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 اإلقليمي حماس حركة تموضع مستقبل

 الداخلية وانتخاباتها السياسية وثيقتها ضوء في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملخص

 والدولية، ميةواإلقلي المحلية الصعد كافة على كبيرة تحديات الراهنة المرحلة في حماس بحركة تحيط
 لتباعدا رأسها على عقبات، عدة متجاوزة الداخلية، انتخاباتها إنجاز من تمكنت ذلك من بالرغم وهي

 رؤيتها يهاف أجملت التي الجامعة، السياسية وثيقتها أصدرت أنها كما األمنية، والتهديدات الجغرافي
 القضية في الكبرى المسائل وكافة االحتالل، دولة مع للصراع رؤيتها ضمنها ومن العامة السياسية

 .الفلسطينية

 مسارات عدة أمامها إن حيث. جديد تموضع إلعادة الحركة تحتاج المقبلة المرحلة مواجهة وفي
 أم مرحلة؛ال عبور بهدف معينة تنازالت عبر المصالحة بإتمام سواء وطنية مبادرة طرح منها؛. محتملة
 أم لسطينية؛الف القضية تصفية جهود مواجهة في الوطني الصف تجميع لمحاولة المقاومة قوى تكتيل
 اإلقليمي اءالفض اختراق بغية السياسية، الوثيقة مفردات على االتكاء خالل من إبداعية رؤية بتبني
 زة،غ قطاع في المقاومة كقاعدة األساسية المكتسبات على والحفاظ الصمود أم ضيقًا؛ يزداد الذي

 الفضاء الختراق السعي لذلك مضافاً  الفلسطينية، الوطنية الجبهة تمتين محاولة من مزيج وسلوك
 .الحركة تستهدف التي الحملة من التخفيف أو لتفكيك اإلقليمي

 عن اعوالدف الصمود استراتيجية وفق التحرك خالل من حالياً  المتاح هو األخير المسار ويبقى
 الوطني فالص لتمتين الجهود بذل على العمل ذلك وبموازاة الراهن، الوقت في مهددة باعتبارها الذات

 .اإلقليمي الفضاء اختراق ومحاولة ني،الفلسطي





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 التقدير االستراتيجي

هو تقدير دوري يتميز بكثافة مادته وتركيزها، ويحاول دراسة حدث أو قضية معينة، والنظر في 

 ألفضل.امساراتها المستقبلية، مع ترجيح السيناريو األقوى، ثم تقديم االقتراحات للتعامل معه بالشكل 

وعادة ما تتناول مواضيع التقدير الشأن الفلسطيني وما يتعلق بذلك من أبعاد عربية وإسالمية ودولية، 

 باإلضافة إلى اهتمامه بالخطوط األخرى التي تدخل ضمن عمل المركز.
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 داخليةال وانلخا الها الستتتياستتتية وثي لها ضتتتو  في اإلقليمي حماس حركة لموضتتت  مستتتل   
 
 :حماس هاقل  وفي الفلسطينية ال ضية على وأثرها واإلقليمية الدولية اللحولت صورة: أولا 

  سررررمح على الدولية القوى قدرة عدم عن نظامه واضررررطرا  الدولي النظام في الصررررراع ينبىء -
 لقضررريةا على سرررلباً  ينعكس بما اإلقليمية، الفوضرررى أمد إطالة في يسرررهم مما اإلقليمي، الصرررراع

 .اإلقليمية التسوية صفقات في استثمارها أو بتهميشها، الفلسطينية

 األمريكي، الطرف خالل من المنطقة سررررررياسررررررات رسررررررم في اإلسرررررررائيلي الدور تعاظم يتبدى -
 العربي الصررررررررررراع تجاه العربي السررررررررررقف وانخفاض االحتالل، دولة من المنطقة دول واقترا 

 .ذلك على شاهد أبرز للمنطقة ترام  زيارة ولعل الصهيوني،

  االقتصادي نوالتعاو  التنسيق تكثيف ويالحظ العبرية، الدولة من وروسيا الصين اقترا  يزداد -
 .جهتهما من معها واألمني

 التكتل محاوالت من الرغم على عارمة، إقليمية فوضرررررررى غمار تخوض المنطقة انفكت ما -
 الطبعة يدالجد" االسرتراتيجي األوسرط الشررق" تحالف ويجسرد الجاري، الصرراع أثناء في اإلقليمي
  ينعكس اربم أو بالوكالة، حرو  تأجيج يعقبه ربما الذي اإلقليمية؛ التكتالت هذه من األخيرة
 .التحالف هذا أجراه الذي التوازن ضبط محاولة جراء إقليمية بتسويات المسار

 حتت لتبقى ذلك من تمانع الدولية والجهود جماعية، أو فردية إقليمية قيادة بال المنطقة -
-يوج حي ِّز إطار في حالياً  شرررررررررركلللت تتجه أنها إال ،"إسرررررررررررائيل" حماية بغية الغربية الهيمنة

 .واإلسالمية العربية الهويتين من ُمفرَّغ أوسطي، شرق استراتيجي

 رسةش لحملة يتعرض األيديولوجي لونه حماس حركة تحمل الذي السياسي اإلسالم فتىء ما -
 .لحماس اإلقليمي األفق على يضغط مما واإلقليمية، الدولية األطراف قبل من

  على لوطنيةا الحركة في حاد انقسرررام واإلسررررائيلي، الفلسرررطيني الصرررعيدين على كله ذلك ويرافق
 طرفي لجهة المقاومة خيار على والضرررررغط التسررررروية أفق انغالق إلى إضرررررافة األول، الصرررررعيد
 ولةد في اآلخر الصررررررررررعيد على المتطرف الصررررررررررهيوني اليمين يتعاظم بينما الوطنية، الحركة

  طينيةالفلسررررررررر األرض على الواقع وتغيير والتهويد، االسرررررررررتيطان برامج في ويتمادى االحتالل،
 .الغربية بالضفة
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 :واإلقليمي الدولي الفضا ين في الحركة أدا : ثانياا 

 نخ  السياسي مكتبها مع تواصل وقد الرسمية، غير الدولية العالقات بعض الحركة نسجت -
  بسب  وليةالد الشرعية اكتسا  في تنجح لم أنها إال مناسبة؛ من أكثر في شتى غربية وقيادات
 .الفلسطينية الوطنية الثوابت تمس لكونها لذلك، المفضية لالستحقاقات رفضها

صرررررررردار الداخلية، انتخاباتها إجراء من وتمكنت وتماسرررررررركها، بقائها على حماس حافظت -  وا 
  مكتسباتها، املك على المحافظة تستطع لم أنها إال السياسية، لرؤيتها الجامعة السياسية وثيقتها
 لدوليا الفضراءين ممانعة بسرب  سرياسري، حصراد إلى العسركرية انتصراراتها ترجمة عن وعجزت
 .واإلقليمي

 لضرررفةا في بانبعاثها وتدفع بغزة، فلسرررطين في المقاومة قاعدة على محافظة حماس زالت ما -
 في شرررررررعبي يربظه تتمتع انفكت وما الفلسرررررررطيني، الوسرررررررط في كبيرة بشرررررررعبية وتتمتع الغربية،

 .واإلسالمي العربي الفضاءين

ضررررعافها، الحركة حصررررار محاوالت كل فشررررلت -   يوطن كمكون مكانتها تحتل زالت ما وهي وا 
 اللحظة حتى ادرةق غير لكنها. الفلسطينية للمقاومة رئيسي وكقائد الفلسطينية، المعادلة في كبير
  ضررررعفو  الفلسررررطينية، الوطنية الحركة انقسررررام بسررررب  خيارها، على الشررررع  معظم تكتيل على
 .اإلقليمي األفق

 

 :والمحلي واإلقليمي الدولي الصعيدين على لحركالها في الحركة سياسات: ثالثاا 

  واإلقليمي الدولي المسررررررتويين على السررررررياسرررررري حماس حراك تضرررررربط المحددات من عدد هناك
 :بينها من والمحلي،

  الدولية تالقرارا على متكئة الدولي الصررعيد على العام خطابها في السررياسررية مواقفها صررياغة -
 . لفلسطينيا للشع  الوطنية الحقوق تمس التي القرارات وتجن  الفلسطيني، الحق تدعم التي

 دةح بسررررب  ذلك جراء شررررديداً  عنتاً  الحركة القت وقد بتوازن، المنطقة دول مع العالقة إدارة -
 .التوازن هذا إدارة في نسبياً  كان نجاحها ولكن اإلقليمي، والفرز الصراع

 فاختال على المنطقة مكونات لجميع وجامعة رافعة أنها على الفلسرررررررطينية القضرررررررية طرح -
 مع تناقضت باسررررتحقاقات ُيلزمها ال طرف أي من الفلسررررطينية القضررررية مسرررراندة وتقبل أطيافها،
 .الفلسطينية القضية مصالح
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 الذي الطائفي التحشرريد ونبذ الجامع، واإلسررالمي والقومي الوطني الخطا  بث   في االسررتمرار -
 مع لحقيقيا الصراع صورة وُيغي   االحتالل، لدولة االرتياح فرصة ويمنح ويقسمها، األمة يشرخ
 .الصهيوني العدو

  مصالح علىو  الفلسطينية القضية على خطورته وبيان منه والتحذير العدو، مع التطبيع رفض -
 .بأسرها األمة

  على ائمةق وطنية مصررررالحة بتحقيق الفلسررررطيني، االنقسررررام وتفكيك الوطني، ا الخط تعزيز -
 .الفلسطينية القوى كافة مع الشراكة قاعدة

 

 :والمحلية واإلقليمية الدولية المعادلت ضو  في الحالي الحركة لموض : را عاا 

  قد راغف تجاه كبير؛ حد   إلى اإلقليمية الحماية لها يوفر كان إقليمي محور من خرجت الحركة -
 .القائم اإلقليمي االحترا  ظل   في خطرة مسارات إلى يسحبها

  تمثله اسررررتراتيجياً  معها متجانس غير إقليمي" حضررررن" إلى الراهن الوقت في الحركة تلتجىء -
 فلسطين حريرت حيث من خصوصاً ) االستراتيجية خياراتها في تماماً  معه تلتقي وال وتركيا، قطر
 لكن ،حالياً  إقليمي دعم مظلة لها يوفر وهو ،"(إسرائيل"بررررررررررررر االعتراف وعدم البحر إلى النهر من

 .الضغوط اشتدت لو فيما مضمون غير األفق

  لقوىا تجميع من تتمكن لم أنها غير الوطنية، المعادلة في مؤثرة ظل ت الحركة أن من بالرغم -
 .المقاومة خيار تخدم مشتركة أجندة على الوطنية

 حصرررررراد إلى ترجمتها عن عجزت المقابل وفي باهرة، عسرررررركرية انتصررررررارات الحركة أنجزت -
قليميًا، وطنياً  الحركة مكانة من ويرفع الفلسررررطينية، بالقضررررية يصررررعد سررررياسرررري   الفوضرررى اءجر  وا 
 .السائدة اإلقليمية

  نبي المزاوجة الفلسرررررطينية، السرررررلطة أوجدت التي أوسرررررلو، منظومة إطار في الحركة حاولت -
  لتينللمعاد أوسلو منظومة الرتهان كامل، بشكل ذلك من تتمكن لم أنها غير والمقاومة؛ السلطة
 .واإلقليمية الدولية

 غزة اعقط في اشررررتباك قواعد وفرض الغربية بالضررررفة األمني التنسرررريق خالل من العدو، حدَّ  -
  كلبشررررر المقاوم العمل تفعيل على الحركة قدرة من مقاوم، فعل أي مقابل الحر  أرضرررررية على
 .االحتالل دولة على مؤثر
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 زةغ قطاع في محددة جغرافيا على االسرررررتراتيجي التركيز سرررررح  من االحتالل دولة تمكنت -
 لباقي كاملةال الجغرافيا على جهدها توزيع على القدرة الحركة أفقد مما فيها، المجهود واسررررتنفاد
  وباقي بالقدس االحتالل اداسررتفر  إلى أدى الذي األمر الغربية، الضررفة في وخصرروصرراً  فلسررطين،

 .الضفة

 كنل اإلرها ، دائرة في يضررعها أن العدو اسررتطاع وقد للحركة، معاد   الدولي الفضرراء زال ما -
 لةدو  عن الشررررررررعية لنزع العاملة للجهود نسررررررربي دفع إحداث في أسرررررررهمت المقابل في الحركة

 .الغربي الفضاء في االحتالل

  يةالقضرررر مكانة خفض إلى أفضررررى مما الداخلية؛ بشررررؤونها المنطقة شررررغل اإلقليمي االحترا  -
 .ذاتها حماس مكانة على سلباً  انعكس ما اإلقليمية، األجندة في الفلسطينية

 ودالجه فشلت وقد صامدة، زالت ما الحركة أن إال اآلنفة؛ الصعبة المعطيات من الرغم على -
زاحتها إضرررررررعافها على عملت التي   تىح كثافتها شررررررردة من بالرغم الفلسرررررررطينية المعادلة من وا 

 .ضىم مما كثافة أكثر ذاته االتجاه في جهوداً  ستشهد ربما المقبلة المرحلة أن إال اللحظة،

 

 :الم  لة المرحلة ولحديات الحركة في الداخلية الملغيرات: خامساا 

 ضرررراءف في والممتدة المتباعدة الجغرافيا من الرغم على الداخلية انتخاباتها مؤخراً  حماس أجرت
  لتنتخ  ة،الداخلي توازناتها إدارة في نجحت بالحركة تحيط التي األمنية التهديدات ومع المنطقة،

 .المقبلة للدورة الجديدة القيادية أطرها

  تجديدو  المواقع تبادل يتيح الذي الداخلي، نظامها ومرونة الحركة حيوية عن النجاح هذا وينبىء
  تقراراالسرررر إلرسرررراء الجغرافي والتمثيل الفنية التخصررررصررررات من مزيجاً  ويجمع القيادي؛ الصررررف
  إدارة يف وتعقيداً  تحدياً  تشرررررررركل القيادة لمفاصررررررررل الجغرافي التباعد أن على. الداخلي والتوازن
 .القرار

ل"برررررررررررررررر المعلنة، القيادية لمنظومتها الجديدة الصورة عن قيل مما الرغم وعلى   على يالعسكر " َتغوُّ
  غييرت عن تعب ر ال بمجملها التغيرات أن إال غزة، انتخابات مخرجات في حدث كما السررررياسرررري

 مع يتسق ما ووه السياسية، الممارسة في جديدة ألسالي  أفقاً  تفتح قد لكنها السياسية، مواقفها
َنين يتضمن للحركة البنيوي التكوين أن كما. حال كل في اإلنسانية الظاهرة  العسكري عاً م المكو 

 .اآلن وحتى الحركة بدايات منذ واحد ءبنا في والسياسي
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   يصررررع مؤسررررسرررراتي تنظيم الحركة أن فهو السررررياسرررري؛ خطها في الثابت المنحى يعزز ما أما
نما مركزي غير تنظيمها أن إلى إضرررررافة بعينها، محددة بقيادات وتأثره خضررررروعه  في دمتمد وا 
 .يالسياس االنزالق عن الحركة يلجم الديني – األيديولوجي الكابح أن كما. واسعة جغرافية

 :اآلتي في إجمالها فيمكن الجديدة القيادة ستواجه التي التحديات أما

  خاصرررررةال بصرررررمتها لها وكان مشرررررعل، خالد َمثَّلها تاريخية قيادة من القيادي، االنتقال تحدي -
  نيةه إسررررماعيل في تتمثل التي الجديدة القيادة أن إلى إضررررافة عقدين، طوال الحركة أداء على

 .معقدة تحديات من ذلك يستتبع وما الحصار، قل  في جغرافيا تتموضع

  ألداءا تنظيم تسررررررررميته يمكن ما وبالذات الحركة، مكونات بين الداخلي التوازن إدارة تحدي -
 .والخارج الداخل بين القيادي

 .ركةللح ودولي إقليمي واستهداف مضطربة إقليمية أجواء في السياسي الملف إدارة تحدي -

 

 :لوظيفها على الحركة قدرة ومدى الجديدة السياسية الوثي ة: سادساا 

  لدوليةا الفضررررررراءات في كبيراً  اهتماماً  نالت وجيزة فترة قبل سرررررررياسرررررررية وثيقة الحركة أصررررررردرت
 للسررررررلوك جمةتر  دقيقة، وقانونية سررررررياسررررررية بلغة الوثيقة، تضررررررمنت وقد. والفلسررررررطينية واإلقليمية
 . عقود ثالثة طوال للحركة السياسي

 ماك للحركة تنظيمية كمرجعية المسلمون اإلخوان ذكر عن أحجمت الوثيقة أن الالفت من وكان
 كما مية،إسررال فلسررطينية وطني تحرر حركة أنها على فيها نفسررها حماس وعر فت الميثاق، ذكر

  انتقالية كمرحلة 7691 سررررنة خطوط وعدَّت اليهود، مع وليس الصررررهاينة مع الصررررراع حصرررررت
  ومع طين،فلسررر في شررربر أي   عن التنازل دون فلسرررطيني، وطني توافق ظل   في اسرررتيعابها يمكن

 .الفلسطيني الشع  ثوابت على المحافظة

 

 :وتوظيفها للوثيقة الحركة استثمار فرص إطار وفي

  الوثيقة أن إال الفلسرررطينية، الفصرررائل وبعض فتح حركة قبل من السرررريعة الردود من فبالرغم -
 .حفت حركة وخصوصاً  التحرير منظمة فصائل مع شراكة قاعدة نظرياً  تجتن أن لها يمكن

  هامشرراً  جدوسررتو  وتركيا، قطر في لحماس اإلقليمية للحواضررن سررياسررياً  دعماً  سررتشرركل الوثيقة -
 .لهما السياسية للمناورة

 خاللها من كةالحر  تناور سياسية رؤية لبناء أفق فتح فرصة تتيح أن الوثيقة لمضامين يمكن -
 .منطقةلل ترام  زيارة بعد وخصوصاً  مؤخرًا، بالتضي ق أخذ الذي اإلقليمي االنغالق الختراق
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 ربية،الغ األوسرررراط في عنها الدفاع في الغربية النخ  من الحركة أنصررررار الوثيقة سررررتسرررراعد -
 كما. لغر ا لدى" الُمشيَطنة" حماس صورة تخفيف في تسهم وربما معها، للتواصل قنوات وفتح
 برازيل،وال إفريقيا، وجنو  والهند، والصرررين، روسررريا، مع أفضرررل لعالقات مدخالً  تشررركل قد أنها

 .مشتركة أسس على عالقات وبناء لحماس لالستماع المستعدة العالم دول من وغيرها

  روطشررررر أن باعتبار للحركة، نوعية سرررررياسرررررية نقلة الوثيقة تحدث أن بمكان الصرررررعوبة من لكن
 الحركة رؤية بين قائمة الفجوة زالت وما. حماس ترفضرررررررررره ما وهذا قائمة، زالت ما الرباعية
 .المنطقة دول معظم ورؤية للصراع

 

 :اللموض  إعادة في حماس أولويات: سا عاا 

 .الحركة ضد   المحتملة الحملة أمام الداخلي الصف تمتين  -

 يف الشرررررعبية الحاضرررررنة عن الحصرررررار وتخفيف غزة، قطاع في المقاومة قاعدة على الحفاظ -
 .القطاع

  النجاح خالل من المقبلة، التحديات لمواجهة الفلسرررطينية الوطنية الجبهة تماسرررك على العمل -
  نيةالوط القوى تكتيل باتجاه الدفع أو الفلسرررررررطينية، المصرررررررالحة أشررررررركال من شررررررركل إنجاز في

  لمواجهةو  الفلسررررطيني، بالقرار االسررررتفراد لكسررررر مشررررتركة وطنية أجندة على للمقاومة المناصرررررة
 .الفلسطينية القضية لتصفية الرامية الجهود

 وأ إقليميًا، الحركة لمحاصررررررة الرامية الجهود إحباط أجل من اإلقليمي األفق اختراق محاولة -
 .آثارها من التخفيف األقل على

 

قليمياا  داخلياا  والكا حة الدافعة العوام : ثامناا   :حماس حركة لموض  إعادة في ودولياا  وا 

 :الحركة تموضع إلعادة الدافعة العوامل. 7

  بالتاليو  الشع ، هذا نسيج من جزء وهي الفلسطيني، الشع  لدى وازنة شعبية تمتلك حماس -
 .الفلسطينية المعادلة في تجاوزها يصع 

 .واإلسالمي العربي المستويين على قوي شعبي بتأييد الحركة تتمتع -

 .االحتالل بمقاومة يتصل فيما القيادة مركز في حماس تقف -

  أوسرررلو برنامج خيار من يضرررعف مما التسررروية، مسررريرة بخصررروص االحتالل دولة جدية عدم -
 .الفلسطيني الوسط في له والداعمين
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  دون ألساسيةا الفلسطينية السياسية المسائل عن باعتدال تحدثت التي السياسية حماس وثيقة -
 راميةال الجهود مواجهة أجل من سررررررياسررررررية بمناورات للقيام الحركة تؤهل ربما بالثوابت؛ إخالل
 .إقليمياً  لعزلها

 :الحركة تموضع إلعادة الكابحة العوامل. 2

  وبقية لحركةا مع الشررراكة ورفض التسرروية، بشررأن برؤيتها فتح وقيادة السررلطة تمسررك اسررتمرار -
 .المشتركة القواسم قاعدة على الفلسطينية الفصائل

 حماس بشررررررررعية معترف غير الغربي الفضررررررراء فتىء وما قائمة، الرباعية شرررررررروط زالت ما -
 في  ترام دعا حيث الشررررأن، هذا في تطرفاً  األكثر الجديدة األمريكية اإلدارة ولعل السررررياسررررية،

 .ذلكب المنطقة دول إلزام ويحاول اإلرها ، قائمة في الحركة إدراج ضرورة إلى للمنطقة زيارته

 من يزيد وطني، تحرر حركة كونها من بالرغم اإلسرررررررررالمية، رجعيتهابم األيديولوجي لونها -
  نع ناهيك السرررررررياسررررررري، اإلسرررررررالم على واإلقليمية الدولية الحملة في ويدمجها عليها، األعباء
 .الصهيوني للمشروع ومواجهتها المقاوم سالحها

 

 :الجديد حماس حركة للموض  المحلملة السيناريوهات: لاسعاا 

  ادتهاوقي الحركة، مسررريرة بها مرت التي الحق  أصرررع  من سرررتكون المقبلة المرحلة أن شرررك   ال
 نأ خصرررررررررروصرررررررررراً  المقاييس، بكل الخطرة المقبلة المرحلة لتجاوز عالية لحنكة تحتاج الجديدة

 .ليالدو  أم اإلقليمي، أم الداخلي، الصعيد على سواء جان ، كل من بالحركة تحيط التحديات

  على به ؤالتنب فيمكن اآلنفة؛ المعطيات ظل   في الجديد الحركة تموضرررررع بخيارات يتصرررررل وفيا
 :اآلتي النحو

 .األمام إلى والهرو  األوراق لخلط محاولة في غزة قطاع في المواجهة تفجير: األول الخيار

 بهدف ةمعين تنازالت عبر المصالحة بإتمام سواء وطنية مبادرة طرح على العمل: الثاني الخيار
  صفيةت جهود مواجهة في الوطني الصف تجميع لمحاولة المقاومة قوى تكتيل أو المرحلة، عبور

 .الفلسطينية القضية

  غيةب السرررررياسرررررية الوثيقة مفردات على االتكاء خالل من إبداعية رؤية صرررررياغة: الثالث الخيار
 .تضيقاً  يزداد الذي اإلقليمي الفضاء اختراق

 في مةالمقاو  كقاعدة األسرررراسررررية المكتسرررربات وحفظ البقاء على بالحفاظ الصررررمود: الرابع الخيار
 فقأ اختراق عبر سررررررررواء الفلسررررررررطينية الوطنية الجبهة تمتين محاولة من مزيج وسررررررررلوك غزة،
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 أو فكيكلت اإلقليمي الفضرراء الختراق السررعي لذلك مضررافاً  المقاوم، الصررف تجميع أم المصررالحة
 .الحركة تستهدف التي الحملة من التخفيف

 انيالميد الصررعيد على جداً  مْكلف" األمام إلى الهرو " أن الخيارات في النظر خالل من ويبدو
 .له داعم إقليمي فضاء وال غزة، في

 كمسرررار ادهالعتم متاحة غير واإلقليمية الفلسرررطينية الظروف فربما الثاني، الخيار يخص وفيما
 ركةالح إمكانات من يتوافر وما المتاح، األفق وفق جزئياً  عليه العمل يمكن لكنه مسرررررررررررتقل،

 .الذاتية

  خيارك يصررررررررلح ال لكنه االسررررررررتهداف، لتخفيف كمحاوالت جزئياً  اعتماده يمكن الثالث، الخيار
 .المنطقة ودول السياسية الحركة مواقف بين كبيرة الفجوة ألن مستقل،

  عتبارهابا الذات عن والدفاع الصرررررمود اسرررررتراتيجية يتخذ الذي األخير هو المتاح الخيار ويبقى
  الوطني الصررررررررررررررف لتمتين الجهود بررذل على العمررل ذلررك وبموازاة الراهن، الوقررت في مهررددة

 .اإلقليمي الفضاء اختراق ومحاولة الفلسطيني،

 

 :اللوصيات: عاشراا 

 نم عادية غير المقبلة المرحلة ألن الداخلي، صرفها تمتين على تعمل أن حماس حركة على -
 .وعزلها إلضعافها الرامية االستهداف كثافة حيث

 ربيالع الظهيرين وسرررررررط في المؤثرة المفاصرررررررل مع تواصرررررررلها لتكثيف حماس حركة تحتاج -
 .والرسمي الشعبي التأثير وذات المحركة النخ  مع التواصل وتعزيز واإلسالمي،

 رفط أي   قدرة ولعدم التسررروية، مسرررار في األمريكي والوسررريط االحتالل دولة جدية لعدم نظراً  -
 إلى تؤو  أن فتح قيادة من يتطل  ذلك فإن المطاف، نهاية في اآلخر إقصرررراء من فلسررررطيني

  تصفية دجهو  ولمواجهة الفلسطيني، المأزق من للخروج الفلسطينية القوى كل مع الشراكة مسار
 .القضية

 يدفعسررر الفلسرررطينية، السررراحة عن إزاحتها أو حماس إلضرررعاف السرررعي أن من التحذير ينبغي -
  نهضوياً  وعاً مشر  وال سياسيًا، عقالً  تملك ال التي المتطرفة القوى هو الذي البديل، ظهور باتجاه
 .عملياً 

  وبين وطني تحرر حركة كونها بين تجمع حماس أن تدرك أن والدول القوى كل على إن -
 تشغل طلعاتت عن وُتعبر   ودينها، المنطقة هوية مع السياسية أيديولوجيتها تتماهى حركة كونها
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  اجهتهامو  محاوالت أدت وربما إضعافها، حتى أو استئصالها يصع  فإنه ولذلك بأسرها؛ األمة
  فاألولى لذا. عودها وتصرررلي  تحفيزها وربما لديها التحدي مشررراعر من مزيد إثارة إلى وضرررربها

 .استهدافها وليس حماس محاورة هو
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