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  حمـاس
  الفكر واملمارسة السياسية

  
  

  احملتويات
  

  صفحة    
  1    شكر وامتنان

  
  3    توطئة

  
 9   السياق التاريخي واالنطالق  :الفصل األول

  9   اجلذور التاريخية  :أوالً
  12  فصاعداً  1946 - الفلسطينيين " اإلخوان املسلمين"نشوء وتطور ) أ  
  16   1948رب الفلسطينيون وح" اإلخوان املسلمون) "ب  
  17   1948الفلسطينيون بعد حرب " اإلخوان) "ج  
  18  يف الضفة الغربية" اإلخوان) "د  
  21  يف قطاع غزة " اإلخوان) "هـ  
  23   1965 - 1957، "فتح"وتأسيس حركة " اإلخوان املسلمون) "و  
  27  جدلية التغيير والتحرير ) ز  

  39  " حماس"انطالق االنتفاضة وتأسيس  :ثانياً
  43  ليته وآ" حماس"قرار تأسيس ـ   

  
 47  الرؤية السياسية للصراع  : ينالفصل الثا

  47   طبيعة الصراع  :أوالً
  52   يف الصراع" حماس"استراتيجيا  ـ  

  53  أطراف الصراع :ثانياً
  56  إدارة الصراع  :ثالثاً

  64  إلدارة الصراع " حماس"ـ تطور مفهوم   
  73  واحلل املرحلي بين احلل التاريخي   :رابعاً

  77  فلسطين من البحر إىل النهر : احلل التاريخي) أ  
  79  دولة فلسطينية يف الضفة والقطاع : احلل املرحلي متردداً) ب  
  86  الهدنة : احلل املرحلي ثابتاً) ج  

  



2 
 

 99   والعالقات السياسية الفلسطينية" حماس" : ثالثالفصل ال

  99  لفلسطينية ومنظمة التحرير ا" حماس"  :أوالً
  99  العالقة باملنظمة ) أ  
  99  إىل املنظمة " حماس"نظرة ) ب  
  107  فرضيات العالقة باملنظمة ) ج  

  118  والسلطة الفلسطينية " حماس" :ثانياً
  125  والفصائل الفلسطينية " حماس"  :ثالثاً

  125  املوقف النظري ) أ  
  128  املمارسة ) ب  
  146  مداخلة ) ج  

  150  واملسيحيون الفلسطينيون" حماس"  :رابعاً
  157   1948واحلركة اإلسالمية يف األراضي احملتلة منذ سنة " حماس"  :خامساً 

  158  باحلركة اإلسالمية " حماس"عالقة  ـ  
  

 162   والعالقات السياسية اخلارجية" حماس" : رابعالفصل ال

  162  العالقات العربية   :أوالً
  162  الصعيد الرسمي ) أ  
  191  الصعيد الشعبي) ب  

  149   العالقات اإلسالمية :ثانياً
  196  الصعيد الرسمي) أ  
  206  الصعيد الشعبي ) ب  

  210   العالقات الدولية  :ثالثاً
  210  تطور املوقف النظري والسياسات العامة ) أ  
  213  املمارسة ) ب  

  221  النظرة ولغة التعامل: وإسرائيل" حماس"  :رابعاً
  222  وقف إسرائيل من الظاهرة اإلسالمية الفلسطينية م) أ  
  225  " حماس"إسرائيل واحلوار مع ) ب  

  
 232  قضايا يف الفكر واملمارسة  : سامالفصل اخل

  232   والتعددية السياسية" حماس"  :أوالً
  239   واالنتخابات" حماس"  :ثانياً

  240  االنتخابات الطالبية والنقابية والبلدية ) أ  
  243  االنتخابات السياسية ) ب  
  248   1996يناير / انتخابات احلكم الذاتي، كانون الثاين) ج  
  252  احلجم االنتخابي واستطالعات الرأي ) د  

  257   العمل األهلي واالجتماعي  :ثالثاً
  259  حتصين اجملتمع بالتربية الدينية) أ  
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  263  مواجهة االحتالل بتحصين اجملتمع) ب  
  264  ملساجد واملؤسسات اإلسالميةدور ا) ج  

  267   العمل العسكري  :رابعاً
  270  املسلح" حماس"ـ السياسات واالجتاهات العامة لعمل   

  
 274  اخلالصة   : دسساالفصل ال

  274  على املستوى النظري " حماس"  :أوالً
  278  على املستوى العملي " حماس" :ثانياً
  280  املستقبل  :ثالثاً

      
  

  283  وثائق  :قملح
  

  353    املصادر واملراجع
  

 


