

وعّد حماس كیاًنا معادًیا وجد ترجمة له خالل أسابیع بعد فوز حماس في االنتخابات، 
فقد وضع الیوت أبرامز، مستشار األمن القومي األمریكي، برنامًجا إلسقاط حكومة 
حماس عرف ببرنامج أبرامز، وساعد أبرامز في وضع البرنامج مجموعة من 

بیض یعملون في مكتب نائب الرئیس دیكي تشیني، ومن المستشارین في البیت األ
ضمنهم الیمینیان البارزان دیفید وارمسیر وجون هانا، ونال البرنامج موافقة وزیرة 
الخارجیة رایس، وقد انتاب الغضب وزیر الدفاع دونالد رامسفیلد بعد أن علم بالبرنامج، 

أخبر بوش رامسفیلد بأن  فطلب موعًدا مع الرئیس بوش لالجتماع به، وفي االجتماع
یركز جهوده العسكریة للقضاء على المقاومة السنیة في العراق عندما كانت القوات 
األمریكیة في العراق، وأن یترك خطة التخلص من حماس بأیدي الوزیرة رایس، ویعتمد 
برنامج أبرامز على تقدیم الدعم المادي والتسلیحي للرئیس عباس ومحمد دحالن، 

كز تدریب قوات موالیة لعباس ودحالن خارج األراضي الفلسطینیة والدخول وٕانشاء مرا
 )2(في مجابهة عسكریة مع حماس.

وفي موقف ملفت اللیوت أبرامز خالل اجتماع مع مجموعة من رجال األعمال 
الفلسطینیین، أثنى في بدایة األمر على الشفافیة التي أوصلت الحركة للحكم، غیر أنه 

نها أنه ینوي توجیه ضربة مؤلمة لحماس، واإلطاحة بها وبموافقة فاجأ الحاضرین حی
اإلدارة األمریكیة، التي تتعهد بموجبه الوالیات المتحدة بتقدیم المساعدة لفتح وذلك 
بتزویدها بمساعدات عاجلة من األسلحة الخفیفة لتتمكن من مجابهة حركة حماس 

ین من تصریحات أبرامز والسیطرة على الحكومة، وقد بدت الصدمة على الحاضر 
 )3(الجریئة، حیث كان یدعو صراحة إلى االنقالب العنیف ضد قیادات حركة حماس.

                                                           

ــــًا وتعــــدان لعقوبــــات، المنامــــة، وارد  .(1) ــــًا معادی ایلــــول  20، 1840صــــحیفة الوســــط، إســــرائیل وأمریكــــا تعتبــــران غــــزة كیان
 م.2007

 11، 10271فلسـطینیة"، صـحیفة الشـرق األوسـط اللندنیـة، العـدد خطـة أبرامـز إلشـعال "حـرب أهلیـة  الحسیني، هدى: .(2)
 م.2007كانون ثاني 

 م.2008االنقالب على الدیمقراطیة الفلسطینیة، مكتبة آفاق، غزة،  أبو زایدة، حاتم: .(3)
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ولدعم اإلدارة األمریكیة خطة أبرامز لالنقالب على نتائج االنتخابات، رفع الرئیس 
م قانون "مكافحة اإلرهاب الفلسطیني" 2006كانون األول  22األمریكي بوش االبن في 

بالدرجة األولى حركة حماس، والذي أقره الكونغرس بمجلسیه الشیوخ  والذي یعني
م، لیخرج القانون حیز التنفیذ بموجب توقیع الرئیس، 2006كانون األول  7والنواب في 

وینص القانون على منع أي مساعدات للسلطة الفلسطینیة طالما حماس تقود الحكومة، 
ـ"إسرائیل" وحقها في الوجود، كما وینص وطالما لم تنبذ حماس "اإلرهاب" ولم تعترف ب

القانون على أن یتم تطهیر القوات األمنیة من جمیع الذین لهم عالقة مع "اإلرهاب" 
(حماس) وٕازالة جمیع البنى التحتیة "لإلرهاب" ومصادرة األسلحة غیر المصرح بها 

الهجمات  (سالح المقاومة)، واعتقال "اإلرهابیین" وتقدیمهم للمحاكمة، ومحاولة منع
"اإلرهابیة"، والتعاون الكامل مع أجهزة األمن "اإلسرائیلیة" ومنع التحریض ضد "إسرائیل" 
والوالیات المتحدة في الصحافة المكتوبة واإللكترونیة، وفي المدارس والمساجد وجمیع 
المؤسسات التي تخضع لسیطرة الحكومة، وتغییر مناهج التعلیم لتشجیع السالم 

 )1(ایش مع "إسرائیل".والتسامح والتع
وفي تحریض الفت من الرئیس األمریكي بوش، دعا إلى ضرب حماس بشدة، وذلك 

م، وقال بوش خالل اتصال هاتفي 2007حزیران  14بعد سیطرة حماس على غزة في 
مع الرئیس "اإلسرائیلي" شمعون بیرس: "إنه یجب ضرب حماس بشدة، والتفریق بین 

السلطة وٕانه یحظر السماح لإلرهابیین (حماس) بأن یرفعوا المعتدلین و"المتطرفین" في 
 )2(رأسهم واالنتصار".

في سیاق التحریض وتعقیًبا على تدفق الفلسطینیین من غزة إلى مصر لتخفیف 
الحصار، قال بوش موجًها رسالة إلى الفلسطینیین: "انظروا ماذا جلبت حماس لكم، إن 

م جلبت لكم البؤس"، مضیًفا: "خالًفا 2007حماس التي تسیطر على غزة منذ حزیران 

                                                           

ألول كــــانون ا 23صــــحیفة الخلــــیج اإلماراتیــــة، بــــوش یوقــــع قــــانون "إیبــــاك" لمكافحــــة مــــا یســــمیه اإلرهــــاب الفلســــطیني،  .(1)
 م.2006

 م.2007حزیران  17صحیفة الخلیج اإلماراتیة، واشنطن تطالب "إسرائیل" بضرب حماس ودعم عباس،  .(2)
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ني عباس ورئیس وزرائه سالم فیاض شیًئا للعبارات الجوفاء سیمنح الرئیس الفلسطی
 )1یقولونه للناس في غزة والضفة، فیما إذا دعمتم حماس فهذا ما ستحصلون علیه".(

 خطة دایتون وفشل برنامج أبرامز

، أن برنامج أبرامز إلسقاط حماس واالنقالب 2007اتضح مع األسابیع األولى لعام 
وأن خطة الحرب األهلیة لم تضعف  على نتائج االنتخابات وصل إلى طریق مسدود،

حماس بل تهدد ما تبقى من وجود حركة فتح في غزة، خاصة وأن الخطة المذكورة 
وجدت اعتراًضا رغم توقیع بوش علیها من وكالة االستخبارات األمریكیة ومجلس األمن 

س القومي والبنتاغون، لذلك تم اإلعداد لخطة أكثر ذكاًء وفاعلیة لیست فقط إلزاحة حما
عن الحكم وٕانما إعادة تأهیل السلطة الفلسطینیة بقیادة عباس وٕاعادة هندسة األجهزة 
األمنیة بما یعزز وجود السلطة واستمرار بقائها، وینتج سلطة أكثر انسجاًما مع 
المتطلبات األمنیة الصهیونیة وأكثر تفهًما لطلبات اإلدارة األمریكیة، وقد أطلق على 

 سة الفلسطینیة". الخطة "خطة عملیة الرئا
م إلى "إبقاء الرئاسة 2007وهدفت الخطة التي تم إعدادها في الثالث من آذار 

الفلسطینیة وحركة فتح في عین المجتمع الدولي مركز الثقل في المشهد السیاسي 
الفلسطیني، وٕالى تحدید أسس العملیة السلمیة والمتطلبات التي یجب على كل طرف أن 

الل بناء معاییر دولیة ملزمة، والذي یعني تجنب تضییع الوقت یلتزم بها، وذلك من خ
 في محاولة تعدیل أیدیولوجیة حماس.

كما تهدف الخطة إلى توفیر الدعم الالزم سیاسًیا ومالًیا لعباس وفتح، وذلك للتمهید 
للخطة "ب" والتي تشمل انتخابات برلمانیة مبكرة، وضرب القوة السیاسیة لحماس من 

 لشعب الفلسطیني بمتطلباته االقتصادیة المباشرة من خالل الرئاسة وفتح.خالل تزوید ا
وتتكون الخطة التي تشترط تعاون "إسرائیل" والوالیات المتحدة من أربعة بنود: األول 
سیاسي ویشمل التقدم في عملیة التسویة، والثاني الحكم ویتطلب دعم شرعیة عباس 

م، والثالث األمن 2007رلمانیة مبكرة في خریف الداخلیة لیتمكن من الدعوة النتخابات ب

                                                           

 م.2008كانون ثاني  30صحیفة الخلیج اإلماراتیة، بوش یحرض أهل غزة: انظروا ماذا جلبت لكم حماس؟،  .(1)
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ویهدف إلى القضاء على المجموعات المسلحة ومن ضمنها كتائب شهداء األقصى 
 )1(عبر التفكیك والدمج، والرابع یتمحور حول االقتصاد.

 توفیر الغطاء السیاسي لحروب الكیان على غزة:

كسر إرادة المقاومة وتدمیر شنت "إسرائیل" حروبها الثالث ضد غزة والتي هدفت إلى 
البنیة التحتیة لها التي تشكل حماس عمودها الفقري، بغطاء وحمایة أمریكیة، فكل 
حروب "إسرائیل" سواء ضد غزة أو غیرها ال یتم إال بضوء أخضر أمریكي، ففي حرب 

م وفرت الوالیات المتحدة الغطاء عبر مجلس األمن وٕاحباط أي 2009-2008عام 
أسابیع، وأوقفت الحكومة  3ول األوروبیة أو العربیة لوقف العدوان طیلة محاولة من الد

الصهیونیة الحرب بعد أن وصلت إلى طریق مسدود، وٕاضافة الرغبة األمریكیة في 
م دون منغصات 2008تنصیب الرئیس األمریكي باراك أوباما بعد فوزه في انتخابات 

 )2(أو مشاهد دماء قادمة من الشرق األوسط.
دراسة خطط الحرب ضد حماس في غزة على المستوى العسكري واالستخباراتي وتمت 

والسیاسي األمریكي، وأحیط الرئیس األمریكي في حینه باراك أوباما، والذي لم یستلم 
مهامه، علًما بالعملیة، وخالل وجوده في إجازته في "الهونولولو" وفدت إلیه مجموعات 

، (CIA)الدفاع، ووكالة االستخبارات األمریكیة إحاطة بالمعلومات، وتتكون من وزارة 
 ووزارة الخارجیة إلطالعه على مجریات الحرب.

وقبل نهایة حرب غزة بأیام وتمهیًدا لما بعد الحرب، وّقعت وزیرة الخارجیة األمریكیة 
م، 2009كانون الثاني  16كوندالیزا رایس مع وزیرة الخارجیة "اإلسرائیلیة" لیفني في 

لیفني لمنع تهریب السالح إلى حركة حماس في غزة، فقد تضمنت الخطة وثیقة رایس 
 ثالثة بنود رئیسة:

البند األول یؤكد التعاون مع الدول المجاورة بالتعاون مع أطراف في المجتمع  -
الدولي لمنع إمداد األسلحة للمنظمات "اإلرهابیة" في غزة (حماس) التي تهدد 

 الطرفین األمریكي و"اإلسرائیلي".
                                                           

 م.2007آیار  14، 225حماس، العدد صحیفة األخبار اللبنانیة، خطة دایتون لتقویة عباس ضد  .(1)
 م.2009كانون ثاني  7نظرة استراتیجیة إلى مأساة غزة، فضائیة الجزیرة القطریة،  هیكل، محمد حسنین: .(2)
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لبند الثاني یشیر إلى عمل الوالیات المتحدة مع شركائها في المنطقة لمراقبة ا -
تهریب السالح خالل معابر الخلیج وخلیج عدن والساحل الشرقي من البحر 

 األحمر في أفریقیا.

البند الثالث یتعلق بالتعاون بین المخابرات األمریكیة والقواعد العسكریة األمریكیة  -
 )1(میة لمنع تدفق السالح إلى حماس.وبین الحكومات اإلقلی

م (حجارة السجیل) أكد السفیر الصهیوني في الوالیات المتحدة 2012وفي حرب عام 
مایكل أورن، الغطاء األمریكي الكامل للكیان الصهیوني، عندما أشار إلى أن "الوالیات 

مواطنینا المتحدة منحتنا الدعم الكامل التخاذ أي إجراءات تكون ضروریة للدفاع عن 
 )2(من إرهاب (حماس).

باإلجماع یعلن فیه دعم حق "إسرائیل" في العمل  599وتبنى مجلس الشیوخ قراًرا رقم 
للدفاع عن النفس ضد "إرهاب" حماس، والذي لم یتضمن أي إشارة إلى ضبط النفس، 
كما كرر الرئیس األمریكي أوباما عملًیا موقف الكونغرس األمریكي من خالل مكالمة 

تفیة سوغ فیه العدوان، عندما أكد أنه "ال یمكن أن نتوقع من أي بلد احتمال الهجمات ها
بالصواریخ ضد المدنیین، مضیًفا: "إن "إلسرائیل" حق الدفاع عن نفسها"، وتكثیف 
الجهود لمساعدة "إسرائیل" في معالجة احتیاجاتها األمنیة خصوًصا تهریب السالح 

 )3(زة".والمتفجرات إلى حركة حماس في غ
م (العصف المأكول)، فقد أصدر الرئیس األمریكي أوباما بیاًنا 2014أما حرب عام 

جاء فیه "أن "إلسرائیل" الحق في الدفاع عن نفسها ضد هجمات صواریخ وأنفاق 
حماس، وقد ألحقت "إسرائیل" بالفعل أضراًرا كبیرة بالبنیة التحتیة لحماس "اإلرهابیة" في 

جیة جون كیري فأشار إلى أن "إسرائیل" تحت حصار منظمة غزة"، أما وزیر الخار 
"إرهابیة" تعمل على بناء األنفاق لتهریب "األصفاد والمخدرات"، والتي تستخدم 

                                                           

كــانون  19لیفنــي لمنــع الســالح فــي غــزة، وزارة الخارجیــة، فلســطین  -منظمــة التحریــر الفلســطینیة، تفاصــیل خطــة رایــس .(1)
 م.2009ثاني 

 م.2012تشرین ثاني  22، واشنطن شریكة في العدوان على غزة ال في وقفه، صحیفة الخلیج اإلماراتیة، نقوالناصر  .(2)
 م.2015، غزة، كانون أول 15مركز أبحاث المستقبل، حرب األیام الثمانیة، اإلصدار رقم  .(3)
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الختطاف المواطنین "اإلسرائیلیین" وأخذهم كرهائن من قبل حماس، وشراء صواریخ 
 )1(الستخدامها ضد "إسرائیل" وهو ما ال یمكن السكوت عنه.

باإلجماع بعد التصویت علیه في  (S498498)مجلس الشیوخ القرار وأقر 
م، والذي جاء فیه: "انطالًقا من شعور الوالیات المتحدة بدعم "إسرائیل" 18/7/2014

ضد هجمات حماس الصاروخیة، في حین أن حماس هي منظمة "إرهابیة" وفًقا 
ل"، وفي حین ترفض لتصنیف الوالیات المتحدة، ویدعو میثاقها إلى تدمیر "إسرائی

حماس شروط الرباعیة وحق "إسرائیل" في الوجود، ونالت بعض الشرعیة الزائفة من 
 حكومة الوفاق الوطني مع الرئیس عباس، یؤكد مجلس الشیوخ:

 حق "إسرائیل" في الدفاع عن نفسها وضمان أمن "إسرائیل". -
 دعوة حماس إلى وقف هجماتها ضد "إسرائیل". -

للتحلل من حكومة الوفاق الوطني وٕالى إدانة الهجمات دعوة الرئیس عباس  -
 )2ضد "إسرائیل".(

 

  

                                                           

، المركـــز العربـــي للدراســـات والبحـــوث، 2014مواقـــف متناقضـــة، الحـــرب اإلســـرائیلیة الثالثـــة علـــى غـــزة  مهـــدي، إنجـــي: .(1)
 م.2014آب  19القاهرة، 

 م، مرجع سابق.2014مواقف متناقضة، الحرب اإلسرائیلیة الثالثة على غزة  مهدي: إنجي:). (2
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 الخاتمة

اتسمت المواقف األمریكیة تجاه حركة حماس منذ نشأتها بالعدائیة، بینما وصمتها 
، واقتصرت العالقة المباشرة على بعض اللقاءات لنقل 1996باإلرهاب رسمیًا بعد عام 

والتي  2006واقف، وبعد االنتخابات التشریعیة عام رسائل، أو التعرف على بعض الم
فازت فیها حركة حماس، فرضت االدارة األمریكیة حصارًا مشددًا على حركة حماس 
والحكومة التي شكلتها بعد االنتخابات، وفرضت شروطًا من خالل ما یسمى  الرباعیة 

عتراف باتفاق أوسلو، الدولیة التي قادتها، تتضمن اعترافًا صریحًا بدولة الكیان، واال
والتخلي عن المقاومة كشرط أساسي للقبول الدولي، بمعنى انها ألزمت كل الدول 
والكیانات التي تدور في فلكها بهذه الشروط، ومن ناحیة أخرى وفرت االدارات 
األمریكیة المتعاقبة الغطاء لحروب الجیش الصهیوني على قطاع غزة،  ونافحت بقوة 

لیة للتغطیة على جرائم االحتالل في القطاع، وساهمت في أمام المؤسسات الدو 
، وعلى االرجح لن تغیر الوالیات المتحدة مواقفها أو 2007الحصار الجائر بعد عام 

سیاساتها  من حركة حماس في األمد المنظور، إال إذا غیرت حماس ثوبها االیدلوجي، 
هري في میزان القوى وموقفها من العدو الصهیوني، وهذا غیر ممكن، أو تغیر جو 

لصالح الشعب الفلسطیني ولكل القوى الحیة في العالم العربي واالسالمي التي تتوق 
 إلى فلسطیني وأرضها المباركة.   
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