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العالقات الدولية حلركة حما�س 

العالقات الدولية حلركة حما�س*1

مقدمة:

كما  و�صو�بطها؛  حما�ص  حلركة  �خلارجية  �لعالقات  �أ�ص�ص  على  �لف�صل  هذ�  يركز 

�نطالقتها  منذ  و�جهتها  �لتي  و�لتحديات  و�مل�صاعب  �حلركة  عالقات  تطور  يدر�ص 

ورف�صها  �الإ�صالمي،  ومبنهجها  �ملقاومة  ببنامج  �لتز�مها  مع  خ�صو�صاً  1987؛  �صنة 

�العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”، و�لدور �لذي تلعبه هذه �الأخرية و�للوبي Israel Lobby �ملوؤيد 

لها يف ت�صويه �صورة حما�ص �خلارجية. كما يتعر�ص �لف�صل �إىل تاأثري �عتبار حركة حما�ص 

“حركة �إرهابية”، وفق �لالئحة �الأمريكية لـ“�الإرهاب”، على عالقاتها �خلارجية، ويقدم 
يف �لنهاية مالحظات حول جناحات �حلركة و�إخفاقاتها يف جمال �لعالقات �خلارجية.

اأوًل: اأ�س�س و�سوابط عالقات حما�س اخلارجية:

منذ بد�يات عالقاتها �ل�صيا�صية �خلارجية �عتمدت حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( 

جملة من �ملبادئ و�ل�صيا�صات، �لتي �صكلت ركيزة �أ�صا�صية الإقامة هذه �لعالقات �بتد�ء، 

�ل�صيا�صية، ومن خالل در��صة جتربة  بد�يات عالقاتها  لتطويرها وتو�صعتها. ومنذ  ثم 

�لعالقات �ل�صيا�صية للف�صائل و�لقوى �لفل�صطينية، ب�صكل خا�ص، وقوى �لتحرر �لثوري 

ب�صكل عام، �أدركت قيادة �حلركة �أن �لنجاح يف هذه �لعالقات وحتقيق �الأهد�ف �ملطلوبة 

منها منوط مببادئ يكن �إيجازها بالنقاط �لتالية:

1. �لعالقات �ل�صيا�صية للحركة جزء من منظومة ن�صال متكاملة �صّد �الحتالل، وهي 
وتدعم  �مل�صلحة،  �ملقاومة  فعل  مع  تتكامل  فهي  وفعالً،  فكر�ً  �ملقاومة  �إىل  ��صتندت  و�إن 

�صيا�صياً �إجناز�تها �مليد�نية.

�ل�صيا�صي و��صحة  �إىل روؤية ��صرت�تيجية للعمل  �أن ت�صتند  2. ال بّد لعالقات �حلركة 
�أن تكون منبثقة من ��صرت�تيجية  �الأهد�ف )مرحلياً و��صرت�تيجياً(، و�لتي بدورها ال بّد 

�لتحرير.

�أ�صامة حمد�ن  �الأ�صتاذ  لبنان( مع  �أجر�ها حم�صن حممد �صالح )بريوت،  �لن�ص هو ن�ّص مقابلة مكتوبة  هذ�   *
ُو�صعت  وقد  2014/3/3؛  يف  �أ�صامة  �الأ�صتاذ  من  �لنهائي  ب�صكله  �لن�ص  �عتماد  مّت  وقد  لبنان(،  )بريوت، 

�لت�صاوؤالت هنا على �صكل عناوين وحماور للم�صاعدة يف �ن�صيابية �لن�ص و�صال�صته.
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3. ولتحقيق ذلك فال بّد �أن تد�ر �لعالقات �ل�صيا�صية للحركة بطريقة موؤ�ص�صية كاملة، 

�أد�ء  وح�صن  �ل�صيا�صي،  �الأد�ء  و��صتمر�رية  للحركة،  �ل�صيا�صي  �مل�صار  �صالمة  ت�صمن 

�لعالقات �ل�صيا�صية، وال تتاأثر �صلباً بالتغري�ت �لتي قد حت�صل يف �لبيئة �لد�خلية للحركة 

ويف �أطرها �لقيادية، وتنجح يف �لتعامل مع كل تطور�ت �لبيئة �خلارجية، وتكون قادرة 

على �ملو��صلة يف مو�جهة كل �لتحديات يف معركة طويلة �لنف�ص مع �لعدو.

د�ئماً  ت�صتند  �ل�صيا�صية  �حلركة  عالقات  يف  �مل�صالح  قاعدة  فاإن  �ل�صياق  هذ�  ويف   .4

�ىل م�صالح �ل�صعب �لفل�صطيني وق�صيته، وبغ�ص �لنظر عن طبيعة �لعالقات �ل�صيا�صية 

�ملتاحة، وفر�صها �لتي قد تبدو �أحياناً مغرية، فاإن عالقات �حلركة يجب �أال تتعار�ص �أو 

توؤثر �صلباً على �مل�صالح �لوطنية لل�صعب �لفل�صطيني وق�صيته.

�لفل�صطينية م�صاألة حيوية،  �لتجربة  �ملنطلق فاإن �ال�صتفادة من درو�ص  5. ومن هذ� 

بكل  مرور�ً   ،1987 �صنة  �حلركة  �نطالق  وحتى  لفل�صطني  �لبيطاين  �الحتالل  منذ 

�لتجارب �لناجحة و�ملريرة يف م�صرية ن�صال �ل�صعب �لفل�صطيني. ومل تتعامل �حلركة مع 

�أن كل ما فعله  �أو من منطلق  جتربة �لعالقات �ل�صيا�صية �لفل�صطينية من منطلق �صلبي، 

غريها خاطئ، بل تعاملت معها من منطلق نقدي وطني، ��صتفاد من جتاربها �لناجحة، 

و�جتهدت �حلركة يف �لوقت عينه بتجاوز عرث�تها و�أخطائها.

�إد�رة  يف  مهمة  مكانة  الأمته،  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بانتماء  �حلركة  الإيان  وكان   .6

عالقاتها �ل�صيا�صية، �إذ �آمنت �حلركة �أن �ل�صعب �لفل�صطيني جزء �أ�صيل من �الأمة �لعربية 

�الأ�صا�صي حلمايته  �ملعنى متثل عمقه �ال�صرت�تيجي، و�حل�صن  و�الإ�صالمية، وهي بهذ� 

ودعم ق�صيته. دون �إغفال للبعد �الإن�صاين �لذي يدفع كثري�ً من �أحر�ر �لعامل لدعم �ل�صعب 

�لفل�صطيني وق�صيته، ويفتح �لباب لدعم مقاومته ودعم ن�صاله حتى نيل حقوقه كافة.

لتعزيزها  و�لعمل  �اللتقاء  نقاط  على  و�التفاق  �لعالقات،  يف  �مل�صرتك  عن  �لبحث   .7

وتو�صيعها مهما كانت �لتباينات �الأخرى، �صكل �أ�صا�صاً يف بناء عالقات �حلركة �ل�صيا�صية، 

�إذ ال يكن �أن يكون �أ�صا�ص �لعالقات �ل�صيا�صية �لتطابق �لكامل د�ئماً. كما �أن �لتباين يف 

لبناء عالقات  �أال يكون مانعاً  �لروؤى جتاه ق�صايا غري ق�صية فل�صطني يجب  �أو  �ملو�قف 

تخدم �لق�صية �لفل�صطينية.

8. ويف �صياق عالقاتها �ل�صيا�صية، حر�صت �حلركة د�ئماً على ��صتقاللية قر�رها مع 

�نتمائها لالأمة، ورف�ص �لتبعية يف �أّي من عالقاتها �ل�صيا�صية، ورف�صت �حلركة د�ئماً �أن 
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تكون حتت جناح طرف �أو فريق مهما كانت حالة �الن�صجام و�لتو�فق وح�صن �لعالقات، 

�أو  لها  �ل�صيا�صي  �لتوظيف  قاعدة  �لعالقات على  �أّي �صكل من  بناء  كما رف�صت �حلركة 

م�صلحة  مع  �أو  �الأمة  م�صالح  مع  �أو  مبادئها،  مع  تتعار�ص  قد  �أجند�ت  ل�صالح  الأد�ئها 

�إن�صانية عامة.

9. ويف كل �أد�ئها �ل�صيا�صي ظلت قاعدة �الأخالقيات و�ل�صو�بط �الإ�صالمية حاكمة يف 

�أد�ء �حلركة وعالقاتها، وجنحت �حلركة يف نحت جتربة جديدة يف بناء و�إد�رة �لعالقات 

�ل�صيا�صي  �لعمل  �حتياجات  ومع  مكوناته،  بكل  �لو�قع  مع  فيها  تتعامل  �ل�صيا�صية، 

و�الأخالق  �لقيم  منظومة  مع  متعار�صاً  �أو  متناق�صاً  ذلك  يكون  �أن  دون  بتفا�صيله، 

و�ل�صو�بط �الإ�صالمية.

معايري و�شوابط بناء حما�س لعالقاتها اخلارجية:

�ل�صيا�صية  عالقاتها  بناء  يف  �حلركة  منها  �نطلقت  �لتي  و�الأ�ص�ص  �ملبادئ  على  بناء 

�خلارجية، فقد �عتمدت �حلركة جملة من �ل�صيا�صات يف �إن�صاء و�إد�رة وتطوير عالقاتها 

يف  �ل�صيا�صات  هذه  �أهم  تلخي�ص  ويكن  و�لدويل،  �الإقليمي  �مل�صتويني  على  �خلارجية 

�لنقاط �لتالية:

1. �لكيان �ل�صهيوين �لعدو �لوحيد لل�صعب �لفل�صطيني وقو�ه �ملقاومة، ومنها حركة 

حلقوق  ومغت�صباً  �لفل�صطينية  لالأر��صي  حمتالً  كونه  من  له  �لعد�ء  وينطلق  حما�ص، 

�ل�صعب �لفل�صطيني، و�حلركة بناء على ذلك لي�ص لديها م�صكلة يف �لتعاطي مع �أّي طرف 

�إقليمي �أو دويل، فالطرف �لوحيد �لذي ال تتعامل معه هو �لذي �حتل �الأر��صي �لفل�صطينية 

ودمر �حلياة �لفل�صطينية و�رشد �لالجئني.

2. �عتمدت �حلركة منهج �النفتاح على قاعدة �حلقوق �لوطنية �لفل�صطينية ويف �إطار 

حّق �ل�صعب �لفل�صطيني لتقرير م�صريه وعلى قاعدة �إنهاء �الحتالل.

3. �لتزمت �حلركة �صيا�صة عدم �لتدخل يف �ل�صوؤون �لد�خلية للدول حتت �أّي ظرف.

4. بنت �حلركة عالقاتها على �مل�صتويني �ل�صعبي و�لر�صمي، بطريقة حتافظ فيها على 

من  �إدر�كاً  �ل�صعبي  �مل�صتوى  �أقامت عالقات على  �لدولة وموؤ�ص�صاتها، كما  عالقتها مع 

�حلركة الأهمية �لعالقات �ل�صعبية، وجنحت �حلركة يف حتقيق ذلك من خالل �لو�صوح 

يف �لعالقات. وكانت �صيا�صة �حلركة عدم �لتدخل يف �ل�صاأن �لد�خلي للدول عامالً مهماً يف 

جناح �حلركة يف بناء عالقات ر�صمية و�صعبية يف �آن و�حد. 
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هي  �إمنا  �أخرى،  �أطر�ف  �أو  دول  �صّد  موجهة  لي�صت  �لدول  مع  حما�ص  عالقات   .5

عالقات موجهة ل�صالح �لق�صية �لفل�صطينية و�ل�صعب �لفل�صطيني، لذلك ال يكن حلركة 

حما�ص �أن تكون يف حمور يخو�ص معركة �صّد تكتل �أو حمور �آخر على �صعيد �ل�صيا�صة 

�الإقليمية و�لدولية، لكنها ت�صعى الأن تكون عالقاتها قائمة مع �جلميع على �أ�صا�ص دعم 

�لق�صية �لفل�صطينية.

6. �لو�صوح يف مو�قف �حلركة وروؤيتها �ل�صيا�صية؛ ما �أك�صبها م�صد�قية مهمة على 

�صعيد �لعالقات �ل�صيا�صية.

�صّد  مبا�رش  ب�صكل  موجود  وهو  �ملحتلة،  �الأر��صي  د�خل  يف  هو  �حلركة  عمل   .7

�أّي  �صّد  ع�صكرياً  عمالً  متار�ص  ال  �حلركة  فاإن  وبالتايل  فل�صطني،  �أر�ص  على  �الحتالل 

دولة �أو على �أر�ص �أّي دولة. وقد �أدت هذه �ل�صيا�صة �إىل �إدر�ك جميع �الأطر�ف �الإقليمية 

و�لدولية، �أن �لعمل �ملقاوم �صّد �الحتالل لي�ص �أمر�ً عبثياً، �أو رغبة جمردة يف �لقتال، بل 

هو �أد�ء ن�صايل وطني موجه �صّد حمتل. وعلى �لرغم من كل �التهامات �لتي كالها �لغرب 

�أثر  عام  ب�صكل  لها  كان  �ل�صيا�صة  هذه  لكن  �حلركة،  �صّد  و�أوروبا(  �ملتحدة  )�لواليات 

�إيجابي د�عم يف عالقات �حلركة �خلارجية.

تقوم  �لتي  �جلهات  مع  بالتو�فق  حتديدها  يتم  �لثنائية  �لعالقات  وطبيعة  �صكل   .8

�لعالقات معها.

ثانيًا: امل�ساعب والتحديات اخلارجية:

تو�جه عملية بناء �لعالقات �ل�صيا�صية الأي طرف جملة من �مل�صاعب و�لتحديات، ومل 

تكن حركة حما�ص ��صتثناء يف ذلك. فقد و�جهت، وما تز�ل، جملة من �مل�صاعب و�لتحديات 

�لذ�تية  �حلركة  بظروف  بع�صها  و�رتبط  و�الإقليمية،  �ل�صيا�صية  بالبيئة  بع�صها  �رتبط 

وتطور �أد�ئها ومنوها، ويكن ��صتعر��ص هذه �لتحديات يف �ل�صياق �لتايل:

1. مرحلة االنطالقة )1990-1987(:

وطني  كف�صيل  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �ل�صاحة  على  �حلركة  ظهور  بد�يات  كانت 

تكن  مل  �إذ  فل�صطينية.  معظمها  يف  �لتحديات  كانت  وقد  �إ�صالمية،  مبرجعية  فل�صطيني 

حركة فتح ومنظمة �لتحرير �صعيدة بهذ� �لتطور يف �لبيئة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية، ال �صيّما 

�أن �الإعالن عن �نطالقة حما�ص تز�من مع �نطالق �النتفا�صة �ملباركة )وهي �لت�صمية �لتي 
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�نت�رشت يف تلك �لفرتة، وتبنتها حركة حما�ص(. ويف ظّل بيئة عربية �صيا�صية تعاملت مع 

�حلالة �لفل�صطينية يف �أعقاب �الجتياح �الإ�رش�ئيلي للبنان �صنة 1982 كعبء، ويف ظّل حالة 

من �لتقلُّب �ل�صيا�صي و�لقلق من قبل قيادة فتح وم.ت.ف، �لنا�صئ عن �خلوف من نهاية 

لعملية  �لذهاب  �لقيادة يف  �لتي كانت ت�صتعجل هذه  �ل�صغوط  �ل�صيا�صي. ويف ظلِّ  �لدور 

�صيا�صية مع �الحتالل، مل تكن متانع فيها، ولكنها مل تكن مقبولة لالنخر�ط فيها ب�صكل 

�إقليمي يقوده �الأردن.  �لفل�صطيني ومن خالل دور  �لد�خل  مبا�رش، بل عب ممثلني من 

ثم   ،1983 �صنة  للقاهرة  عرفات  يا�رش  زيارة  خالل  من  لذلك  ��صتعد�دها  من  وبالرغم 

م�صتعدة  تكن  مل  وم.ت.ف  فتح  قيادة  �أن  �إال   ،1984 �صنة  �لفل�صطيني  �الأردين  �لتفاهم 

حتى  بل  مكانها،  لَّ  حَتُ �أن  يكن  فل�صطينية  قيادة  لت�صكيل  يوؤدي  �أن  يكن  مبا  للقبول 

وجود رموز �صيا�صية وطنية مناف�صة.

لتكري�ص  �أمام فر�صة ذهبية  �أنها  �لقيادة  �الأوىل، �صعرت هذه  �النتفا�صة  �نطالق  مع 

مع  مبا�رشة  �صيا�صية  ت�صوية  عملية  يف  و�مل�صي  �لفل�صطيني  لل�صعب  وقيادتها  زعامتها 

�أ�صا�صيان،  �لقيادة حتديان  لدى هذه  �أوجد  �نطالقة حما�ص  �الإعالن عن  لكن  �الحتالل، 

�إىل  �الأر��صي �ملحتلة م�صتندة  �لقيادة يف ظّل حركة تنطلق د�خل  �أولهما يف �رشعية  متثل 

�إرث �حلركة �الإ�صالمي �لطويل و�لعميق يف �لو�قع �لفل�صطيني، وثانيهما، يف رف�ص هذه 

�حلركة لت�صوية مع �لعدو، و�لدعوة للجهاد من �أجل حترير فل�صطني من �لبحر �إىل �لنهر، 

ما �صكل �أزمة لنظرية “�الأر�ص مقابل �ل�صالم”.

وقد حاولت قيادة فتح وم.ت.ف �آنذ�ك ت�صويه �صورة �حلركة و�لتحري�ص عليها لدى 

�الأطر�ف �لعربية و�الإ�صالمية �أمالً يف عزلها �صيا�صياً، ومن ثم �لتعامل معها ك�صاأن د�خلي 

فل�صطيني حمدود. وبالرغم من كل مافعلته قيادة م.ت.ف �آنذ�ك، فقد ظّل �أثر هذه �جلهود 

�نطالقة  ��صتقبلت  و�لتي  و�إ�صالمياً،  عربياً  �ل�صعبية  �حلالة  من  حما�ص  لقرب  حمدود�ً 

حما�ص برتحاب و��صتعادة لالأمل بالتحرير بعد �أحد�ث �لفرتة �ملمتدة )1986-1982(.

وبالرغم من �أن �حلركة كانت متار�ص عملها �ل�صيا�صي منذ �لبد�ية، �إال �أنه قد مّت ت�صكيل 

�أول جلنة �صيا�صية متخ�ص�صة فيها �صنة 1989؛ حيث قامت بو�صع �أ�ص�ص عملها وحدَّدت 

�لدر��صات  من  �لعديد  وقدمت  و�الإعالمية،  �ل�صيا�صية  �لتطور�ت  وتابعت  م�صوؤولياتها، 

و�إر�صال  �ل�صيا�صية  �للقاء�ت  بع�ص  ترتيب  نف�صها  �ل�صنة  يف  حاولت  كما  و�القرت�حات. 

وفود �إىل بع�ص �لدول. وكانت �أول حماولة �للقاء مع �لقيادة �لعر�قية لكنها مل تتم.
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2. مرحلة )1992-1990(:

تركا  �الإقليمي  �مل�صتوى  على  �أ�صا�صيني  بحدثني  ق�رشها،  على  �ملرحلة،  هذه  متيزت 

�أثر�ً بارز�ً على �لق�صية �لفل�صطينية وعلى عالقات حركة حما�ص �ل�صيا�صية.

�أما  �ل�صحر�ء،  عا�صفة  عملية  من  �أعقبه  وما  �لكويت  �حتالل  يف  �الأول  �حلدث  متثل 

�حلدث �لثاين فقد كان عقد موؤمتر مدريد لل�صالم. وقد �أتاح �حلدث �الأول ح�صور�ً بارز�ً 

حلما�ص على �صعيد �لعالقات �ل�صيا�صية، فقد �صاركت �حلركة يف وفد �لو�صاطة �ل�صعبي 

�حلركة  �أعطى  ما  عربية،  ت�صوية  خالل  من  �لكويت  �حتالل  الإنهاء  �صعى  �لذي  �لعربي 

فر�صة على �صعيد �لعالقات �ل�صيا�صية على �مل�صتوى �لعربي، ال �صيّما مع دول �خلليج 

وليبيا  �لعر�ق  �إىل  باالإ�صافة  و�لكويت،  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  وخ�صو�صاً  �لعربي، 

و�الأردن و�ليمن و�ل�صود�ن، من خالل زيار�ت لعو��صم هذه �لدول، كما بد�أت �ت�صاالت 

ولقاء�ت مع ممثلني لدول �إ�صالمية )�إير�ن وباك�صتان(.

للق�صية  تهديد�ً  �ملوؤمتر  فقد عدَّت �حلركة هذ�  بانعقاد موؤمتر مدريد  يتعلق  فيما  �أما 

�لفل�صطينية، ال �صيّما �أنه جاء يف �أعقاب عا�صفة �ل�صحر�ء، و�لتي كان من �آثارها �ل�صيا�صية 

�صاأنه  من  عربياً  و�نق�صاماً  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �ل�صيا�صي  �ملوقف  �إ�صعاف 

�إ�صعاف �ملوقف �لعربي عموماً.

ويف �أو�خر �صنة 1991، مّت تعيني �إبر�هيم غو�صة ناطقاً ر�صمياً با�صم حما�ص، و�صعت 

�حلركة يف هذه �ملرحلة لتاأ�صي�ص �لعالقات مع جميع هذه �الأطر�ف �لتي تر�وحت مو�قفها 

وروؤيتها  �لفكرية  ومنطلقاتها  و�أفكارها  �حلركة  على  وتعّرف  ��صتطالع  عملية  بني 

�ل�صيا�صية، فيما كانت مو�قف �أطر�ف �أخرى ت�صل �إىل حّد �النفتاح و�لتجاوب مع �صعي 

�حلركة لبناء هذه �لعالقات.

وقبل نحو �أ�صبوعني من نهاية �صنة 1992، قام �لكيان �الإ�رش�ئيلي باإبعاد 415 قيادياً 

على  حم�صوبني  و15  حما�ص  على  حم�صوبني   385 منهم  و�لقطاع  �ل�صفة  من  �إ�صالمياً 

�جلهاد �الإ�صالمي. وقد �أدت ق�صيتهم �الإن�صانية و�صمودهم يف مرج �لزهور ورف�صهم 

لالإبعاد، �إىل �أن تاأخذ ق�صيتهم �أبعاد�ً عاملية. ومثَّل ذلك قفزة نوعية لعمل حما�ص �ل�صيا�صي 

و�الإعالمي �لدويل.
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3. مرحلة اأو�شلو )2000-1993(:

مثّل �نعقاد موؤمتر مدريد يف 1991/10/30 نقطة حتول على �صعيد �لن�صال �لوطني 

و�مل�صاركة  �آنذ�ك،  �ملوؤمتر  دعم  على  و�لدويل  �لعربي  �الإجماع  ترك  وقد  �لفل�صطيني، 

يهدد  �أنه  ور�أت  �ملوؤمتر  �نعقاد  رف�صت  �لتي  �حلركة  عالقات  على  �آثارهما  فيه  �لعربية 

�لق�صية، و�أن �لهدف من �ملوؤمتر هو ت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية. وجاء �تفاق �أو�صلو يف 

نهايات �صنة 1993 ليوؤكد �صدق تقدير �ملوقف �لذي تبنته �حلركة.

وعلى �لرغم من ت�صكيك �أطر�ف عديدة حول �إمكانية حتقيق �ل�صالم، �إال �أن قوة �لدفع 

�الإقليمية و�لدولية كانت تقف يف جمملها �إىل جانب عملية �لت�صوية، ال �صيّما بعد ت�صكيل 

�ل�صلطة �لفل�صطينية يف غزة و�أريحا �أوالً، ثم تو�صعها يف مناطق عديدة يف �ل�صفة �لغربية.

وعلى �لرغم من �أن �لعالقات على �مل�صتوى �لعربي مل ت�صهد حالة من �لقطيعة، لكنها 

�صهدت حتفظاً وبرود�ً لدى عدد من �الأطر�ف �لعربية، و�صوالً �إىل م�صاركة كثري من هذه 

�الأطر�ف يف موؤمتر �رشم �ل�صيخ �صنة 1996 �لذي ��صتهدف ت�صفية �ملقاومة �لفل�صطينية، 

ال �صيّما حركة حما�ص. ويف �ملقابل، فقد تو�صعت �لعالقات وتطورت �إقليمياً مع عدد من 

�لدول �لعربية، ومع �إير�ن.

�حلركة  عالقات  يف  مهم  �أثر  �لزهور  مرج  يف  �ملبعدين  �الأخوة  �صمود  الأجو�ء  وكان 

�ل�صيا�صية، �إذ دفعت �إىل �الأمام �الت�صاالت مع �لعديد من �لدول �لعربية، كما فتحت �أفاقاً 

�ل�صفار�ت  �الت�صاالت مع  بعدد من  �إ�صالمية، وقامت حما�ص  �لعالقة مع دول  مهمة يف 

�لغربية يف �الأردن، �صعياً لدعم ق�صية �ملبعدين وعودتهم؛ فجرت �ت�صاالت ولقاء�ت مع 

�ل�صفارة  يف  �ل�صيا�صي  �مل�صت�صار  ومع  و�لرنويج،  و�إيطاليا،  و�أملانيا،  بريطانيا،  �صفر�ء 

�الأمريكية. غري �أن �خلارجية �الأمريكية �أ�صدرت يف �أو�خر �آذ�ر/ مار�ص 1993 قر�ر�ً بحظر 

�الت�صال بحما�ص. فيما �جتهت �لدول �لغربية �الأخرى �إىل جتميد �إت�صاالتها مع �حلركة.

للحركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  �غتيال رئي�ص  و�إثر ف�صل حماولة  �ملرحلة،  �أو�خر هذه  ويف 

�لعملية مّت  �ل�صيا�صي �ل�صهيوين نتيجة هذه  �الأخ خالد م�صعل يف عّمان، ويف ظّل �حلرج 

�الإفر�ج عن �ل�صيخ �أحمد يا�صني رحمه �هلل تعاىل، �لذي غادر بعد ذلك قطاع غزة للعالج، 

�ل�صعودية،  �صملت:  يا�صني،  لل�صيخ  و��صعة  زيار�ت  جولة  ترتيب  يف  �حلركة  وجنحت 
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وم�رش،  و�ل�صود�ن،  و�صورية،  �ملتحدة،  �لعربية  و�الإمار�ت  و�لكويت،  و�إير�ن،  وقطر، 

�أدت هذه �جلولة �إىل �آثار �إيجابية يف عالقات �حلركة، وفتحت لها �لعديد من �الآفاق على 

�مل�صتوى �لعربي و�الإ�صالمي. كما تلقى �ل�صيخ يا�صني دعوة لزيارة جنوب �إفريقيا، جرى 

تعطيلها الحقاً ب�صغوط من �صفارة فل�صطني يف جنوب �إفريقيا.

وب�صكل عام فقد متيزت هذه �ملرحلة مبميز�ت رئي�صية:

حتدياً  �صكل  ما  �لرئي�صية،  �لعربية  �الأطر�ف  من  عدد  قبل  من  �لتعاطي  يف  برود  �أ. 

�صلبي على م�رشوعها  �أثر  �لعالقات دون  �لقدرة على �حلفاظ على هذه  للحركة يف 

�لتحدي  هذ�  جتاوز  يف  جنحت  �حلركة  �إن  �لقول  ويكن  �الحتالل.  �صّد  �ملقاوم 

دون تقدمي �أّي تنازالت على ح�صاب برنامج �حلركة و�أهد�فها، وجنحت �حلركة يف 

�لتعامل بحكمة بالغة ويف جتنب خو�ص معركة جانبية عب جتاوز �أزمة عالقتها مع 

�الأردن �لذي قرر قطع �لعالقة مع �حلركة، و�عتقل رئي�ص مكتبها �ل�صيا�صي وعدد 

.1999 من �أع�صائه �صنة 

تطور �لعالقة مع �إير�ن و�أطر�ف عربية �صعت لتوثيق عالقتها مع �حلركة، و�صهدت  ب. 

�الأطر�ف  هذه  مع  عالقاتها  لدفع  �حلركة  قيادة  من  �أ�صا�صياً  تركيز�ً  �ملرحلة  هذه 

�ملتجاوبة مع برناجمها �إىل �أف�صل م�صتوى ممكن.

بد�ية �ت�صاالت وعالقات مع دول �إفريقية. ج. 

�ملطالب  مع  و��صح  جتاوب  يف  �الأمريكية  �الإرهاب  الئحة  على  �حلركة  ت�صنيف  د. 

�الإ�رش�ئيلية، ويف �صغط جلّي على �حلركة لتتجاوب مع �لت�صوية �ل�صيا�صية �لتي كانت 

�آنذ�ك تعي�ص �ملرحلة �لذهبية التفاق �أو�صلو.

4. مرحلة انتفا�شة االأق�شى )2005-2000(:

�صهدت هذه �ملرحلة ويف ظّل ف�صل عملية �لت�صوية يف �لو�صول �إىل حّل نهائي )كما كان 

متفقاً يف �أو�صلو( ويف ظّل �نتفا�صة �الأق�صى وت�صاعد �لعمل �ملقاوم حلركة حما�ص، تطور�ً 

كبري�ً يف عالقات �حلركة �ل�صيا�صية.

فقد جنحت �حلركة يف �إثبات قدرتها لي�ص على �ل�صمود يف �لظروف �ل�صعبة وح�صب 

�إجر�ء�ته �الأمنية  )1993-2000(، بل ورفع �صقف �ملو�جهة مع �الحتالل، و�خرت�ق كل 

جنحت  ذلك،  ومبو�ز�ة  �لكبري.  �لت�صحيات  حجم  من  �لرغم  على  �حلمر�ء  وخطوطه 

�حلركة يف تقدمي مبادر�ت �صيا�صية تن�صجم مع فعلها �ملقاوم )تهدئة �صنة 2003، وفكرة 
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وقد  �لت�رشيعي(.  �ملجل�ص  �نتخابات  يف  م�صاركتها  و�إعالن   ،2005 �صنة  و�لتهدئة  �لهدنة 

�ل�صيا�صية، ومتكنت يف هذ�  �الأق�صى يف تطوير عالقتها  �نتفا�صة  جنحت �حلركة يف ظّل 

�ل�صياق من تعزيز عالقتها مع حلفائها.

على  �الإقليمية  �الأطر�ف  من  عدد  مع  �الأمام  �إىل  قدماً  عالقاتها  دفع  يف  جنحت  كما 

و��صتطاعت  م�رش.  �صيّما  ال  �ل�صابقة  �ملرحلة  خالل  �عرت�ها  �لذي  �جلمود  من  �لرغم 

�حلركة حتقيق �خرت�قات مهمة يف عالقاتها على �مل�صتوى �لدويل، ما �أدى �إىل لقاء�ت مع 

ملفو�ص  ممثلني  مع  مبا�رشة  و�ت�صاالت  �الأوروبي،  �الحتاد  دول  معظم  يف  م�صوؤولني 

 ،Javier Solana ل�صوؤون �ل�صيا�صية و�الأمنية يف �الحتاد �الأوروبي �آنذ�ك خافيري �صوالنا�

�ت�صال  وبد�ية  معلن(،  غري  ر�صمي  )ب�صكل  �الأوروبية  �لعو��صم  من  لعدد  وزيار�ت 

مبا�رش مع �الحتاد �لرو�صي، حيث وجهت �لدعوة لوفد من �حلركة لزيارة مو�صكو، يف 

ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2005، ومتت �لزيارة يف كانون �لثاين/ يناير 2006، لتكون بد�ية 

لعالقة ما تز�ل متو��صلة ب�صكل جيد.

وقد �أثبتت �حلركة يف هذه �ملرحلة قدرتها على ت�صكيل �صبكة و��صعة من �لعالقات يف 

�أهمية قدرة �حلركة �مليد�نية و�جلماهريية  �إغفال  ظّل ��صتمر�ر عملها �ملقاوم، وال يكن 

�ل�صيا�صي، عالوة على ذلك، فاإن وجود عالقات حتالفية على قاعدة  يف تكري�ص دورها 

مقاومة �الحتالل تركت �آثار مهمة على عالقات �حلركة �ل�صيا�صية. غري �أن هذه �ملرحلة 

�صهدت �أي�صاً �صغوطاً �أمريكية غري م�صبوقة على �الحتاد �الأوروبي الإدر�ج حركة حما�ص 

لهذ�  �الحتاد  دول  من  �لعديد  مقاومة  من  �لرغم  وعلى  �الأوروبية.  �الإرهاب  الئحة  على 

2003. وهو �الأمر �لذي رف�صته �حلركة،  �إىل ذلك �صنة  �أدت  �أن هذه �ل�صغوط  �إال  �الأمر، 

ور�أت �أنه يعب عن نفاق �صيا�صي و�زدو�جية يف �ملعايري كانت دوماً ت�صتخدم �صّد �ل�صعب 

�لفل�صطيني ون�صاله.

5. مرحلة ال�رشوط الدولية )2007-2006(:

نتائجها  فاجاأت  �لتي  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخابات  �ملرحلة  هذه  يف  �حلركة  خا�صت 

�ملجل�ص  مقاعد  من  مريحة  غالبية  على  �إثره  على  حازت  للحركة،  كبري  بفوز  �جلميع 

�ملتحدة  �لواليات  �صعت  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �إر�دة  مع  �لتجاوب  وبدل  �لت�رشيعي. 

�الأمريكية �إىل حما�رشة فوز �حلركة؛ مطلقة ما عرف �آنذ�ك بـ“�رشوط �لرباعية” للتعامل 

مع �أّي حكومة ت�صكلها �أو ت�صارك فيها حما�ص. و�إز�ء رف�ص حما�ص لذلك تدخلت �أطر�ف 
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دولية و�إقليمية ملنع ت�صكيل حكومة وحدة وطنية �صعت لت�صكيلها حركة حما�ص، ور�هنت 

�لتي  �حلكومة  جنحت  فقد  �ل�صعوبات،  من  وبالرغم  �حلركة.  ف�صل  على  �الأطر�ف  هذه 

بقيادة  �أمني  خمطط  �إطالق  �إىل  �أدى  ما  �لتحديات،  وجه  يف  �ل�صمود  يف  حما�ص  �صكلتها 

�أمريكية “م�رشوع د�يتون” الإ�صقاط �حلكومة �لتي �صكلتها حما�ص. وبالرغم من مو�فقة 

حما�ص على ت�صكيل حكومة وحدة وطنية يف �تفاق مكة �آذ�ر/ مار�ص 2007، �إال �أن م�رشوع 

ما  �لوقائي(،  )�الأمن  فل�صطينية  وباأدو�ت  �أمريكي  باإ�رش�ف  يتوقف  مل  حما�ص  مو�جهة 

�الأجهزة  �إىل قر�ر �حلكومة �صبط  باالأمن  �الغتياالت و�الإخالل  د�ئرة  �ت�صاع  �أدى وبعد 

�الأمنية وتفلتها، �الأمر �لذي مل يتفهمه �أبو مازن �أو يتجاوب معه كرئي�ص لل�صلطة يفرت�ص 

�أن يدعم �حلكومة، وكرئي�ص حلركة فتح يفرت�ص �أن يلتزم مبا مّت �لتوقيع عليه يف �تفاق 

مكة. و�نتهت هذه �ملرحلة �إىل حالة �نق�صام فل�صطيني، ووجود حكومتني يف غزة ور�م �هلل.

فر�صته  �لذي  �ل�صيا�صي  �حل�صار  هو  �ملرحلة  هذه  يف  حما�ص  و�جه  ما  �أبرز  ولعل 

�لوطنية،  �لوحدة  وحكومة  حما�ص  حكومة  على  �لدولية  و�لرباعية  �ملتحدة  �لواليات 

وعملية �خللط �ملق�صودة من هذه �الأطر�ف بني �لعالقة مع حما�ص و�لعالقة مع �حلكومة. 

كما �أن �نهيار �تفاق مكة ترك �آثار�ً �صلبية على �لعالقة بني �حلركة و�ل�صعودية.

من  باإ�صناد  حظيت  كما  حلفائها،  من  كبري  باإ�صناد  �ملرحلة  هذه  يف  �حلركة  وحظيت 

�أدركت دور �حلركة وعمق تاأثريها على �مل�صتوى �لوطني، و�صعت لبناء  �أطر�ف عربية 

عالقة �إيجابية مع �حلركة، على �لرغم من �نعكا�صات �النق�صام على هذه �لعالقات الحقاً.

�الحتاد  مع  �لعالقة  تطورت  فقد  �حل�صار،  من  وبالرغم  �لدويل  �مل�صتوى  وعلى 

يف  ع�صويته  من  )بالرغم  بع�صها  ر�أت  �لتي  �الأوروبية  �لدول  من  عدد  ومع  �لرو�صي، 

�الحتاد �الأوروبي( �أن قر�ر�ت �الحتاد ملزمة ملوؤ�ص�صات �الحتاد، ولي�ص للدول �الأع�صاء 

فيه، كما �صهدت هذه �ملرحلة تطور�ً للعالقة مع جنوب �إفريقيا، و�صل�صلة من �الت�صاالت 

مع عدد من �لدول �الإفريقية ودول �أمريكا �لالتينية.

6. مرحلة احل�شار واحلرب )2011-2007(:

غزة،  ح�صار  خالل  من  حما�ص  حركة  على  �خلناق  لت�صديد  �ملتحدة  �لواليات  �صعت 

دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  غزة  على  و��صعاً  عدو�ناً  ف�صن  ذلك  من  �الحتالل  و��صتفاد 

2008، ور�هنت �أطر�ف عديدة �إقليمية على �إنهاء �ملقاومة يف غزة وتقوي�ص حركة حما�ص 

خالل هذه �لعملية، �لتي ر�أت فيها ر�م �هلل فر�صة ال�صتعادة غزة!!
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و�صكل �صمود حركة حما�ص و�اللتفاف �ل�صعبي حولها، وف�صل “�إ�رش�ئيل” يف �جتياح 

قطاع غزة، لطمة لالحتالل مل يكن يتوقعها، ون�رش�ً عزز مكانة �حلركة �إقليمياً ودولياً. 

و�نعك�ص ذلك على لعالقات حما�ص �ل�صيا�صية �إقليمياً ودولياً. 

و�ت�صعت  حتالفاتها  وتر�صخت  �ملرحلة  هذه  يف  �الإقليمية  �حلركة  عالقات  وتطورت 

د�ئرة عالقاتها �لدولية و�أ�صبحت حمط �هتمام دو�ئر �صنع �لقر�ر �الأوروبية، ويف هذه 

�ملرحلة تطورت �لعالقة مع رو�صيا لت�صل �إىل لقاء�ت ر�صمية على م�صتوى �لرئا�صة، كما 

�صهدت بد�ية لعالقات �حلركة مع �حلزب �ل�صيوعي �ل�صيني.

كما كان جلهود �لن�صطاء من خمتلف دول �لعامل يف ك�رش �حل�صار عن قطاع غزة �أثر 

مهم يف فتح �لعديد من قنو�ت �الت�صال مع �حلركة، وهزت هذه �جلهود �ل�صورة �لنمطية 

�لتي حاول �لكيان �ل�صهيوين دوماً ر�صمها للمقاومة.

7. مرحلة الثورات العربية:

من �ملبكر �حلديث عن �آثار هذه �ملرحلة على عالقات �حلركة �ل�صيا�صية ل�صببني: �أولهما 

�أن هذه �ملرحلة مل ت�صل �إىل نهاياتها �لتي يكن �أن يتم �ال�صتنتاج �لقطعي على �أ�صا�صها. �أما 

�ل�صبب �لثاين فهو مرتبط بطبيعة �لتقلبات و�ل�رش�عات �الإقليمية، و�لتي �صكلت بالن�صبة 

الأطر�ف عديدة منطلقاً لتحديد مو�قفها جتاه �حلركة، بعد �أن كان م�رشوع �حلركة �ملقاوم 

هو �ملعيار �الأ�صا�صي بل ورمبا �لوحيد ل�صنو�ت م�صت. 

�لبيئة  �إقليمياً يف ظّل  �ل�صيا�صية  �لذي يو�جه حما�ص وعالقاتها  �الأبرز  �لتحدي  ولعل 

ب�صكل  �الإقليم  �صعيد  على  وعمودياً  �أفقياً  �لكبري  �النق�صام  حالة  هو  �ملتقلبة  �الإقليمية 

عام، وعلى �صعيد كل قطر ب�صكل خا�ص. وهو حتٍدّ من جانبني، �إذ يذكي هذ� �النق�صام 

�أطر�فاً عديدة حتاول  �أن  �لفل�صطينية، كما  بالق�صية  �رش�عات د�خلية ت�صعف �الهتمام 

�إقحام حما�ص يف خ�صوماتها و�رش�عاتها، وهو ما قررت حما�ص �أال تتورط فيه.

دور “اإ�رشائيل” واللوبي املوؤيد لها يف ت�شويه �شورة حما�س اخلارجية:

ال �صّك �أن “�إ�رش�ئيل” نظرت بقلق كبري �إىل عالقات حما�ص و�ت�صاالتها على �مل�صتوى 

كان   1993 �صنة  �الأمريكية  �الإرهاب  الئحة  على  حما�ص  و�صع  �أن  نعتقد  ونحن  �لدويل، 

نتيجة �صغوط “�إ�رش�ئيل” و�للوبي �ل�صهيوين �لذي ركز منذ مطلع �لت�صعينيات هجومه 

منظمة  ف�صائل  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  جممل  على  هجومه  من  �أكرث  حما�ص  حركة  على 

�لتحرير وغريها، وال �صّك �أن بعد توقيع �تفاق �أو�صلو �صنة 1993، تر�جع هجوم �للوبي 
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لـ“�إ�رش�ئيل” على ف�صائل م.ت.ف وتز�يد وت�صاعد هجومه على حركة حما�ص.  �ملوؤيد 

على  هجوماً  �صنَّ  �أنه  و�صطوته  �ملتحدة  �لواليات  يف  �ل�صهيوين  �للوبي  جر�أة  وبلغت 

�لرئي�ص �الأمريكي �الأ�صبق جيمي كارتر Jimmy Carter على �لرغم من دعمه للم�رشوع 

�ملتحدة،  �لواليات  يف  به  يتمتع  �لذي  �ل�صيا�صي  �لوزن  كل  من  �لرغم  وعلى  �ل�صهيوين، 

ودوره يف �إبر�م �تفاق كامب ديفيد، وذلك بعد لقائه �الأخ خالد م�صعل.

عمل �للوبي �ل�صهيوين �صّد حركة حما�ص يف ثالثة �جتاهات متو�زية:

�الختباء خلف ق�صية “�الإرهاب”، �لعمل على ت�صويه �صورة �حلركة وتقديها بالذ�ت   .1
بعد �أحد�ث �أيلول/ �صبتمب 2001 كـ“حركة �إرهابية”، و�أن �ل�صورة �لتي عانت منها 

�لواليات �ملتحدة يف هذه �الأحد�ث هي �ل�صورة نف�صها �لتي تعانيها “�إ�رش�ئيل”.

من  �صيئاً  فيها  يتفهمون  مو�قف  عن  يعّبون  �لذين  �ل�صيا�صيني  كل  على  �ل�صغط   .2
كل  على  و�ل�صغط  ومو�قفها  حما�ص  �صلوك  عن  ف�صالً  �لفل�صطينية،  �ملقاومة  �صلوك 

�ل�صيا�صيني �لذين يحاولون �الت�صال مع حركة حما�ص �أو عقد لقاء�ت معها، �أو �للذين 

�لتقو� مع �حلركة بغ�ص �لنظر على مو�قعهم.

�صغط �للوبي �ل�صهيوين عب و�صائل �الإعالم �ملختلفة لتقدمي �حلركة ب�صورة �صلبية   .3
�لفل�صطيني  للن�صال  �الأمريكي  �لذهن  يف  �لعالقة  �لنمطية  �ل�صورة  من  وم�صتفيد�ً 

ولل�صخ�صية �لعربية.

�مل�صتوى  �ل�صهيونية على  �ل�صغط  باأوروبا، مل حتقق جهود جمموعات  فيما يتعلق 

�الأوروبي �لنجاح �ملطلوب �إ�رش�ئيلياً، لذلك جلاأت “�إ�رش�ئيل” ال�صتخد�م �ل�صغط �الأمريكي 

�صنو�ت  ع�رش  من  �أكرث  بعد  �الإرهاب”  “الئحة  على  حما�ص  حركة  لتدرج  �أوروبا  على 

�لتي بذلتها  �إن �جلهود  �لقول  �إدر�ج حما�ص على الئحة �الإرهاب �الأمريكية. ويكن  من 

�حلركة وموؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين �لفل�صطيني وقوى و�أطر�ف موؤّيدة للحق �لفل�صطيني 

�للوبي  يحاول  كان  �لتي  �ل�صور  من  كثري  �إي�صاح  يف  معقول  حّد  �ىل  جنحت  �أوروبا،  يف 

�لفل�صطينية  �لق�صية  ل�صالح  �الإجناز�ت  بع�ص  حتقيق  يف  جنحت  كما  نقلها،  �ل�صهيوين 

�ل�صهيوين،  �لكيان  �ال�صتيطان يف  �أّي �رشكات تعمل يف جمال  �لتعامل مع  من قبيل منع 

ورف�ص �لتعامل مع �ملوؤ�ص�صات و�جلامعات �ل�صهيونية من قبل عدد معتب من �جلامعات 

�لغربية و�الأوروبية ب�صكل عام. 

�إن �ملو�جهة �لفاعلة للجهود �لتي تبذلها �للوبيات �ل�صهيونية، و�حلكومة �الإ�رش�ئيلية 

تتطلب توحيد�ً للجهود �لعربية و�لفل�صطينية على هذ� �ل�صعيد.
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تاأثري اعتبار حركة حما�س “حركة اإرهابية” على عالقاتها اخلارجية:

�آثار�ً على عالقاتها �خلارجية  “حركة �إرهابية” ترك  ال �صّك �أن �عتبار حركة حما�ص 

ب�صكل  �الأمريكية  �ل�صيا�صات  تلتزم  �لتي  و�لدول  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  مع  �بتد�ء 

حما�ص  ت�صنيف  �أن  �صّك  وال  و�ليابان.  ككند�  �الأمريكي  �جلو�ر  يف  دول  بالذ�ت  كامل، 

هذه  مع  �لعالقات  بناء  لتعرث  �أدى  لالإرهاب  �الأمريكية  �لالئحة  وفق  �إرهابية”  كـ“حركة 

�لدول ودول �صبيهة ب�صكل كبري. �أي�صاً، هذه �لدول مل تبدي �أّي حمالة لفهم موقف حركة 

حما�ص و�لتزمت �ملوقف �الأمريكي. 

وروؤية  �صور  ت�صكل  وبد�أت  حما�ص  حركة  مع  تعاملت  عديدة  �أوروبية  دول  هناك 

و�تهام  �الأمريكية  �ل�صغوط  ونتيجة  �لدول  هذه  �أن  �إال  �الأمريكية،  �لروؤية  عن  خمتلفة 

�أمريكي  �إدر�ك  هناك  �أن  نعتقد  كنا  و�إن  عالقاتها،  عن  تعلن  ال  بـ“�الإرهاب”  �حلركة 

بـ“�الإرهاب”  �تهام �حلركة  �لدول باحلركة؛ لكن  �أمريكية عن �ت�صاالت هذه  ومعلومات 

جعل �الأمر متعذر�ً على �صيا�صيي هذه �لدول �الإف�صاح ب�صكل و��صح وجلّي عن عالقاتهم 

مع �حلركة.

�أمريكية  باملوقف �الأمريكي لكنها تتعر�ص ل�صغوط  �أخرى مل تعباأ كثري�ً  هناك دول 

متو��صلة ما يعيق منو هذه �لعالقات ب�صكل مريح، وهنا ال بّد من �الإ�صارة �إىل �أن هناك فئة 

ر�بعة من هذه �لدول ��صتطاعت �أن تو�جه �ل�صغوط �الأمريكية و��صتطاعت �أن تتعامل مع 

حركة حما�ص ب�صكل و��صح ومعلن و�رشيح وما ز�لت هذه �لعالقات قائمة وتتو��صل 

وتنمو.

�حلركة  عالقات  على  �آثاره  ترك  بـ“�الإرهاب”  حما�ص  حركة  �تهام  فاإن  باملجمل  �إذ�ً، 

بالدول �لتي تربط كثري�ً من �صيا�صاتها ب�صكل كلي �أو جزئي ب�صيا�صات �لواليات �ملتحدة 

�الأمريكية �أو تتحالف معها ب�صكل كبري على �صعيد �ملنطقة. وهذ� ي�صري �أن �تهام �حلركة 

بـ“�الإرهاب” مل يرتك �أثر�ً كبري�ً لدى �ل�صعوب، �لتي �أدركت �أن �تهام �حلركة بـ“�الإرهاب” 

هو م�صاألة �صيا�صية وال عالقة له بالو�قع، وكثري�ً ما كان يحدث جتاوب �صعبي كبري مع 

كانت  �الأطر�ف  بع�ص  �أن  جند  كنا  بل  �التهامات،  لبع�ص  �حلركة  تقدمه  �لذي  �لتو�صيح 

تقوم بالدفاع عن حركة حما�ص �أو �لتعبري عن موقف موؤيد للحركة ب�صورة �أو باأخرى. 

حركة  يعّد  �أن  وبني  �ل�صيا�صي  �ملوقف  بني  �لتمييز  على  قدرة  �أكرث  �ل�صعبي  �لُبعد  وظّل 

حما�ص “حركة �إرهابية” بالفعل.
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املقاومة،  بربنامج  والتزامها  االإ�شالمي،  حما�س  التزام  ي�شكل  هل 

ورف�س االعرتاف بـ“اإ�رشائيل” عائقاً اأمامها يف عالقاتها اخلارجية:

ال �صّك �أن كون حما�ص حركة حترر وطني مبرجعية �إ�صالمية يف ظّل �ملوقف �ل�صلبي 

�نطالق  بد�يات  يف  �صكَّل  �ملتحدة،  �لواليات  ويف  �لغربي  �ل�صعيد  على  �الإ�صالميني  من 

�ملختلفة  �الأمريكية  و�ملوؤ�ص�صات  �ل�صخ�صيات  �ت�صاالت  يف  نلم�ص  وكنا  �إ�صكاالً  �حلركة 

�لتبا�صاً ال يلبث �أن يتحول �ىل حالة من �ملفاجاأة عندما يتم �لتعامل مع �حلركة، �إذ �أن ما 

�أن حركة حما�ص هي  �لنمطية، كان هوؤالء يكت�صفون  �ل�صورة  يرونه يختلف متاماً عن 

حركة وطنية �صيا�صية و�عية، �ملقاومة �صيا�صة و��صحة لها يف مو�جهة �الحتالل، ولغة 

�خلطاب �ل�صيا�صي و�حلجة �ل�صيا�صية و�لروؤية �ل�صيا�صية لغة و��صحة، وهي ال تتناق�ص 

مع �لقيم �لتي يطرحها �لغرب من حيث �لديوقر�طية و�حلرية وتقرير �مل�صري وحقوق 

حول  �الأطر�ف  هذه  لدى  �إيجابياً  و�نطباعاً  �أثر�ً  ترتك  �أن  �حلركة  و��صتطاعت  �الإن�صان، 

طبيعة �اللتز�م �لديني. وهذ� �أعطى �حلركة م�صد�قيًة، و�أثبت �أن �لتز�م �حلركة �الإ�صالمي 

ج يف �لدعاية �ل�صهيونية. كوننا حركة وطنية  �إيجابي، ولي�ص �صلبياً كما كان ُيروَّ �أثر  له 

مبرجعية �إ�صالمية مل جند له �آثار�ً �صلبية مع دول �أخرى كرو�صيا و�ل�صني ودول �أمريكيا 

�الإ�صالمي وتقدير�ً  اللتز�م �حلركة  نلم�ص �حرت�ماً  بل  �أخرى،  و�إفريقيا ودول  �لالتينية 

للحركة �لتي يحرتم �أبناوؤها قيم �ملجتمع �لذي ينتمون �إليه. 

�حلركة  فوز  بعد  �ملتحدة  �لواليات  و�صعتها  �لتي  �ل�رشوط  فاإن  و�قعي،  وب�صكل 

�حلركة  عالقات  على  �أثر�ً  تركت  �لرباعية،  �رشوط  م�صمى  حتت   2006 بانتخابات 

�لعالقة  ذ�ت  �لدولية، حتى  �الأطر�ف  �إن كل  �إذ  �لدويل،  �ل�صعيد  �خلارجية وبالذ�ت على 

�الإيجابية مع �حلركة، �صعت الإقناع �حلركة يف �ملرحلة �الأوىل لتعلن قبولها لهذه �ل�رشوط، 

جاءت  �إمنا  �ل�رشوط  هذه  �أن  �أكدت  �إذ  بو�صوح.  �مل�صاألة  هذه  مع  �حلركة  تعاملت  وقد 

لـ“�إ�رش�ئيل”  مفاجاأة  كان  ما  وهو  �النتخابات،  يف  فوزها  بعد  �ل�صيا�صي  دورها  لتعطيل 

و�لواليات �ملتحدة، و�أن �ملطالب �لتي قدمتها �لرباعية هي �رشوط �لتزم بها يا�رش عرفات 

منذ �لثمانينيات، ومل حتقق ما وعد به من ت�صوية ومن حّل للق�صية �لفل�صطينية.

وهكذ� فاإن �ملرحلة �الأوىل كانت مرحلة نقا�ص لهذه �ل�رشوط وتو�صيح ملوقف �حلركة 

منها. وال �صّك �أن هذه �ملرحلة �أثمرت تفهماً للعديد من �الأطر�ف لكنها مل حتدث تغيري�ً يف 

�رشوط �لرباعية.
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�حلركة  مت�صك  على  بالتاأكيد  فكانت  �ل�رشوط،  هذه  مو�جهة  يف  �لثانية  �ملرحلة  �أما 

بثو�بتها وتعزيز قدرتها �مليد�نية. وال �صّك �أن مت�صك �حلركة بثو�بتها من رف�ص �لتنازل 

عن �حلقوق �لفل�صطينية و�لتم�صك باملقاومة تعزز على �أنه موقف �أ�صا�صي ال تقبل �حلركة 

�لتنازل عنه بعد �صمود �حلركة �أمام �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي يف عملية “�لر�صا�ص �مل�صبوب” 

ويف  �ل�صهيوين،  �لعدو�ن  مو�جهة  يف  �حلركة  و�صمود   ،2009/2008 عام   Cast Lead

لكل  �حلركة  �أكدت  �أي�صاً،   .2012 �صنة  �ل�صهيوين  �لكيان  على  موؤثرة  �رشبات  حتقيق 

يف  نتائج.  لها  يكون  لن  لل�صغط  حماولة  هو  �لرباعية  �رشوط  عن  �حلديث  �أن  �الأطر�ف 

حركة  على  �لدويل  �ل�صغط  تر�جع  �الآن  وحتى   2013 �صنة  مطلع  منذ  �الأخرية  �الآونة 

منها  عديدة؛  �لرت�جع  هذ�  �أ�صباب  باأن  قناعتنا  مع  �لرباعية،  ب�رشوط  للقبول  حما�ص 

�إ�صافة �ىل تعرث  �أ�صا�صي �صمود حركة حما�ص يف مو�جهة �ل�صغوط و�لعدو�ن،  ب�صكل 

م�صار �لت�صوية، وت�صاعد حدة �لتغيري�ت، ما �أدى لعدم �ال�صتقر�ر يف �ملنطقة. 

ثالثًا: تطور العالقات الدولية حلركة حما�س:

من  بالرغم  �إذ  و�حلزبي،  �لر�صمي  بالبعدين  �لدولية  عالقاتها  يف  حما�ص  �هتمت 

�ل�صلطة، و�حلياة  تد�ول  �أن  �إال  �ل�صيا�صي،  �لقر�ر  �ملوؤ�ص�صات ودورها يف �صناعة  وجود 

�لديوقر�طية يف تلك �لدول تفر�ص عدم �الكتفاء ببناء �لعالقات مع �ل�صلطة وحدها، بل 

مع �الأحز�ب وقوى �ملجتمع �ملدين �لفاعلة. لذلك كان من �أ�صا�صيات بناء عالقات حما�ص 

�لر�صمية )�خلارجية،  �ملوؤ�ص�صات  �لدويل �الهتمام بالعالقة مع  �مل�صتوى  �ل�صيا�صية على 

�ل�صيا�صية  و�الأحز�ب  �ملدين  �ملجتمع  وموؤ�ص�صات  �حلكومة...�إلخ(  �أو  �لدولة  رئا�صة 

مبو�ز�ة ذلك.

و�صعت قيادة حما�ص جملة من �لقو�عد لتطوير عالقاتها �لدولية يكن تلخي�صها يف 

�لنقاط �لتالية:

�حلركة  عالقات  حتكم  �لتي  و�ل�صيا�صيات  �ملبادئ  ذ�ت  �لدولية  �لعالقات  يحكم   .1

�ل�صيا�صية.

على �لرغم من �أهمية �لعالقات �لدولية يف �حلركة و�رشورة ك�صب �أ�صدقاء وموؤيدين   .2

حلقوقنا �مل�رشوعة، �إال �أن ذلك ال يتحقق على �أ�صا�ص تنازالت مت�ص �حلقوق �لوطنية 

ل�صعبنا �لفل�صطيني �أو م�رشوع �ملقاومة و�لتحرير كم�رشوع وطني فل�صطيني.
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يف  �الأر�ص  على  �لقوة  �لقوة،  �متالك  هو  �لدولية  �لعالقات  يف  �الأ�صا�صي  �لعامل  �إن   .3

�رتباطنا ب�صعبنا وبحقوقنا، و�لقوة يف مو�جهة �الحتالل مقاومة و�صمود�ً، و�لقوة يف 

عمق �رتباطنا باأمتنا كعمق ��صرت�تيجي و�رتباطها بنا.

�إىل  و�حلاجة  �لدولية،  �لبيئة  يف  �صغطه  وو�صائل  �ل�صهيوين  �الخرت�ق  حجم  �إدر�ك   .4

مو�جهة هذ� �الخرت�ق باأ�صاليب تكافئ يف نتائجها �أثره قدر �مل�صتطاع.

عدم �قت�صار �لعالقات �لدولية على �لغرب وال �صيّما �لواليات �ملتحدة ودول �أوروبية   .5

و�أمريكا  و�إفريقيا  �آ�صيا  يف  كلها  �لعامل  قار�ت  �إىل  �لد�ئرة  هذه  �ت�صاع  بل  حمددة، 

�لالتينية كذلك.

تاأهيل  الإعادة  ت�صعى  �لتي  �ل�صيقة  �لعقلية  منطقها  كان  �إذ�  ت�صتقيم  ال  �لعالقات  �إن   .6

�جلانب �لفل�صطيني ليقبل باالحتالل، �أو �لتغيري مبا ينا�صب عملية �لت�صوية و�رشوطها، 

بل ال بّد لنجاح م�صار �لعالقات �ل�صيا�صية �أن تتم يف �إطار من �لفهم للمبادئ و�إدر�ك 

من  ولي�ص  هي،  كما  حما�ص  مع  �لتعامل  وقبول  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حلقوق  عميق 

خالل عملية تاأهيل مل تنجح من حتقيق �ملر�د منها مع �أطر�ف �أخرى.

وقد �صاعدت هذه �ملبادئ يف دفع عالقات �حلركة باجتاهات عديدة، �أثمرت يف تطوير 

�لعالقة مع رو�صيا، و�رشق �آ�صيا، ويف �إفريقيا و�أمريكا �لالتينية. كما �أنها جعلت �حلركة 

يخل  قد  �لعالقات،  لهذه  ��صتعجال  دومنا  �صحيحة  �أ�ص�ص  على  عالقات  ببناء  معنية 

بالتو�زن �ملطلوب يف �لعالقات بني �الأطر�ف.

�لعو��صم  �ملختلفة يف عدد من  �لدول  �لدولية )عب �صفار�ت  �ت�صاالتها  بد�أت حما�ص 

�لعربية و�الإ�صالمية( منذ �صنة 1993، و�صملت هذه �الت�صاالت �صفارة �لواليات �ملتحدة 

�الأمريكية، وبريطانيا، وفرن�صا، �إ�صافة لعدد من �لدول �الأوروبية �الأخرى. وكانت بع�ص 

�الت�صاالت تتم مببادرة من �صفار�ت هذه �لدول. 

وقد قررت �حلركة �العتذ�ر عن ��صتمر�ر �للقاء�ت مع �صفارة �لواليات �ملتحدة ما مل 

يتطور م�صتوى �للقاء�ت ويتغري �أ�صلوبها. ثم ما لبثت �لواليات �ملتحدة �أن �أدرجت �حلركة 

�إىل  �أدى  ما  �آنذ�ك،  للت�صوية  ورف�صها  باملقاومة  مت�صكها  نتيجة  �الإرهاب”  “الئحة  على 

وقف بع�ص �ل�صفار�ت �الأوروبية لتو��صلها مع حما�ص يف عّمان، فيما تو��صلت �ت�صاالت 

�أوروبية عديدة مع �حلركة من خالل ممثليها يف طهر�ن و�خلرطوم وبريوت،  �صفار�ت 

 ،1995 �صنة  ويف  و�الأحد�ث.  بالتطور�ت  �ملرتبطة  �الت�صاالت  حدود  يف  ظلت  �أنها  غري 
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بادرت �أطر�ف �أوروبية للتو��صل مع حما�ص يف حماولة الإقناع �حلركة باأهمية �مل�صاركة يف 

�نتخابات �لرئا�صة و�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، و�أكدت حما�ص �آنذ�ك عدم م�صاركتها 

يف هذه �النتخابات، وكحق ديوقر�طي يف �لتعبري عن موقف �صيا�صي.

حما�ص  تلقت  �لنهائي”،  “�حلل  ملفاو�صات  �ال�صتعد�د  بد�ية  ومع   ،1998 �صنة  ويف 

�إىل حّث �حلركة  �آنذ�ك، تهدف  �أملانيا حملها كبري م�صت�صاري رئي�ص وزر�ئها  ر�صالة من 

�صوؤون  �إد�رة  ويف  �ملفاو�صات  يف  دور�ً  �حلركة  باإعطاء  وتعد  �لت�صوية،  جهود  دعم  على 

2000 �صنة  “�حلل �لنهائي” يف حال مو�فقتها على ذلك. وكانت �صنة  �ل�صلطة، ودور�ً يف 

�ملتو�صط،  حو�ص  دول  �صيّما  ال  �الأوروبية،  �لعو��صم  من  �لعديد  مع  �الت�صاالت  فتح 

�إ�صافة �إىل �صوي�رش� و�لرنويج.

1. حما�س والواليات املتحدة:

منفتح  �صيا�صي  وباأفق  و��صحة،  روؤية  من  �ل�صيا�صية  عالقاتها  يف  حما�ص  �نطلقت 

�لذي  �لعدو  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  باعتبار  �لدويل  �ملجتمع  مكونات  كل  مع  �لعالقة  على 

تو�جهه حما�ص و�صعبنا �لفل�صطيني، وتعاملت حما�ص بهذه �لروح يف كل �ت�صاالتها مع 

�أطر�ف �ملجتمع �لدويل. غري �أن �لواليات �ملتحدة �الأمريكية تعاملت دوماً مع حما�ص وفق 

“الئحة �الإرهاب” �الأمريكية جاء ب�صغوط  �حل�صابات �الإ�رش�ئيلية، فاإدر�ج حما�ص على 

�أمريكية  ب�صغوط  جاء  لالإرهاب”  �الأوروبية  “�لالئحة  على  حما�ص  و�إدر�ج  �إ�رش�ئيلية، 

ل�صالح مطلب �إ�رش�ئيلي مل يكن يجد �لتجاوب �أوروبياً.

ومع �أحد�ث �أيلول/ �صبتمب 2001، �زد�د �ملوقف �الأمريكي من �صلبيته، وز�د من �صوء 

�لت�رشف �الأمريكي عدم وجود تعريف حمدد مل�صطلح �الإرهاب. و�أ�صبح �الت�صال بحما�ص 

من طرف �أّي مو�طن �أمريكي جرية يحا�صب عليها �أمام �لق�صاء و�لقانون �الأمريكي.

وبالرغم من ذلك فقد �نعقدت وب�صكل د�ئم لقاء�ت مع �صخ�صيات �أمريكية )لي�ص لها 

منا�صب ر�صمية( و�إن كانت قد �صغلت �صابقاً مو�قع �صيا�صية، وكل هذه �للقاء�ت كانت 

جيمي  �الأ�صبق  �لرئي�ص  مع  �للقاء  �أبرزها  وكان  �لر�صمية،  �ل�صلطات  من  �أخ�رش  ب�صوء 

كارتر �صنة 2008 وبعد فوز �لرئي�ص �أوباما باالنتخابات.

ويف منا�صبات حمددة �لتقت �صخ�صيات يف مو�قع ر�صمية مع �حلركة، مع تاأكيدها على 

�رشورة عدم �الإعالن عن �للقاء على �لرغم من مو�فقة مرجعياتها عليه.
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ويكن تقييم �لعالقة مع �لواليات �ملتحدة �الأمريكية يف �لنقاط �لتالية:

تعاملت �لواليات �ملتحدة مع حما�ص من منطلق �مل�صالح �الإ�رش�ئيلية، وما ز�لت هذه  �أ. 

�لقاعدة حا�رشة يف تعامل �الإد�رة مع حما�ص.

�لتقت  �لتي  �الأمريكية  �ل�صخ�صيات  من  �لعديد  �أبد�ه  �لذي  �النفتاح  من  �لرغم  على  ب. 

�حلركة، فاإن �لواليات �ملتحدة مل حتاول �أن تكون منفتحة يف فهم مو�قف حما�ص، بل 

حاولت �أن ت�صغط د�ئماً لتقبل حما�ص ما ت�صرتطه �لواليات �ملتحدة.

ب�صبب  �لعالقة  م�صتوى  على  جّدي  �خرت�ق  حتقيق  يف  �الت�صاالت  كل  تنجح  مل  ج. 

�ال�صتجابة  من  حما�ص  مع  �لعالقة  يف  �النطالق  على  �ملتحدة  �لواليات  �إ�رش�ر 

�الإ�رش�ئيلية. لل�رشوط 

2. حما�س والدول االأوروبية:

�لتي  �الأوىل  �ملحطة  �أ�صا�صيتني،  مبحطتني  كبري  ب�صكل  �الأوروبية  �لعالقات  تاأثرت 

فر�صت �ل�صغوط �الأمريكية فيها على �أوروبا و�صع حركة حما�ص على “الئحة �الإرهاب” 

“الئحة �الإرهاب” منع  يف �أعقاب �نتفا�صة �الأق�صى. وبالرغم من �أن و�صع حما�ص على 

موؤ�ص�صات �الحتاد �الأوروبي من �الت�صال بها، �إال �أنه مل ينع �لعديد من �لدول �الأوروبية 

�ت�صاالت  جتميد  هو  �الأوىل  �ل�صهور  يف  �حل�صار  لهذ�  �الأبرز  �الأثر  وكان  �الت�صال.  من 

�لثانية  �ملحطة  بعد  بحما�ص  لتت�صل  عادت  ما  �رشعان  لكنها  بحما�ص،  �الأوروبية  �لدول 

�ملهمة �ملتمثلة باالنتخابات.

بحركة  �الت�صال  باأن  �أوروبا  �صعرت  �لدولية،  �لرباعية  �رشوط  من  �لرغم  على  �إذ 

�لتعامل  �أن ي�صكله عدم  بعد فوزها باالنتخابات، وما يكن  �أمر مهم خ�صو�صاً  حما�ص 

مع حما�ص من عقبات �صلبية �أو من �إ�صاءة لل�صورة �لتي لطاملا حتدثت عنها �أوروبا فيما 

يتعلق بالديوقر�طية وحرية �ختيار �ل�صعوب باحرت�م نتائج �النتخابات.

ويكن �الإ�صارة �إىل بع�ص �لعو�مل �ملوؤثرة يف �لعالقات �الأوروبية مع حما�ص:

د متاماً، و�إمنا تلعب �لدول �الأوروبية  �أن �أوروبا لي�ص لها دور �صيا�صي �أوروبي ُمَوحَّ �أ. 

�صعيد  على  �الأوروبي  �لدور  ي�صعف  ما  وهو  �الأمريكي،  �ل�صقف  تتجاوز  ال  �أدو�ر�ً 

�الأوروبي ال  �لدور  نف�صه هذ�  �لوقت  �الأو�صط. ويف  �ل�رشق  �لفل�صطينية ويف  �لق�صية 

ي�صتطيع �أن يكون �أوروبياً بقدر ما تكون هناك �صيا�صات عامة، وكل دولة تت�رشف 

مبا تعتقد �أنه م�صاحلها.
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ياأتي يف �صياقات حمددة ال  لذلك فهو  �إ�رش�ئيلياً  �الأوروبي مرفو�ص  �لدور  �أن جممل  ب. 

تتعار�ص مع �مل�صالح �الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية، وبذلك يبقى �لدور �الأوروبي قا�رش�ً 

عن لعب دور فاعل، ويكاد ينح�رش يف ملئ فر�غ �لدور �الأمريكي، �صو�ء يف حال عجزه 

عن حتقيق �أي تقدم، �أم تركيزه على �أولويات �أخرى، �أم �ن�صغاله يف �أزمات �أ�صد �صخونة.

يكن  مل  لذلك  �ملوؤثر،  دور  تلعب  ومل  �ل�صالم”  لـ“عملية  �ملُموِّل  دور  تلعب  �أوروبا  �إن  ج. 

دورها يف �لعالقات مع �لق�صية �لفل�صطينية دور�ً �أ�صا�صياً.

�الأوروبية،  �لدول  مع  �إيجابية  عالقة  على  حما�ص  حر�صت  فقد  ذلك  من  وبالرغم  د. 

ورمبا من �ل�صابق الأو�نه �لك�صف عن هذه �لعالقات نتيجة �اللتز�م �ملتبادل بني حركة 

حما�ص وهذه �لدول بعدم �الإف�صاح عن هذه �لعالقات. ويكن �لقول �إننا ومنذ �صنة 

2006 ن�صهد منو�ً وتطور�ً يف هذه �لعالقات، وهناك دول ال متانع يف �حلديث عن هذه 

�لعالقات ك�صوي�رش� و�لرنويج، لكن هناك دول �أخرى تتعامل مع �حلركة مب�صتويات 

�صيا�صية ر�صمية وب�صكل د�ئم ولي�ص جمرد �ت�صاالت، وهناك خم�ص دول من دول 

�الحتاد �الأوروبي بينها وبني �حلركة هذ� �ل�صكل من �لعالقات.

و�حلركة حري�صة على تطوير هذه �لعالقات وهناك جهد �صيا�صي من قبل �حلركة يف 

�لوقت �لر�هن لرفع ��صم �حلركة عن “الئحة �الإرهاب” �الأوروبية. وعلى �لرغم من وجود 

جتاوب من بع�ص �لدول �إال �أن ما يعيق �الأمر هو �أن �لقر�ر �الأوروبي ال بّد من �أن يكون 

باالإجماع. وهناك بع�ص دول �الحتاد �الأوروبي �جلديدة و�لتي رمبا تلتزم ب�صيا�صيات 

�الإد�رة �الأمريكية �أكرث منها كونها قريبة من �ل�صيا�صات �الأوروبية.

3. حما�س ورو�شيا:

جمموعة  �ىل  تنتمي  �لدول  هذه  �أن  من  �لرغم  على  �لعالقات  هذه  يف  تفاوت  هناك 

�لبيك�ص BRICS �إ�صافة �إىل �لب�زيل وجنوب �إفريقيا، لكن عالقة حما�ص برو�صيا بد�أت 

�صنة 2005 وُي�صَهد للقيادة �لرو�صية �أو للرئي�ص فالديري بوتني Vladimir Putin باأنه 

دعا �إىل هذه �لعالقة قبل دخول �حلركة �النتخابات. ويف �أعقاب �إعالن �حلركة عن �لدخول 

له  وكانت  رو�صيا،  �حلركة  من  وفد  وز�ر  �حلركة،  مع  �الت�صاالت  بد�أت  باالنتخابات 

لقاء�ت ر�صمية �أولية فيها. 

وبعد فوز �حلركة باالنتخابات، دعت رو�صيا حما�ص لزيارتها، حيث ��صتقبل رئي�ص 

�لوزر�ء �لرو�صي دييرتي ميدفيدف Dmitry Medvedev يف مطلع �آذ�ر/ مار�ص 2006 
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وفد�ً من �حلركة يف مو�صكو برئا�صة �الأخ خالد م�صعل. وبعد ذلك تطورت �للقاء�ت بني 

خمتلفة،  م�صتويات  على  و�لعالقات  �لزيار�ت  من  �لعديد  هناك  وكان  ورو�صيا،  �حلركة 

ُتّوجت باللقاء �لذي جمع خالد م�صعل رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة بالرئي�ص �لرو�صي 

وبح�صور   )2012-2008 �لفرتة  يف  لرو�صيا  رئي�صاً  �أ�صبح  )�لذي  ميدفيدف  دييرتي 

2010، وما تز�ل �لعالقة بني �حلركة ورو�صيا قائمة  �أيار/ مايو  �لرئي�ص ب�صار �الأ�صد يف 

على �أ�صا�ص �الحرت�م �ملتبادل. 

على  �أف�صل  دور�ً  تلعب  �أن  رو�صيا  وت�صتطيع  وتدركه،  �حلركة  دور  رو�صيا  تقدر 

ولعل  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  م�صالح  ل�صالح  تاأثري�ً  و�أكرث  �لفل�صطينية  �لق�صية  �صعيد 

و�مل�صوؤولني  �حلركة  قيادة  بني  و�ملتتابعة  �ملتعددة  �للقاء�ت  �لعالقات  هذه  مظاهر  �أبرز 

رئي�ص  وم�صاعدي  �لدوما،  جمل�ص  و�أع�صاء  �لرو�صي،  �خلارجية  وزير  �صيّما  ال  �لرو�ص 

�جلمهورية، و�ملندوب �خلا�ص لل�رشق �الأو�صط. ومل تكن هذه �لزيار�ت ذ�ت طابع يغلب 

عليه �لبوتوكول و�حلو�ر �ل�صيا�صي، بل جتاوزها �إىل عمل جدي وحقيقي لبناء تفاهمات 

تخدم �لق�صية و�ل�صعب �لفل�صطيني.

4. حما�س وال�شني:

�ملنطقة،  مع  �إيجابية  عالقات  بناء  على  حر�صها  �إطار  ففي  بال�صني،  يتعلق  فيما  �أما 

تهدف  م�صجعة  �صيا�صية  ولقاء�ت  و�ل�صني  �حلركة  بني  لالت�صال  بد�يات  هناك  فاإن 

لتطوير �لعالقة مع �ل�صني، خا�صة �أن �لذ�كرة �لعربية نظرت لل�صني على �أنها وما تز�ل 

ت�صكل دعماً للق�صية �لفل�صطينية يف حمطاتها �ملختلفة. ويف ظّل �العتقاد �ل�صائد �أن �ل�صني 

تفر�صه  ما  �صياق  يف  �لقادم،  �لعقد  خالل  �لدويل  �مل�صتوى  على  �أ�صا�صياً  العباً  �صتكون 

�لواليات �ملتحدة من حتديات على �مل�صتوى �لدويل ما يدفع باأكرث من طرف الإعادة �لنظر 

�أن يت�صاعد دور �ل�صني كقطب  يف �صكل عالقاته مع �ملنطقة وطبيعتها، فاإن من �ملتوقع 

قائمة،  بو�درها  �ل�صني؛  مع  �إيجابية  لعالقات  �الآفاق  يفتح  �لذي  �الأمر  دويل،  �صيا�صي 

وت�صعى �حلركة �إىل تطويرها.

5. حما�س والهند:

�لعالقات مع �لهند على �ل�صعيد �لر�صمي ما تز�ل يف �إطار �الت�صاالت �الأولية وال يكن 

ت�صنيفها يف د�ئرة �لعالقات �لر�صمية، يف حني �أن �لعالقات على �مل�صتوى �حلزبي وموؤ�ص�صات 

�ملجتمع �ملدين ينمو ب�صكل �إيجابي، وقد يرتك �آثار�ً �إيجابية على �ل�صعيد �لر�صمي. 
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ويجب �أال يتم �إغفال �أثر �لعالقات �لفل�صطينية �لتاريخية لـ م.ت.ف مع �لهند على �أّي 

هذه  مثل  على  �الإ�رش�ئيلي  �لتاأثري  �إهمال  يكن  ال  كما  �لفل�صطيني،  �ل�صعيد  على  عالقة 

�لعالقات، و�لتي حتاول ��صتخد�م ق�صية “�الإرهاب” لل�صغط على �لعالقات �لفل�صطينية 

مع �لهند ب�صكل عام. وبالرغم من كل ذلك، فاإن فر�ص �لعالقة مع �لهند تظل قائمة �إذ� ما 

�أخذنا بعني �العتبار تاريخ عالقة �لهند ودعمها للق�صية �لفل�صطينية يف �ملحافل �لدولية 

�ملختلفة، وحد�ثة �لعالقات �لهندية - �الإ�رش�ئيلية. 

6. حما�س وجنوب اإفريقيا:

�أما فيما يخ�ص �لعالقة مع جنوب �إفريقيا، فهي عالقة يكن و�صفها باجليدة، وهي 

نظام  �إنهاء  بعد  �لفل�صطيني  �لن�صال  �إىل  �إفريقيا  جنوب  نظرت  وقد  مبكر�ً.  بد�أت  عالقة 

�لف�صل �لعن�رشي نظرة دعم وتاأييد. وبعد خروج �ل�صيخ �أحمد يا�صني من �ل�صجن �صنة 

1998 جرى توجيه دعوة ر�صمية له لزيارة جنوب �إفريقيا، �إال �أن �لزيارة مل تتم ب�صبب 

�صغوط من منظمة �لتحرير �آنذ�ك، ويا�رش عرفات �صخ�صياً، وبالرغم من ذلك فاإن عالقة 

�حلركة وجنوب �إفريقيا، وعلى مدى �الأعو�م �لتي تلت ذلك، تطورت ب�صكل ثابت، وجرى 

للحركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  و�لتقى  قيادي،  م�صتوى  على  �للقاء�ت  من  �لعديد  عقد 

من  �لعديد  متت  كما  �مل�صوؤولني.  من  وعدد�ً  �خلارجية  ووزير  �جلمهورية  رئي�ص  نائب 

�لزيار�ت جلنوب �إفريقيا لوفود من �حلركة، عالوة على لقاء�ت مع �صخ�صيات �أ�صا�صية 

يف جنوب �إفريقيا كان �إطارها �لعام تطوير �لعالقة وتعزيزها بني �لطرفني. 

وتبدي جنوب �إفريقيا حر�صاً و��صحاً على تقدمي خبتها يف مو�جهة �لكيان �لعن�رشي 

للجانب �لفل�صطيني، ال �صيّما و�أن جنوب �إفريقيا متثل منوذجاً يف �إد�رة �ل�رش�ع مع كيان 

عن�رشي، يكن �أن ي�صتفاد منه يف جو�نب �أ�صا�صية يف مو�جهة �لكيان �ل�صهيوين.

�إفريقيا عن دعمها لل�صعب  ت جنوب  2009/2008، عبَّ �إبان �لعدو�ن على غزة عام   

�إد�نة  عن  �إفريقيا  جنوب  وبرملان  �إفريقيا  جنوب  رئي�ص  وعبَّ  ومقاومته،  �لفل�صطيني 

�لعدو�ن، و�لوقوف �إىل جانب �ل�صعب �لفل�صطيني يف حقه يف مقاومة �الحتالل. ويف �صنة 

�لتي قام بها  �لزيار�ت  �لعديد من  �لر�صمية قطاع غزة، ويف  �لوفود  2012، ز�ر عدد من 

موفدون ر�صميون �إىل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967 �لتقو� خاللها قياد�ت من 

�حلركة، وهناك �صعي من �لطرفني لتطوير �لعالقات �لثنائية وتعزيزها. 
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7. حما�س ودول اأمريكا الالتينية:

على �صعيد �أمريكا �لالتينية هناك �ت�صاالت مع عدد من �لدول، وهناك لقاء�ت منتظمة 

مع عدد من �لدول ال �صيّما فنزويال و�لب�زيل وكوبا. كما جرت لقاء�ت عدد من وزر�ء 

�خلارجية يف �أمريكا �لالتينية، ولقاء�ت �ملبعوثني للمنطقة �إ�صافة �إىل قنو�ت �إت�صال د�ئمة 

مع عدد من دول �أمريكا �لالتينية. وعلى �لرغم من �جلهود �لكبرية �لتي تبذلها �للوبيات 

مع  حما�ص  وعالقات  عام  ب�صكل  �لفل�صطينية  �لالتينية  �لعالقات  لتعطيل  �ل�صهيونية 

�ملنطقة، فاإن فر�ص  �ل�صهيوين يف هذه  �الأمني  �لالتينية ب�صكل خا�ص، و�لتغلغل  �أمريكا 

�لعالقة بني �حلركة و�أمريكا �لالتينية ما تز�ل و�عدة ب�صكل كبري.

رابعـًا: حــــول جناحــــات حمـــــا�س واإخفاقاتهـــــا فـــــي 

عالقاتـهـــا اخلارجيــــة:

و�لق�صايا.  �لعناوين  من  كثري  يف  �خلارجية  يف  جنحت  حما�ص  حركة  �أن  �صّك  ال 

و�لثو�بت  باحلقوق  يتم�صك  متما�صك  �صيا�صي  خطاب  تقدمي  يف  �حلركة  جنحت  �أوالً، 

�لدويل من حيث  �لقانون  �لوقت ذ�ته ين�صجم مع  �لفل�صطينية، ويتم�صك باملقاومة، ويف 

حّق �ل�صعوب يف �حلرية وتقرير �مل�صري، وهو ما �أزعج �لكيان �ل�صهيوين ود�عميه، الأن 

�لرد عليه  �الإمكان  بقدر مل يكن  �ملجال كان متما�صكاً  �ل�صيا�صي يف هذه  خطاب �حلركة 

ب�صهولة، بل كان �لرد عليه يوؤدي لنتائج خالف ما يريد �لكيان �ل�صهيوين ود�عميه.

نقطة �لنجاح �لثانية، �أن �حلركة تعاملت ب�صكل عام بانفتاح مع �لعالقات �ل�صيا�صية، 

عالية  ومرونة  قدرة  عن  ك�صف  ما  وهو  �لعالقات،  هذه  من  كجزء  �لدولية  و�لعالقات 

عنها  يعب  ال  فيما  �لبع�ص  عنها  يعب  �إيجابية،  قناعات  �الأطر�ف  لدى  �صكلت  للحركة 

�لعالقات وعلى  بناء  �أن حركة حما�ص قادرة على  �أخرى، وتتعاطى من خاللها  �أطر�ف 

�الإيفاء مبا تلتزم به يف �صياق هذه �لعالقات دون �أن يوؤثر ذلك على مبادئها.

و��صتطاعت حركة حما�ص �إن�صاء وتطوير �صبكة من �لعالقات على �ل�صعيد �لدويل يف 

ظّل هجوم يقوم به �للوبي �ل�صهيوين عليها، ويف ظّل هجوم وحماولة لتعطيل عالقاتها 

ال  �الإقليمية  �لبيئة  من  جزء  ظّل  يف  و�أي�صاً  و�صفار�تها،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  بها  تقوم 

يتعامل ب�صكل �إيجابي مع �حلركة، وهذ� بال �صّك من جناحات حما�ص.
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من جناحات �حلركة متكنها من تقدمي �صيغة من �لعالقات �ل�صيا�صية �لتي �حرتمت 

فيها �خل�صو�صيات �لتي قامت بني �حلركة و�لدول، و�حرتمت رغبة كثري من �لدول ببقاء 

�لعالقات غري معلنة، مما �صكَّل م�صد�قية وثقة يف �لعالقة مع حما�ص، وهو ما �أثمر �صبكة 

و��صعة من �لعالقات يف �أوروبا، و�الأمريكيتني، و�آ�صيا، و�إفريقيا.

�أي�صاً من �لنجاحات �لتي حققتها حركة حما�ص �أنها جمعت بني �لعالقات على �ل�صعيد 

و�ل�صخ�صيات  و�لقوى  �ملدين  �ملجتمع  موؤ�ص�صات  �صعيد  على  و�لعالقات  �لر�صمي 

�ملوؤثرة يف �لبيئة �ل�صيا�صية، وهو ما �صكَّل حلما�ص وما ز�ل فر�صة على �صعيد �لعالقات 

�ل�صيا�صية.

ومن �لو��صح �أن م�صتويات عالقات �حلركة يف �لبيئة �لدولية ما تز�ل متباينة ب�صكل 

دول  �إىل  و�صوالً  �الأويل،  �الت�صال  حمطة  يف  معها  �لعالقات  تز�ل  ما  دول  من  و��صع 

تتمتع �حلركة بعالقات قوية ور��صخة معها، ما يلي على �حلركة �أد�ًء متعدد �الأ�صكال 

و�الأدو�ت، ورمبا ينتج �أحياناً بع�ص �الرتباكات.

�لذي  باالإرهاب”  “�التهام  �لدولية،  عالقاتها  يف  �حلركة  و�جهت  �لتي  �لثغر�ت  ومن 

�أيلول/  �أحد�ث  بعد  ما  عقبة  �صكل  ما  وهو  �ملتحدة،  و�لواليات  �ل�صهيوين  �للوبي  تبناه 

�صبتمب 2001.

من �لتحديات �لتي و�جهت �حلركة على �صعيد عالقاتها �لدولية حماولة �لعديد من 

�الأطر�ف ربط م�صتوى تقدم عالقاتها بحما�ص، باإعادة حما�ص ل�صياغة موقفها وروؤيتها 

جتاه �لت�صوية، بدل �لتعامل مع �حلركة كما هي. 

ومن �لتحديات حاجة �لعالقات مع �ملجتمع �لدويل �إىل ديناميات تختلف عنها يف بيئة 

�لعالقات �لعربية �أو �الإقليمية.

ويف مرحلة من �ملر�حل �صكَّل �خلطاب و�الأد�ء �الإعالمي �لعام للحركة �أحد �لثغر�ت يف 

�إد�رة �لعالقات �ل�صيا�صية للحركة.

وبكل �الأحو�ل فاإن ما حققته �حلركة على �صعيد �لعالقات �لدولية باإيجابياته يتفوق 

حت�صني  �إىل  يوؤدي  �أن  �صاأنه  من  �رشورته،  على  �لثغر�ت،  معاجلة  �أن  غري  ثغر�ته،  على 

م�صتوى و�صبكة عالقات �حلركة �خلارجية ب�صكل عام و�لدولية على وجه �خل�صو�ص.






