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أظهــرت المتغيــرات التــي شــهدتها منطقــة الشــرق األوســط خــالل العقديــن الماضييــن بالتزامــن مــع 
ــة  ــة إقليمي ــر الفلســطينية وإســرائيل برعاي ــن منظمــة التحري تراجــع فــرص نجــاح مفاوضــات الســالم بي
ودوليــة، حاجــة ألمانيــا ـ  أكبــر الــدول األوروبيــة فاعليــة فــي المنطقــة ـ إلــى إعــادة النظــر فــي سياســاتها 
تجــاه القضيــة الفلســطينية، إذ بــات مــن الصعــب علــى صنــاع القــرار فــي برليــن اإلحتفــاظ بثوابــت 
السياســة الخارجيــة األلمانيــة تجــاه إســرائيل تحديــدًا ، دون التســليم بوجــود تحــوالت جذريــة فــي المشــهد 

الفلسطيني الداخلي والتعامل مع المعطيات الجديدة على األرض.

شــكل وصــول الحــزب اإلشــتراكي الديمقراطــي األلمانــي إلــى الســلطة فــي ألمانيــا نهايــة عــام 1998 
بالتحالــف مــع حــزب الخضــر، فرصــة إلعــادة النظــر فــي التعاطــي األلمانــي مــع مفاوضــات الســالم بيــن 
ــة التفــاوض  ــر الفلســطينية علــى طاول ــة الفلســطينية التــي أخــذت دور منظمــة التحري الســلطة الوطني
وبيــن اإلســرائيليين بعــد فشــل جــوالت المباحثــات بفعــل التصعيــد اإلســرائيلي علــى األرض ووصــول 

اإلنتفاضة الثانية ذروتها عام 2002.
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الشــرق  فــي  الســلمية  العمليــة  تواجــه  التــي   
المقاومــة  حركــة  تعــد  حيــث  األوســط، 
ــات بســبب  ــك العقب ــرز تل اإلســالمية حمــاس أب
لحــل  ورؤيتهــا  الســالم  عمليــة  مــن  موقفهــا 
تلــك  هــي  فمــا  الفلســطينية،  القضيــة 
االســتراتيجيات ومــا هــي محدداتهــا ؟ وكيــف 
اإلســالمية  المقاومــة  حركــة  األلمــان  يعــرف 
حمــاس ومــا هــو تصنيفهــم للحركــة ؟ مــا هــي 
السياســي  المطبــخ  وضعهــا  التــي  المعاييــر 
المســتوى  علــى  األلمانــي  والدبلوماســي 

الداخلي والخارجي للتعامل مع حركة حماس؟

ــن هــذه  ــة ع ــى اإلجاب ــة إل تهــدف هــذه الورق
فــي  والتــدرج  البحــث  خــالل  مــن  األســئلة 
تجــاه  األلمانيــة  والحزبيــة  الرســمية  المواقــف 
حركــة المقاومــة اإلســالمية حمــاس فــي الفتــرة 
عامــي 2002 و 2016  بيــن  الممتــدة  الزمنيــة 
التصريحــات  وتحليــل  مراجعــة  إلــى  إســتنادًا 
األلمــان  والــوزراء  المســؤولين  عــن  الصــادرة 
البرلمــان  فــي  اإلســتماع  جلســات  ومحاضــر 
السياســة  لتقييــم  المخصصــة  األلمانــي 
الخارجييــة األلمانيــة تجــاه عمليــة الســالم فــي 
مراجعــة  إلــى  باإلضافــة  األوســط،  الشــرق 
واألوراق  الدراســات  مــن  مجموعــة  وتحليــل 
حركــة  مشــروع  لدراســة  المخصصــة  البحثيــة 

حماس بشقيه السياسي والمقاوم.

يبحــث الجــزء األول مــن الورقــة فــي العوامــل 
سياســي  منهــج  خلــق  فــي  ســاهمت  التــي 
والمنــاخ  الحركــة  تجــاه  ثابــت  شــبه  ألمانــي 
اإلقليمــي والدولــي المحيــط بــه، فيمــا يحــاول 
المواقــف  فهــم  البحــث  مــن  الثانــي  الجــزء 
األلمانيــة مــن حركــة حمــاس فــي مرحلــة مــا بعــد 
اإلنتخابــات عــام 2006 مــرورًا بمرحلــة اإلنقســام 
الداخلــي الفلســطيني والحصــار علــى قطــاع غــزة 
والحــروب "اإلســرائيلية" المتالحقــة علــى قطــاع 
غــزة، فيمــا يســتعرض الجــزء الثالــث مــن الورقــة 
مواقــف األحــزاب األلمانيــة تجــاه حركــة حمــاس 
كتلهــا  ومواقــف  رؤســائها  لتصريحــات  وفقــًا 

النيابية في البرلمان األلماني.

فــي أعقــاب العمليــة الفدائيــة التــي نفذهــا 
ــة المقاومــة اإلســالمية  ــاح العســكري لحرك الجن
"حمــاس" فــي 27 آذار/ مايــو 2002 ومــا ترتــب 
عليهــا مــن نتائــج، تــم تأســيس مــا يعــرف باللجنــة 
 9 فــي  مدريــد  مؤتمــر  فــي  الدوليــة  الرباعيــة 
نيســان/ أبريــل 2002، وذلــك بعــد تبايــن اآلراء 
بيــن اإلدارة األمريكيــة فــي عهــد الرئيــس جــورج 
دبليــو بــوش وبيــن األلمــان حــول ســبل مواجهــة 
علــى  "حمــاس"  تشــكله  باتــت  الــذي  الخطــر 
وزيــر  قــدم  حيــث  برمتهــا،  الســالم  عمليــة 
الخارجيــة األلمانــي فــي ذلــك الوقــت "يوشــكا 
عمليــة  حــول  ألمانيــة  أفــكار  ورقــة  فيشــر" 
مدريــد،  فــي  المؤتمــر  انعقــاد  قبيــل  الســالم 
رشــح عنهــا فــي اليــوم التالــي تشــكيل اللجنــة 
األوســط،  الشــرق  حــول  الدوليــة  الرباعيــة 
بعضويــة كل مــن الواليــات المتحــدة ، روســيا ، 

اإلتحاد األوروبي ، األمم المتحدة (1).

تدعيــم  مهمــة  عاتقهــا  علــى  برليــن  أخــذت 
الســالم مــن  الموقــف األوروبــي فــي عمليــة 
الدوليــة، وهــي مهمــة  الرباعيــة  اللجنــة  خــالل 
تفاصيــل  فــي  الخــوض  تســتدعي  معقــدة 
العقبــات التــي ســاهمت فــي فشــل الجــوالت 
التفاوضيــة الســابقة وتذليلهــا للحــد الــذي يمنــح 
لحيــن  اإلســتمرارية  الطريــق  خارطــة  خطــة 
األرض،  علــى  التنفيــذ  مرحلــة  إلــى  الوصــول 
ومنــذ ذلــك الحيــن، بــدأ صنــاع القــرار فــي برليــن 
بوضــع إســتراتيجات جديــدة لمواجهــة التحديــات
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الجزء األول
محددات السياسة

األلمانية تجاه حركة حماس

العقديــن  خــالل  األلمانيــة  واألحــزاب  الحكومــة  فــي  الخارجيــة  السياســة  مهندســي  علــى  أشــكل 
ــه ،  ــى ضوئ ــا عل ــة المقاومــة اإلســالمية حمــاس للتعامــل معه ــف محــدد لحرك ــة تعري ــن صياغ الماضيي
ــذ نشــأتها ، وفــي ذات الوقــت  فالحركــة ذات الخلفيــة اإلســالمية تحمــل الســالح ضــد اإلســرائيليين من
تمــارس الحركــة نشــاطات إجتماعيــة وإغاثيــة وطالبيــة داخــل المجتمــع الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة 
وفــي قطــاع غــزة ولديهــا مكتــب سياســي خــارج األراضــي الفلســطينية، وعلــى الرغــم مــن ذلــك أبقــت 
ألمانيــا علــى مجموعــة مــن المعاييــر و المحــددات الثابتــة خــالل تعاطيهــا مــع مــا اصطلــح عليــه فــي ألمانيــا 

"معضلة حماس" (2) على النحو التالي :

موقــف الحكومــة األلمانيــة الرافــض للتعامــل مــع اإلســالم السياســي بشــكل عــام إلعتبــارات   •
ًمــع القيــم الديمقراطيــة والقانــون األساســي األلمانــي،  أيديولوجيــة يــرى فيهــا األلمــان تعارضــا 
وموقفهــا مــن جماعــة اإلخــوان المســلمين التــي انبثقــت عنهــا حركــة المقاومــة اإلســالمية حمــاس 
ــا مشــروع إســالمي يســتمد أفــكاره مــن  ــى أنه ــة عل ــى الحرك ــا إل ــث ينظــر فــي ألماني ــام 1987، حي ع
ــى األراضــي  ــى إقامــة حكــم الشــريعة اإلســالمية عل ــة اإلخــوان المســلمين ويســعى إل ــات جماع أدبي
الفلســطينية (3)، حيث يضع جهاز حماية الدســتور في ألمانيا وهو الجهة المســؤولة عن األمن الداخلي 
ومتابعــة نشــاط الحــركات والمنظمــات الخارجيــة علــى األراضــي األلمانيــة كًال مــن جماعــة اإلخــوان 

المسلمين وحركة المقاومة اإلسالمية حماس على قائمة الجماعات المحظورة في ألمانيا (3).
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اإللتزامــات  علــى  والحفــاظ  "إســرائيل"  مــع  اإلســتثنائية  الشــراكة   •
التاريخيــة التــي قطعتهــا ألمانيــا علــى نفســها تجاههــا منــذ تدشــين العالقــات 
ــاه "إســرائيل"  ــا سياســتها  تج ــر ألماني ــث تعتب ــام 1965، حي الدبلوماســية ع

حجر الزاوية لسياستها الخارجية (4).

• البعــد اإلقتصــادي فــي السياســة األلمانيــة بالشــرق األوســط، إذ لطالمــا 
ــة  ــة والخليجي ــدول العربي ــن ال ــا وبي ــن ألماني ــة بي بقيــت العالقــات اإلقتصادي
العربــي  والصــراع  الفلســطينية  القضيــة  مــن  بموقفهــا  مرهونــًة 
"اإلســرائيلي" خــالل حقبــة الســبعينات والثمانينــات مــن القــرن الماضــي، 
الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  بيــن  الســالم  إتفاقيــة  توقيــع   وبعــد 
و "إســرائيل" وظهــور مــا بــات يعــرف بمحــور اإلعتــدال العربــي الرافــض 
إلعطــاء حركــة حمــاس أيــة امتيــازات علــى الخارطــة السياســية الفلســطينية، 
حرصــت ألمانيــا علــى التماشــي مــع سياســة تلــك الــدول فــي تعاطيهــا مــع 
حركــة حمــاس، وأبقــت علــى مصالحهــا اإلقتصاديــة فــي المنطقــة بعيــدًا عــن 
التجاذبــات بيــن محــور اإلعتــدال العربــي وبيــن إيــران التــي كانــت فــي أوج 
طهــران  ســوقت  حيــث  النــووي،  ملفهــا  بســبب  الغــرب  مــع  مواجهتهــا 
للمجتمــع الدولــي وللــدول اإلقليميــة بــأن حركــة حمــاس فــي قطــاع غــزة هــي 
ــة  ــه وهــي تواجــه الغــرب ومصالحــه الحيوي ــران ـ حــزب الل جــزء مــن محــور إي
فــي المنطقــة مــن خــالل هــذا المحــور، و بنــت برليــن حســاباتها السياســية 
ــات،  ــى تلــك المعطي ــاءًا عل ــة فــي الشــرق األوســط بن ــة واألمني واإلقتصادي
ــاح  ــران أحــد شــروطها الرئيســية لإلنفت ــا بإي ــرت فــك حمــاس إلرتباطه وأعتب

على الحركة مستقبًال .

• السياســات والتوافقــات األوروبيــة تجــاه حركــة حمــاس عقــب تشــكيل 
اللجنــة الرباعيــة الدوليــة فــي الشــرق األوســط والتــي ضمــت فــي عضويتهــا 
إلــى جانــب االتحــاد األوروبــي كًال مــن الواليــات المتحــدة وروســيا واألمــم 

المتحدة (5).

الفلســطينيين بيــن  للصــراع  كحــل  الدولتيــن  لحــل  ألمانيــا  تبنــي   •
و "اإلسرائيليين" ، وجعل حل الدولتين مبدأ ثابتًا في التعامل مع حماس.

• حصــر التمثيــل الرســمي والتعامــل الرســمي مــع الجانــب الفلســطيني 
ــادة محمــود  ــر الفلســطينية والرئاســة الفلســطينية بقي فــي منظمــة التحري

عباس.

• مقــررات وشــروط اللجنــة الرباعيــة الدوليــة فــي الشــرق األوســط التــي 
التــي وضعتهــا إدارة  فرضتهــا علــى حركــة حمــاس ضمــن خطــة الســالم 
الرئيــس األمريكــي جــورج دبليــو بــوش فــي 30 نيســان/ أبريــل 2003 "خارطــة 
الطريق" (3) ، وقرار األمم المتحدة 1515 الصادر في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 
2003 والمتعلــق بعمليــة الســالم فــي الشــرق األوســط والداعــم ل "خارطــة 

الطريق" (5).
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الجزء الثاني
المواقف األلمانية تجاه حركة

حماس بعد فوزها في انتخابات

إتســمت سياســة المستشــار األلمانــي الســابق جيرهــارد شــرودر ووزيــر خارجيتــه يوشــكا فيشــر باإلبتعــاد 
عــن تشــنجات اإلدارة األمريكيــة وحلفائهــا داخــل اإلتحــاد األوروبــي فــي المواقــف تجــاه الملف الفلســطيني، 
ــة  ــى القائمــة االوروبي ــا عل ــم إدراجه ــة حمــاس رغ ــًا أمــام حرك ــاب موارب ــرك الب ــى ت ــا إل ــث ســعت ألماني حي
للمنظمــات اإلرهابيــة لتكــون جــزءًا مــن خارطــة الطريــق، مقابــل تخليهــا عــن مشــروعها المقــاوم لإلحتــالل 
علــى غــرار مــا فعلتــه منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن قبــل، فــي الوقــت الــذي فشــلت فيــه األطــراف 
الدوليــة فــي حلحلــة الموقــف اإلســرائيلي الرافــض للشــروع بتنفيــذ مراحــل خارطــة الطريــق الثــالث قبــل 
وقــف الهجمــات ضدهــا مــن قبــل الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس، وهــو مــا أدى إلــى غيــاب أفــق التســوية 
  2006 عــام  إنتخابــات  فــي  الكبيــر  حمــاس  حركــة  فــوز   .(6) الطريــق  خارطــة  مشــروع  عبــر 
وحصولهــا علــى أغلبيــة المقاعــد فــي المجلــس التشــريعي الفلســطيني، أربــك مســاعي حكومــة اإلئتــالف 
الجديــدة بيــن الحــزب المســيحي الديمقراطــي والحزب اإلشــتراكي الديمقراطي برئاســة المستشــارة األلمانية 
أنجيــال ميــركل الراميــة إلــى إعــادة الحيــاة لخارطــة الطريــق وفــق رؤيــة أكثــر توافقــًا مــع توجهــات إدارة الرئيس 
األمريكــي جــورج دبليــو بــوش للتوصــل إلــى إتمــام مراحــل خارطــة الطريــق الثــالث، وهــو مــا دفــع بهــا إلــى 
إتخــاذ مواقــف أكثــر تشــددا تجــاه حركــة حمــاس، مشــترطة علــى الحكومــة الفلســطينية المنتخبــة برئاســة 
إســماعيل هنيــة قبــول شــروط الرباعيــة الدوليــة المتمثلــة بنبــذ حركــة حمــاس للعمليــات العســكرية ضــد 
ــراف بكافــة إتفاقــات الســالم التــي وقعتهــا منظمــة  ــى جانــب اإلعت ــة إل ــراف بهــا كدول "إســرائيل" واإلعت
التحريــر الفلســطينية والســلطة الفلســطينية مــع الجانــب اإلســرائيلي، لتحصــل حكومتهــا المشــكلة فــي 

مقابل ذلك على الدعم المالي بشكل مباشر والقبول بها على الساحة الدولية (7).

ومرحلة اإلنقسام الفلسطيني 2006 
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ــي شــنتها "إســرائيل"  ــة العســكرية الت العملي
وأســر   2006 عــام  صيــف  غــزة  قطــاع  علــى 
فــي  منعطفــًا  شــكال  شــاليط  جلعــاد  الجنــدي 
ــث  ــاه الفلســطينيين، حي ــة تج السياســة األلماني
أبــدت األحــزاب األلمانيــة تباينــًا فــي اآلراء خــالل 
المــداوالت فــي البرلمــان لبحــث عمليــة الســالم 
سياســة  ولتقييــم  األوســط  الشــرق  فــي 
الحكومــة األلمانيــة تجــاه الحكومــة الفلســطينية 
برئاســة إســماعيل هنيــة واآلثــار المترتبــة علــى 
قطــع المســاعدات عــن الميزانيــة الفلســطينية ، 
األلمانيــة  المعارضــة  أحــزاب  عبــرت  حيــث 
المتمثلــة بحــزب اليســار وحــزب الخضــر والحــزب 
الديمقراطــي الحــر خــالل جلســات البرلمــان عــن 
ألمانيــة كبلــد يعتبــر  قناعتهــا بوجــود مصلحــة 
الســالم جــزء مــن سياســته الخارجيــة ويتعــاون 
مــع األمــم المتحــدة ومــع شــركائه األوربييــن مــن 
أجــل إحــالل الســلم الدولــي بالتعامــل مــع حركــة 
حمــاس بعــد قبولهــا بشــروط اللجنــة الرباعيــة 
إلعــادة المفاوضــات إلــى نصابهــا، وفــي الوقــت 
ذاتــه كان هنــاك  تشــدد فــي مواقــف الكتلــة 
الديمقراطــي  المســيحي  للحــزب  البرلمانيــة 
الحاكــم ووزيــر الخارجيــة األلمانــي فرانــك فالتــر 
شــتاينماير مــن الحــزب اإلشــتراكي الديمقراطــي 
تجــاه حركــة حمــاس، حيــث أكــدوا مــرارًا علــى 
ألمانيــا  مقاطعــة  سياســة  مواصلــة  ضــرورة 
مــن  أي  مــع  التعاطــي  وعــدم  حمــاس  لحركــة 
نوابهــا وممثليهــا فــي الحكومــة، لحيــن إمتثالهــا

لشروط اللجنة الرباعية الدولية (8).

للحكومــة  الدوليــة  المقاطعــة  سياســة 
ــة  ــة البرلماني الفلســطينية المشــكلة مــن األغلبي
عــن  المســاعدات  وقطــع  حمــاس  لحركــة 
الميزانيــة الفلســطينية خلفــت أثــرًا مباشــرًا علــى 
الحيــاة العامــة للمدنييــن فــي الضفــة الغربيــة 
بالتزامــن مــع اإلغــالق " اإلســرائيلي " للمعابــر 
المؤديــة إلــى قطــاع غــزة ومنــع دخــول إحتياجــات 
الطاقــة  محطــات  وتزويــد  القطــاع  ســكان 
دفــع  مــا  وهــو  المرحلــة،  تلــك  فــي  بالوقــود 
الثمــن  حــول  ألمانيــا  فــي  السياســي  بالجــدل 
األخالقــي الباهــض لتلــك السياســة إلــى بلــورة

عقــب  حمــاس  حركــة  تجــاه  متقــدم  موقــٍف   
تشــكيل حكومــة الوحــدة الوطنيــة عــام 2007 ، 
جلســته  فــي  األلمانــي  البرلمــان  رحــب  حيــث 
 2007 نيســان/أبريل    24 بتاريــخ  المنعقــدة 
الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة  بتشــكيل 
المستشــارة  حكومــة  وطالــب  الفلســطينية، 
األلمانيــة أنجيــال ميــركل بضــرورة بــدء الحــوار مــع 
الحكومــة الفلســطينية المشــكلة تحــت إشــراف 
فيمــا  عبــاس،  محمــود  الفلســطيني  الرئيــس 
ــان وزراء  ــن جلســة البرلم ــان الصادرع ــب البي طال
الوطنيــة  الوحــدة  حركــة حمــاس فــي حكومــة 
مــع  الموقعــة  الدوليــة  اإلتفاقــات  بقبــول 
منظمــة التحريــر الفلســطينية، إلقــاء الســالح ، 
اإلعتــراف بحــق إســرائيل فــي الوجــود ، إعــادة 
هيكلــة األجهــزة األمنيــة والقضائيــة ، إطــالق 

سراح الجندي جلعاد شاليط (9).
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وجــدت حكومــة المستشــارة األلمانيــة أنجيــال 
ميــركل نفســها فــي حــٍل مــن إلتزاماتهــا تجــاه 
فــدول  المشــكلة،  الفلســطينية  الحكومــة 
اإلعتــدال العربــي وفــي مقدمتهــا مصــر واألردن 
ــة للســالم،  ــادرة العربي ــة المب والســعودية صاحب
يتعلــق  فيمــا  حرجــًا  وأقــل  تفهمــًا  أكثــر  باتــت 
بقطــع المســاعدات عــن الحكومــة الفلســطينية 
بشــكٍل  وتســاهم  هنيــة،  إســماعيل  برئاســة 
مباشــر فــي إحــكام غلــق معبــر رفــح بعــد ســحب 
أفــراد الشــرطة الخارجيــة األلمانيــة وباقــي أفــراد 
التــي كانــت تشــرف علــى  الشــرطة األوروبيــة 
وفقــًا  مصــر  و  غــزة  قطــاع  بيــن  رفــح  معبــر 
شــكل  كمــا   ،2005 عــام  المعابــر  إلتفاقيــة 
الوطنــي  القــرار  فــي  الدولــي  التدخــل 
الفلســطيني ســابقًة لــم تعرفهــا مراحــل النضــال 
الفلســطيني منــذ نشــأته، وســاهم تعــاون دول 
فــي  الغربيــة  األطــراف  مــع  العربــي  اإلعتــدال 
تخفيــف كلفــة تلــك اإلجــراءات العقابيــة بحــق 
الــذي  الفلســطيني  والشــارع  حمــاس  حركــة 
التشــريعي  المجلــس  فــي  األغلبيــة  منحهــا 
القضيــة  شــكلت  لطالمــا  إذ  الفلســطيني، 
"اإلســرائيلي"  العربــي  والصــراع  الفلســطينية 
والتبــادالت  السياســية  للعالقــات  معيــارًا 
القــرن  وثمانينيــات  ســبعينيات  فــي  التجاريــة 
الماضــي بيــن الــدول العربيــة وبيــن ألمانيــا، وكان 
الفلســطينية  القضيــة  مــن  العربــي  الموقــف 
حينهــا بمثابــة المظلــة السياســية والدبلوماســية 
أمــام المحافــل الدوليــة، وهــو مــا ألــزم ألمانيــا 
بإبعــاد سياســتها الخارجيــة فــي تلــك المرحلــة 
عدائيــة  وإجــراءات  حــادة  مواقــف  أيــة  عــن 
علــى  الفلســطينيين  تجــاه  وواضحــة  مباشــرة 
مــدار ســنوات الكفــاح المســلح لفصائــل منظمــة 
الســالم،  لمعاهــدات  توقيعهــا  قبــل  التحريــر 
وفــي خضــم موقــٍف  عربــي وغربــي متصاعــد 
فــي  العدائيــة  نشــاطاتها  بســبب  إيــران  تجــاه 
 2003 عــام  العــراق  إحتــالل  بعــد  المنطقــة 
وبســبب خطــورة مشــروعها النــووي علــى الــدول 
حكومــة  طلــب  ألمانيــا  اســتغلت  اإلقليميــة، 
إســماعيل هنيــة دعــم إيــران المالــي لدفــع رواتــب 
الــذي كانــت موظفــي الحكومــة فــي الوقــت 

تحــول فيــه المســاعدات الخارجيــة إلــى رئاســة 
الســلطة الفلســطينية بشــكٍل مباشــر فــي خلــق 
عامــٍل إضافــي يعــزز مــن عــزل حركــة حمــاس عــن 
أيــة مبــادرات أوروبيــة لفتــح قنــوات اتصــال مــع 
الحركــة قبــل خضوعهــا لشــروط اللجنــة الرباعيــة، 
ــي وخارجــي إزاء اســتمرار  ــٍق داخل ــان تواف ولضم
سياســة العزلــة وقطــع المســاعدات الماليــة عــن 
حكومــة الوحــدة الوطنيــة، وعــززت مــن فكــرة 
إرتبــاط حمــاس بمحــور إيــران ـ ســوريا ـ حــزب اللــه 
اللبنانــي لألســباب ذاتهــا، وقــد رأت ألمانيــا فــي 
فتــح  حركتــي  بيــن  المســلح  الصــراع  حســم 
ــام  ــرة ع ــح األخي ــزة لصال وحمــاس فــي قطــاع غ
2007 وانفــراد القــرار الفلســطيني بيــد الرئيــس 
إقليمــي  منــاٍخ  لخلــق  فرصــًة  عبــاس  محمــود 
ــادرة  ــه المضــي قدمــًا بمب ــد، مهمت ــي جدي ودول
الســالم الجديــدة التــي ولــدت خــالل " مؤتمــر 
أنابوليــس " بإشــراف إدراة الرئيــس األمريكــي 
خارطــة  أنقــاض  علــى  بــوش  دبليــو  جــورج 
ــي  ــة بدعــٍم دول ــادرة الســالم العربي الطريــق ومب
وإقليمــي، حيــث لعبــت ألمانيــا دورًا محوريــًا فــي 
الطــرف  بيــن  النظــر  وجهــات  تقريــب 
ــاس ــس محمــود عب ــل بالرئي الفلســطيني الممث

وبين حكومة إيهود أولمرت آنذاك (10) .
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الملــف  فــي  أولوياتهــا  برليــن  رتبــت 
علــى  بنــاءًا   2007 عــام  بعــد  الفلســطيني 
اإلقليميــة  الســاحة  فــي  الجديــدة  المعطيــات 
حكومــة  أقرتــه  الــذي  فالدعــم  والدوليــة، 
المستشــارة األلمانيــة أنجيــال ميــركل للســلطة 
الفلســطينية برئاســة محمــود عبــاس ولحركــة 
فتــح ، بنــي علــى أســاس المفاضلــة بيــن حركــة 
والرافضــة  اإلســالمية  الخلفيــة  ذات  حمــاس 
لنــزع أدبياتهــا التــي تتعــارض مــع القيــم الغربيــة 
تجــاه  التاريخــي  ألمانيــا  إلتــزام  وتقــوض 
الخلفيــة  ذات  فتــح  حركــة  وبيــن  "إســرائيل"، 
ال  براغماتيــًا  دورًا  تمنحهــا  التــي  العلمانيــة 
فــي  الصــراع  لحــل  برليــن  رؤيــة  مــع  يتعــارض 
منطقــة الشــرق األوســط، وآثــر األلمــان أن ال 
يغــردوا خــارج ســرب اللجنــة الرباعيــة الدوليــة فــي 
تعاملهــم مــع حركــة حمــاس، مقابــل دعمهــم 
ــدور المصــري صاحــب األوراق الجيوسياســية  لل
الضاغطــة علــى حركــة حمــاس، حيــث تجلــى هــذا 
الموقــف فــي إتفــاق القاهــرة لوقــف إطــالق 
النــار إبــان العــدوان اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة

 نهايــة عــام 2008 بيــن حركــة حمــاس وفصائــل 
"إســرائيل"  وبيــن  الفلســطينية  المقاومــة 
ــا أن ال دور  ــة، حيــث رأت ألماني بوســاطة  مصري
الجهــود  دعــم  ســوى  المرحلــة  هــذه  فــي  لهــا 
المصريــة فــي تثبيــت اإلتفــاق وضبــط حدودهــا 
مــع قطــاع غــزة لوقــف التهريــب عبر األنفــاق (11). 
وللمــرة األولــى ومنــذ فــرض "إســرائيل" الحصــار 
علــى قطــاع غــزة وإغــالق المعابــر فــي صيــف 
خطــر  تستشــعر  ألمانيــا  بــدأت   ،  2006 عــام 
سياســة الحصــار وتجويــع الفلســطينيين وبــدأت 
خارجيتهــا تتحــدث عــن ضــرورة إقــران الهدنــة بيــن 
وبيــن  الفلســطينية  المقاومــة  فصائــل 
بدخــول  تســمح  إنســانية  بهدنــة  "إســرائيل" 
المــواد اإلغاثيــة واإلحتياجــات الضروريــة لســكان 
بترســيخ  برليــن  بــدأت  آخــر  وبمعنــى  القطــاع، 
سياســة جديــدة تجــاه بقعــة من األرض وســكانها 
( قطــاع غــزة ) ولــم يعــد األمــر محصــورًا علــى 
كيفيــة التعامــل مــع حركــة حمــاس، حيــث أرســت 
وفقــا الحركــة  مــع  للتعامــل  جديــدة  قواعــد 

لمعادلة اإلنقسام الفلسطيني ،

موقف ألمانيا
من حركة حماس خالل الحروب

اإلسرائيلية" على قطاع غزة بين 2008 و 2014"



ــزة كأرض  ــي لقطــاع غ ــى الوضــع القانون ــن عل وأبقــت برلي
ــا  ــا الجــوي ومياهه ــى مجاله ــة تســيطر "إســرائيل" عل محتل
اإلســرائيلي  اإلنســحاب  رغــم  البريــة  اإلقليميــة وحدودهــا 
إتفاقيــة  مظلــة  تحــت  ســكانها  زال  مــا  الجانــب،  أحــادي 
جنيــف الرابعــة وحمــاس هــي ســلطة األمــر الواقــع ـ بحســب 
قامــوس السياســة الخارجيــة األلمانيــة الجديــد ـ فــي القطــاع 
هنــاك مجــال  يعــد  لــم  التــي  السياســية  الحقيقــة  وهــي 
للحديــث عــن اســتبعادها أو تجاهلهــا، إال أن تلــك الحقيقــة 
مــع  التعامــل   : فيــه  لبــس  ال  ألمانــي  بموقــف  مقرونــة 
المكونــات السياســية الفلســطينية يحــدده اإليمــان بحــل 
الدولتيــن، حيــث أبقــت ألمانيــا ومنــذ عــام 2008 وحتــى 
اليــوم علــى محدداتهــا فــي التعامــل مــع حركــة حمــاس مــع 

إجراء تعديل ٍطفيف يتعلق بقبول حل الدولتين.

فــي  حمــاس  حركــة  تجــاه  الممنهــج  الخطــاب  يضــع 
ــاع  ــان األمــن والدف ــر لج محاضــر جلســات اإلســتماع وتقاري
وكذلــك  األلمانــي  البرلمــان  فــي  اإلنســان  وحقــوق 
تصريحــات وزيــر الخارجيــة فرانــك فالتــر شــتاينماير منــذ عــام 
2006 وحتــى اليــوم ملخصــًا عــن السياســة األلمانيــة الثابتــة 
تحيزهــا  فــي  تجاهــر  األلمانيــة  فالحكومــة  الحركــة،  تجــاه 
فــي  باســتمرار  دعمهــا  عــن  وتعبــر  "إســرائيل"  لصالــح 
مواجهــة حمــاس وعــن حــق "إســرائيل" فــي الدفــاع عــن 
األوضــاع  تدهــور  مســؤولية  الحركــة  وتحمــل  النفــس، 
إطــالق  مواصلتهــا  نتيجــة  غــزة  قطــاع  فــي  اإلنســانية 
الصواريــخ تجــاه "إســرائيل" والتســبب بانــدالع مواجهــاٍت 
ــح الفلســطينيين  ــرة وتعرقــل من مســلحة تهــدد أمــن األخي
مطالبــة  عــن  برليــن  تتوقــف  ولــم  المصيــر،  تقريــر  حــق 
ــة  ــق شــروط اللجن ــر موقفهــا الرافــض لتطبي حمــاس بتغيي
الرباعيــة الدوليــة واإلعتــراف باإلتفاقــات الدوليــة الموقعــة 

مع منظمة التحرير الفلسطينية.

فالتــر  فرانــك  األلمانــي  الخارجيــة  وزيــر  لخــص  وقــد 
شــتاينماير سياســة ألمانيــا الخارجيــة تجــاه حركــة حمــاس فــي 
اليــوم األول مــن إعــالن الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس 
العــدوان  خــالل  جولــدن"  "هــادار  الجنــدي  أســر  عــن 
"اإلســرائيلي" علــى قطــاع غــزة عــام 2014، وذلــك عبــر 
األلمانيــة   فيلــت"  "دي  صحيفــة  نشــرته  الــذي  المقــال 
ســيطرة  إنهــاء  "يجــب  بعنــوان   2014.08.30 بتاريــخ 
إحــالل  معضلــة  شــتاينماير  يشــخص  حيــث  حمــاس"، 
الســالم بيــن الفلســطينيين و " اإلســرائيليين " وضمــان
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الهــدوء علــى جبهــة قطــاع غــزة فــي ضعــف الموقــف  إســتمرار 
المصــري المؤثــر جيوسياســيًا علــى حمــاس مقارنــة بالــدور المصــري 
األطــراف  بيــن  المواقــف  وتفــاوت  الســابقة،  المواجهــات  فــي 
اإلقليميــة وصعوبــة محاورتهــا، وهــو مــا انعكــس فــي النهايــة علــى 
ـ بحســب تعبيــر  القابعيــن  مصيــر القطــاع ذو 1,8مليــون نســمة 
الوزيــر األلمانــي ـ تحــت حكــم ســلطة األمــر الواقــع، وختــم شــتاينماير 
ــى  ــة إل ــة األوروبي ــا إعــادة البعث المقــال الصحفــي بالقــول : "بإمكانن
معبــر رفــح لمنــع تهريــب األســلحة وتحســين الظــروف اإلنســانية 
لســكان القطــاع، إال أن ذلــك يتطلــب شــريكًا شــرعيًا ولــن يكــون 
بمشــاركة حمــاس التــي تطالــب بمحــو إســرائيل ، هــذا الــدور منــوط 

بالسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس".
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الجزء الثالث
موقف األحزاب

األلمانية من حركة حماس

ال تختلــف سياســة أحــزاب المعارضــة األلمانيــة فــي حــزب اليســار وحــزب الخضــر والحــزب الديمقراطــي 
ــا بزعامــة الحــزب  ــالف الحاكــم فــي ألماني ــة حمــاس ألحــزاب اإلئت ــة مــن حرك الحــر عــن المواقــف المعلن
المســيحي الديمقراطــي وشــركائهم المحافظيــن فــي الحــزب المســيحي اإلجتماعــي والحــزب اإلشــتراكي 
الديمقراطــي، إذ لــم يكــن للدعــوات الخجولــة التــي أطلقتهــا الكتــل النيابيــة ألحــزاب المعارضــة فــي 
جلســات البرلمــان األلمانــي إلنهــاء مقاطعــة الحكومــة األلمانيــة لحمــاس كمدخــل إلنهــاء مــا اصطلــح عليــه 
فــي السياســة األلمانيــة "دائــرة العنــف" فــي قطــاع غــزة بيــن الفلســطينيين و "اإلســرائيليين"  أيــة أصــداء 
أو تأثيــرات فــي السياســة األلمانيــة ولــدى صنــاع القــرار، وأبقــت تلــك الدعــوات مقرونــًة بقبــول حمــاس 
بمخرجــات عمليــة الســالم واإلعتــراف بإســرائيل والتخلــي عــن مقاومتهــا المســلحة ضــد "إســرائيل"، كمــا 
ال تخفــي بعــض األحــزاب األلمانيــة موقفهــا الرافــض للتعاطــي أو التعاطــف مــع حمــاس بســبب خلفيتهــا
اإلســالمية كمــا هــو الحــال فــي حــزب اليســار (12) رغــم عــدم معارضــة الحــزب إدمــاج حمــاس فــي العمليــة 
السياســية فيمــا إذا أجــرت تعديــالٍت علــى أدبياتهــا ولوائحهــا األساســية وقبلــت بشــروط اللجنــة الرباعيــة 

والمجتمع الدولي.

ــي جيرهــارد شــرودر  ــا الســابق يوشــكا فيشــر فــي عهــد المستشــار األلمان ــة ألماني ــر خارجي أشــرف وزي
والمنتمــي لحــزب الخضــر علــى سياســة مالحقــة حركــة حمــاس ووضعهــا علــى الئحــة اإلرهــاب األوروبيــة 
عــام 2001 ، وال تختلــف رؤيــة وسياســة حــزب الخضــر اليــوم وكتلتــه النيابيــة فــي البرلمــان األلمانــي عــن 

الموقف الرسمي وموقف باقي األحزاب األلمانية في تعاملها مع حركة حماس.
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الخالصة
ينظــر المراقبــون والمحللــون األلمــان إلــى حركــة حمــاس علــى أنهــا نقلــة نوعيــة للصــورة النمطيــة التــي 
بناهــا الغــرب عــن الحــركات اإلســالمية "الجهاديــة"، حيــث إســتطاعت الحركــة أن تقــدم خدمــات إجتماعيــة 
وثقافيــة وتشــارك فــي انتخابــات المجالــس الطالبيــة والغــرف التجاريــة، وبلغــت ذروة التحــول فــي 
مســيرة حمــاس بنظــر المحلليــن األلمــان حينمــا قــررت المشــاركة فــي اإلنتخابــات التشــريعية عــام 2006 
وفوزهــا باألغلبيــة، وهــو مــا أهلهــا لتصنــف مــن وجهــة نظــرة البعــض علــى أنهــا حركــة مقاومــة ضــد 
 ،(17) محــددة  رؤى  ًأو  أهدافــا  تحمــل  ال  متطرفــة  مرجعيــة  ذات  "إرهابيــة"  حركــة  وليســت  اإلحتــالل 
ومــن هنــا بــدأ التســليم بفكــرة قبــول الحركــة كحقيقــة سياســية فــي عمليــة الســالم بالشــرق األوســط 
يجــب التعامــل معهــا بنــاءًا علــى محــددات السياســة األلمانيــة وتطــور موقــف الحركــة المنضويــة تحــت 
قائمــة اإلســالم السياســي بالشــكل الــذي يؤهلهــا لإلندمــاج فــي المجتمــع الدولــي مقارنــًة بنمــوذج 
منظمــة التحريــر والتحــوالت التــي أقدمــت عليهــا قبــل أن تقــرر ألمانيــا قبــول مبــدأ التفــاوض المباشــر 
معهــا ودمجهــا فــي عمليــة الســالم. الســقف المرتفــع للشــروط األلمانيــة مــرده إلتــزام ألمانيــا التاريخــي 
ــة  ــر نافــذة اإللتزامــات التاريخي ــة عب ــة األلماني ــة و الخارجي ــر السياســة الداخلي ــث تم ــاه "إســرائيل"، حي تج
وتأويــالت معــاداة الســامية، وهــو مــا يجعــل الخطــاب السياســي تجــاه حركــة حمــاس أمــرًا معقــدًا يرتقــي 
إلــى أن يكــون "خــط أحمــر" يحــرم تجــاوزه بــأي حــال مــن األحــوال، إال أن فــرص فتــح القنــوات بيــن ألمانيــا 
وحركــة حمــاس مــا زالــت قائمــة، بالنظــر إلــى الــدور الفعــال والقبــول الــذي تتمتــع بــه ألمانيــا مــن كافــة 
األطــراف فــي الشــرق األوســط والواليــات المتحــدة وأوروبــا، علــى غــرار المفاوضــات الســرية والمباشــرة 
مــع حركــة طالبــان، حيــث يجــد بعــض الساســة األلمــان فــي تلــك المقارنــة متنفســًا أو هامشــًا لمشــكلة 
حظــر الحديــث مــع حمــاس، ومــا زالــت برليــن تأمــل فــي دمــج حركــة حمــاس تحــت مظلــة منظمــة التحريــر 
الفلســطينية وخروجهــا مــن حــرج التعامــل المباشــر مــع حركــة حمــاس بالتعامــل مــع رئيــس منظمــة 

التحرير المقبول غربيًا محمود عباس.
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جانب من تصريحات
رؤساء وأعضاء األحزاب األلمانية

رئيس الحزب اإلشتراكي الديمقراطي
"أجد صعوبة في التعامل مع سياسة

ال تتحدثو مع حماس" (14).

"Sigmar Gabriel" زيجمار جابرييل

رئيس حزب الخضر
"يجب أن تتخلى حماس عن إستراتيجية 

اإلرهاب لتلتفت إلى إحتياجات سكان قطاع 
غزة" (13).

"Cem Özdemir" تشيم أوزديمير

خبير العالقات الخارجية في الحزب 
الديمقراطي الحر

"إذا أراد أحدهم أن يستمر بالعمل في منطقة الشرق 
األوسط فال بد من القبول باألمور اإلضطرارية، 

فالرئيس عباس حينما وقع على إتفاق المصالحة مع 
حركة حماس لم يكن لديه خيار آخر، وبالنسبة لنا نحن ، 
إذا كان هناك منظمة واحدة فال بد لنا من أن نجلس 

للحديث معها وإن لم يعجبنا ذلك، وقد فعلنا ذلك 
بشكل أو بآخر في مناطق كثيرة من العالم" (16).

فولفجانج جيرهارد
"Wolfgang Gerhard"

رئيسة حزب اليسار
"سيبقى حزب اليسار حزب سالم ، نحن نبحث عن 

شريك يرفض إستخدام العنف ويعتمد بدًال من ذلك 
على الطرق السلمية إلنهاء الصراعات تحت مظلة 

األمم المتحدة، فالروابط مع القوى التي تعتمد على 
اطالق الصواريخ والقنابل تهدد مصداقية حزب 
اليسار، وهذا ينطبق على غزة وأفغانستنان" (15).

"Katja Kipping" كاتيا كيبينج



16

Joschka Fischer, die Road Map und der Gaza– Abzugsplan, von Mathias Künzel
Handelsblatt , Angela Merkel und Hamas Dilemma 31.01.2006
Konrad-Adenauer-Stiftung, Die Muslimbruderschaft Ideologie und Struktur 
Bundesamt für Verfassungsschutz  
Deutsche Bundestag, 18. Wahlperiode, 05.05.2015, der Fraktionen der CDU/CSU und 
SPD, 50 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und Israel: Eingedenk 
der Vergangenheit die gemeinsame Zukunft gestalten 
Deutscher Bundestag,15. Wahlperiode, Schriftliche Fragen mit den in der Zeit vom 25. 
August bis 5. September 2003 eingegangenen Antworten der Bundesregierung
القرار 1515 الــذي اتخــذه مجلــس األمــن في جلســـته 4862،
المعقـــودة في 19 تشـــرين الثـــاني 2003/نوفمـــبر
Deutscher Bundestag,16. Wahlperiode 13. 06. 2006
Unterrichtung durch die Delegation der Bundesrepublik Deutschland in der 
Parlamentarischen Versammlung des Europarates Tagung der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarates vom 10. bis 13. April 2006 in Straßburg
Deutscher Bundestag, Stenografischer Bericht 39. Sitzung
Berlin, Mittwoch, den 21. Juni 2006
Deutsche Bundestag, 16. Wahlperiode, Die Einheitsregierung in Palästina unterstützen.
Deutsche Bundestag, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrageder 
Abgeordneten Jürgen Trittin, Kerstin Müller (Köln), Ute Koczy, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion BÜNDNI90/DIE GRÜNEN 25.04.2008
DER Gaza-Krieg, Hamas und Die Linke, Von Karin Kulow, AK Naher und Mittlerer 
Osten bei der BAG Frieden- und Internationale Politik (Mit der Hamas als islamistischer 
Bewegung kann es aus linker Sicht keinerlei Solidarität geben und fehlen jegliche 
Gemeinsamkeiten für eine derartige Verbundenheit). 
الصفحة الرسمية لرئيس حزب الخضر على موقع الفيس بوك
SUEDWATCH Blog 2012  www.suedwatch.de/blog/?p=8135

المراجع والمصادر
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Kein Bündnisse mit Kriegstreibern, Debattenbeitrag, Neues Deutschland vom 
25.6.2011

Tagesschau.de Iterviw mit Wolfgang Gerhard " Denn muss man eben mit ihnen 
sprechen "

Andreas Tai , Wiederstand im Namen Allah – Hamas als politischer Faktor im 
Friedenprozeß

Frankfurter Allgemeine, Merkel will an Boykott der Hamas festhalten, 24.06.2008  

Auswärtiges Amt, Palästinensische Gebiete, Innenpolitik 

Die Welt, EU-Diplomaten dürfen Kontakt zur radikalen Hamas aufnehmen Von NJ 
17.06.2005 

Deutschlandfunk, Zehn Jahre Hamas in Palästina, 25.01.2016

N24, Die Herrschaft der Hamas muss gebrochen werdenVon Frank-Walter 
Steinmeier 03.08.2014

Die Hamas: eine pragmatische soziale Bewegung von Maximilian Felsch

Deutsche Welle, Ein Meilenstein deutsch-israelischer Beziehungen 11.02.2008

Frankfurter Rundschau, Gabriel wirbt für Kontakte zu Hamas, 14.03.201 

Die Hamas: Von der terroristischen Vereinigung zur politischen Partei? von 
Annegret Vogel

Die Linke, Wolfgang Gehrcke

Der Friedensprozess im Nahen Osten: eine Revision herausgegeben von Ferhad 
Ibrahim, Abraham Ashkenasi

Deutsche Bundestag, Stenografischer Bericht, 207. Sitzung, Berlin 21.11.2012

* يتقدم منتدى التواصل األوروبي الفلسطيني للباحث وسام أبو الهيجا،
 بخالص الشكر على كتابة هذا التقرير.
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