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عالقات حما�س مع العامل العربي 

عالقات حركة حما�س مع العامل العربي 

مقدمة:

25 عاماً على �نطالقة حركة حما�ص، و�جتيازها الختبار�ت  بعد مرور ما يقرب من 

على  �لوقوف  �أ�صبح  و�خلارجية،  �لد�خلية  �ل�صيا�صية،  �لعالقات  م�صتوى  على  عديدة 

جتربتها يف �إد�رة هذه �لعالقات ودر��صتها �أمر�ً يف غاية �الأهمية، ال �صيّما تلك �لتي بنتها مع 

حميطها �لعربي، �صو�ء مع �لنظام �لر�صمي، �أم �مل�صتوى �ل�صعبي على حّد �صو�ء. 

عالقاتها  يف  حما�ص  ل�صيا�صات  �لعري�صة  �لعامة  �خلطوط  �أهم  �لدر��صة  تتناول 

�أو  تقارباً  ت�صهد  فقد  �لظروف،  بتغري  للتغري  قابلة  �أنها  من  بالرغم  �لعربية،  �ل�صيا�صية 

تباعد�ً بتقارب �الأهد�ف و�مل�صالح، �أو �ختالفها وتباعدها، مما يدفع لالإجابة على جملة 

من �لت�صاوؤالت، منها: 

كيف تقيم حما�ص عالقاتها �لعربية؟ 	·
ما هي �صيا�صاتها و�أهد�فها من ور�ء هذه �لعالقات؟ 	·

ما هو �لثابت و�ملتغري فيها، وهل هناك حتول يف ممار�صتها �ل�صيا�صية يف عالقاتها تلك؟  	·
هل هناك ��صرت�طات يتخللها تنازالت مطلوبة منها الأجل �لعالقة مع طرف ما، وهل  	·

هناك �أطر�ف عربية ت�صتبعدها �حلركة، وترف�ص �أّي عالقة معها من �أّي نوع؟

اأوًل: حمددات عالقات حما�س العربية:

�رتباط  عن  وحديثه  ميثاقها،  يف  جاء  مما  �لعربية  عالقاتها  بناء  يف  حما�ص  �نطلقت 

و�لو�جبات  �ل�رش�ع،  يف  ودورها  �لعربية،  �لد�ئرة  منها  ثالث،  بدو�ئر  فل�صطني  حترير 

�مللقاة عليها. ور�أت حما�ص �أن “�لدول �لعربية �ملحيطة بـ“�إ�رش�ئيل” مطالبة بفتح حدودها 

�إخو�نهم  جهود  �إىل  جهودهم  وي�صمو�  دورهم،  لياأخذو�  �لعربية  �ل�صعوب  �أبناء  �أمام 

.
�لفل�صطينيني، �أما �لدول �الأخرى فمطالبة بت�صهيل حتركاتهم، منها و�إليها”1

 ميثاق حما�س، �ملادة 15.
1
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وتتبنى  توؤيدها،  بجانبها:  �لر�صمية  �لعربية  �الأطر�ف  وقوف  �إىل  حما�ص  و�صعت 

�صند�ً  �ل�صعوب  من  لتجعل  لها  �لتاأييد  وتك�صب  وحتركاتها،  ن�صاطاتها  وتدعم  مو�قفها، 

��صرت�تيجياً على كّل �مل�صتويات �لب�رشية و�ملادية و�الإعالمية،  لها وت�صّكل بعد�ً  وظهري�ً 

حول  �جلماهري  وتوعية  �لهادفة،  �لكتيبات  ون�رش  �ملوؤمتر�ت،  بعقد  و�ملكانية،  �لزمانية 

�لق�صية، وما يو�جهها وُيدبَّر لها؛ وتعبئة �ل�صعوب فكرياً وتربوياً وثقافياً، لتاأخذ دورها 

.
2
يف معركة �لتحرير �لفا�صلة

قناعتها  �لعربية،  و�ل�صعوب  �لدول  جتاه  �ملطالب  لهذه  بحما�ص  دفع  ما  ولعل 

و�عتقادها باأن “�مل�رشوع �ل�صهيوين يثّل خطر�ً على �الأّمة �لعربية جمعاء. وبالنظر ملا 

�أ�صا�صي  �لتحرير  يف  �لعربية  �لد�ئرة  دور  فاإن  وقومي،  عقائدي  ُبعد  من  فل�صطني  متثّله 

�لتحرير، وُتعّد  للنهو�ص بعبء  �لتي يعّول عليها  �لرئي�صية  �لقوة  ومركزي؛ حيث متثّل 

و�إز�لة  فل�صطني،  لتحرير  �لفل�صطيني  لل�صعب  �مل�صاند  و�لرديف  �ال�صرت�تيجي  �لعمق 

.
�لكيان �ل�صهيوين عن �أر�صها”3

وكيفية  �لعربية،  عالقاتها  يف  فل�صطينية  قوى  جتارب  من  حما�ص  ��صتفادت  وقد 

�صياغتها، بعدم رفعها �صعار�ت ر�ديكالية جتاه �الأنظمة �لعربية، مالأت ف�صاء �لعنفو�ن 

�لثوري �لفل�صطيني �أو�خر �ل�صتينيات و�أو�ئل �ل�صبعينيات من �لقرن �لع�رشين؛ من قبيل 

�أن “قطار �لتحرير” ير بهذه �لعا�صمة �لعربية، �أو تلك! ور�أت حما�ص �أنه مقابل �جلهود 

�لفل�صطينيني  مع  �ل�رش�ع  عن  �لعربية  �لد�ئرة  لعزل  “�إ�رش�ئيل”  تبذلها  �لتي  �لكبرية 

.
4
لال�صتفر�د بهم، فال بّد من �حلر�ص على �إبقائها، بالرغم من كّل �ل�صعوبات

�إمكانية  ولفهم طبيعة �لعالقات �لتي بنتها حما�ص مع �لد�ئرة �لعربية، و�إدر�ك مدى 

��صتمر�رها و��صتقر�رها، ال بّد من �لنظر يف �الأ�ص�ص و�ملبادئ �لتي قامت عليها، و�الأر�صية 

�ل�صيا�صية �لتي �أعدتها جتاهها على �لنحو �لتايل:

 ميثاق حما�س، �ملادة 28.
2

 ميثاق حما�س، �ملادة 29.
3

 �أحمد فهمي، ملاذا يكرهون حما�س؟ )�لريا�ص: مكتب جملة �لبيان، 2009(، �ص 19.
4
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1. االت�شال مبختلف االأطراف العربية: 

حر�صت حما�ص على �إقامة عالقات �إيجابية مع �الأنظمة �لعربية، بغ�ص �لنظر عن توجهها 

�ل�صيا�صي و�نتمائها �لفكري، و�إعالن جاهزيتها للتعامل مع �لقوى �الإ�صالمية، و�مل�صيحية، 

و�ال�صرت�كية، و�لي�صارية، و�لليب�لية، لت�صجيعها على �لقيام بو�جبها وم�صوؤولياتها جتاه 

�ل�صعب �لفل�صطيني، ون�رشة ق�صيته �لعادلة، حل�صد �لر�أي �لعام �لعربي.

وحر�صت حما�ص على �لتو��صل مع �جلامعة �لعربية و�أمينها �لعام يف جميع �ملنا�صبات 

�أن تبحث عن �جلو�نب �مل�صرتكة بينها وبني  و�لقمم، م�صاركة ومر��صلة. وحاولت د�ئماً 

�الأنظمة، لتو�صيع د�ئرة �لتن�صيق و�لعمل يف جو�نب �التفاق. كما �صعت حما�ص للتعاون 

�لقو��صم  “تغليب  قاعدة  من  �نطالقاً  معها،  و�لتن�صيق  �لعربية  و�لهيئات  �ملنظمات  مع 

�مل�صرتكة وم�صاحات �التفاق على مو�قع �الختالف”، بحيث تقوم عالقاتها على �ل�رش�كة 

�مل�صرتك،  �لعربي  �لعمل  لتعزيز  ت�صعى  �إذ  وهي  �لعربية.  �ملكونات  جميع  بني  �لكاملة 

ترى �أن �صيغته يجب �أن تقوم على �أ�صا�ص �اللتز�م بالعمل على حترير فل�صطني، وعدم 

.
5
�العرت�ف بالعدو، �أو �إعطائه حّق �لوجود على �أّي جزء منها

و�صعبياً،  ميد�نياً  حققتهما،  �للذين  و�الت�صاع  �لتقدم  �أن  للحركة  �ت�صح  �أن  لبث  وما 

و�حتلت  قويت،  كلما  و�أنها  بها،  �لعربية  �الأطر�ف  �هتمام  من  ز�د�  وع�صكرياً،  �صيا�صياً 

�أ�صبحت  �لفل�صطينية،  �لق�صية  �ل�صيا�صية وجمريات  �لقوى  تاأثري�ً يف ميز�ن  �أكرث  مو�قع 

.
6ً
�رشورة �الت�صال بها، و�إقامة �لعالقات �الإقليمية و�لقوية و�ملتبادلة معها �أكرث �إحلاحا

2. رف�س التدخل يف ال�شوؤون الداخلية: 

�لتجاذبات  وال  �لعربي،  “�لد�خلي”  �ل�صيا�صي  �لنظام  من  جزء�ً  لي�صت  حما�ص  الأن 

�لد�خلية الأي من دوله، لذلك تناأى بنف�صها عنها، مما حتم عليها �ل�صري يف معرتك �صائك 

ز�لت  ما  �لتحرير  منظمة  جتربة  �إن  �إذ  �لفل�صطينية.  �الأهد�ف  يحقق  مبا  وحذر،  بدقة 

�صاخ�صة يف عيون قادة �حلركة؛ فلم يكن �الرمتاء يف �أح�صان �الأحالف و�ملحاور جمدياً 

بعد �أن �صلبها �إر�دتها وهويتها، ومل يعد �لتدخل يف �ل�صوؤون �لد�خلية، و��صتعد�ء �الأنظمة 

 �صمري �صعيد، حركة املقاومة االإ�شالمية حما�س )�ملن�صورة: د�ر �لوفاء للطباعة و�لن�رش و�لتوزيع، 2002(، �ص 19.
5

 خالد �حلروب، �لوطنية و�الإ�صالموية يف فل�صطني: وحدة �أو �النق�صام؟، احلياة، 2009/10/3.
6
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�أمام  ذلك  و�صع  وقد   .
7
لق�صيتهم و�لرت�جع  باخل�صائر  �إال  �لفل�صطينيني  على  �لعربية 

�حلركة مهمة جّد كبرية، متثلت يف قدرتها على توظيف �لتناق�صات �ملعلنة و�خلفية بني 

�لدول �لعربية، و�ختالف م�صاحلها من جهة؛ ومن جهة �أخرى �حلذر من مغبة وقوعها 

يف �رشك �ال�صتخد�م و�لتوظيف من ِقبل �الأنظمة.

و��صتطاعت حما�ص طو�ل �ل�صنو�ت �ملا�صية �أن تبني عالقات متو�زية مع �حلكومات 

مع  �ملتينة  �لعالقات  بنموذج  كثريون  وي�صت�صهد  �صو�ء.  حّد  على  �لعربية  و�ملعار�صات 

�لدولة �ل�صورية، بالرغم مما بينها وبني �الإخو�ن �مل�صلمني من خالف و�صل حّد �ملو�جهة 

نظام  �أيام  �مل�رشية،  �حلكومة  ح�صا�صية  تثري  �أال  حر�صها  وكذلك  1982؛  �صنة  �لدموية 

ويف   .
8
هناك �الإخو�ن  مع  عالقتها  من   ،2011-2000 �لفرتة  خ�صو�صاً  مبارك،  ح�صني 

و�صوؤونها  ومو�قفها  �صيا�صاتها  يف  �لعربية  �لدول  تدخل  �حلركة  ترف�ص  ذ�ته،  �لوقت 

ت�صنعه  �لذي  �لوطني”،  “�لفل�صطيني  قر�رها  �تخاذ  يف  ��صتقالليتها  وتوؤكد  �خلا�صة، 

. ومع ذلك، فقد نظر �لبع�ص �إىل مو�قف حما�ص �ملرنة جتاه �لنظام 
9
موؤ�ص�صاتها �لقيادية

�النخر�ط  وعدم  به،  �ل�صهل  العرت�فها  �صدها،  �إد�نة”  “نقطة  �أنها  على  �لر�صمي  �لعربي 

بتغيريه؛ ال �صيّما �أنها حركة �إ�صالمية �صعار�تها فوق قطرية، وتدرك �أن عبء �لتحرير ال 

.
10

يكن �أن يقوم به �ل�صعب �لفل�صطيني مبفرده، وال �ل�صعب �لعربي �ملجز�أ

3. عدم فتح معارك جانبية مع اأّي طرف عربي: 

مل تتنبَّ حما�ص �صيا�صة �لتهجم على �أحد، لكنها عبت ب�صكل مو�صوعي وملتزم عن 

مالحظاتها، ونقدها ملو�قف �الأطر�ف �ملختلفة من �ل�رش�ع مع �الحتالل، �صعياً الإيجاد 

على  طرف  �أّي  مع  عالقاتها  تكون  �أن  وترف�ص  �لعربية،  �ل�صيا�صية  عالقاتها  يف  تو�زن 

.
11

ح�صاب �آخر، طاملا �أنه يقف بجانب �ل�صعب �لفل�صطيني، وترحب بدوره

 زكي �صهاب، حما�س من الداخل )بريوت: �لد�ر �لعربية للعلوم، 2008(، �ص 187.
7

 عدنان �أبو عامر، احلركة االإ�شالمية يف قطاع غزة بني الدعوة وال�شيا�شة )�لقاهرة: مركز �الإعالم �لعربي، 
8

2006(، �ص 75.

 مقابلة مع خالد م�صعل، قناة �جلزيرة �لف�صائية، �لدوحة، 2006/3/5.
9

 �إياد �لبغوثي، االإ�شالم ال�شيا�شي يف فل�شطني ما وراء ال�شيا�شة )�لقد�ص: مركز �لقد�ص لالإعالم و�الت�صال، 
10

2000(، �ص 65 .

 جو�د �حلمد و�إياد �لبغوثي، درا�شة يف الفكر ال�شيا�شي حلركة املقاومة االإ�شالمية: حما�س، �ص 225.
11
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يف �ل�صياق ذ�ته، عاجلت حما�ص خالفاتها مع �لدول �لعربية بكثري من �ل�صب و�لروية، 

و�بتعدت يف مو�قفها وبياناتها عن �صيا�صة �التهام و�لتجريح، و�عتمدت باملقابل على لغة 

�لنقد �ملو�صوعي، و�لن�صح و�ملنا�صدة، دون قطع ج�صور �لتو��صل يف �أحلك �لظروف، فلم 

.
12

توجه �التهامات مل�رش، ومل تفتح جبهة مع �الأردن، وال ��صتهدف �إعالمها دول �خلليج

ويكن �لقول �إن �الأ�ص�ص �لتي �عتمدتها �حلركة يف عالقاتها �لعربية مبنية على روؤية 

�صعفاً  تزد�د  �لتي  �لعربية  �لدول  باأن  �لر��صخة  لقناعتها  نظر�ً  و��صحة،  ��صرت�تيجية 

ما  �الأمريكي؛  �مل�رشوع  �أمام  و�لرت�جع  للخ�صوع  قابلية  �أكرث  ت�صبح  يوم،  كّل  و�رتباكاً 

�ملنافذ عليها، وهذ� ما ح�صل بعد فوزها يف �النتخابات  �لت�صييق و�صّد  يعني مزيد�ً من 

�لت�رشيعية، و�زد�د و�صوحاً بعد �صيطرتها على غزة �أو��صط �صنة 2007.

�لعربية،  للوحدة  �لدعوة  من  حلما�ص  �لتعبوي  �خلطاب  يخُل  فلم  ذلك،  من  وبالرغم 

�لتف�صيلي، مكتفياً  �لتنظريي و�لفكري  �الإ�صالمية، ولكنه مل ين�صغل باجلانب  و�لوحدة 

بال�صعار�ت �لعامة �لعري�صة، نظر�ً النغما�ص حما�ص يف م�رشوع �ملقاومة، وب�صبب وجود 

وبياناتها  �أدبياتها  يف  عبت  �حلركة  �أن  �لعلم  مع  �الإطار.  هذ�  يف  كثرية  �أخرى  �أدبيات 

وت�رشيحاتها، عن حر�صها على �لوحدة �لعربية، موؤكدة �أن �ختالف �لر�أي، لي�ص مبر�ً 

�لروؤى  لكل  تت�صع  و�لعربي  �لوطني  �لعمل  �صاحة  �أن  حما�ص  وترى  و�لفرقة.  للتناحر 

و�الجتهاد�ت يف مقاومة �مل�رشوع �ل�صهيوين، معتقدة �أن وحدة �لعامل �لعربي و�الإ�صالمي 

غاية ينبغي على جميع �لقوى و�لفعاليات �لفل�صطينية و�لعربية �لعمل للو�صول �إليها.

معها،  �أزمات  تفتعل  �أو  بها،  للتحر�ص  ت�صعى  رئي�صية  عربية  دوالً  �أن  بد�  وعندما 

للت�صعيد  ت�صَع  ومل  بروية،  �ملو�قف  هذه  حما�ص  عاجلت  فقد  بها،  عالقتها  توتري  �أو 

�الإعالمي، و�كتفت بنفي �لتهمة عن نف�صها، و�بتعدت �إعالمياً عن كل ما يفاقمها. وقدمت 

حما�ص منوذجاً لل�صب و�لرتوي، بالرغم من �ملدى �لبعيد �لذي ذهبت �إليه بع�ص �الأنظمة 

�لعربية مبقاطعتها، و�الن�صهار �لتام يف �ملطالب �الأمريكية �ملت�صددة للتعامل معها مالياً 

�لغيظ مع من جتاهلو� دورها ومكانتها،  لكظم  . وعر�صت حما�ص منوذجاً 
13ً

و�صيا�صيا

ومل تعمد للت�صهري بهم على �ملالأ؛ مما ُعدَّ موؤ�رش�ً مهماً على مرونتها، وقابليتها لتغليب 

 �أحمد فهمي، مرجع �شابق، �ص 24.
12

 خالد �حلروب، حما�س: الفكر واملمار�شة ال�شيا�شية، �ص 159.
13
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�لعليا على م�صاحلها وروؤ�ها �خلا�صة يف �صلوكها �خلارجي؛ فيما رحبت علناً  �مل�صالح 

طيبة  بعالقات  �حتفظت  ولذلك  جتاهها،  و�حلميمية  �لدفء  فيها  �آن�صت  �لتي  باملو�قف 

 .
14

ووثيقة مع بع�ص �لبلد�ن �لعربية، مما عمق �أو��رش �لتن�صيق معها

4. ح�رش فل�شطني �شاحة للمقاومة امل�شلحة: 

�لعربية،  �لدول  �إىل �صاحات  �ملعركة خارج فل�صطني،  حر�صت حما�ص على عدم نقل 

بتاأكيدها على ��صرت�تيجية �عتماد فل�صطني ميد�ناً �أ�صا�صياً للمو�جهة �مل�صلحة مع �الحتالل، 

تعر�صت  �لتي  �العتد�ء�ت  من  �لرغم  على  لعملياتها،  �جلغر�فية  �لرقعة  تو�صيع  ورف�ص 

لها يف �خلارج. فقد حاولت “�إ�رش�ئيل” �غتيال خالد م�صعل رئي�ص مكتبها �ل�صيا�صي على 

�الأر��صي �الأردنية �صنة 1997، و�غتالت عّز �لدين �ل�صيخ خليل �أحد كو�درها يف �صورية 

م�رشح  نقل  بعدم  حا�صم  موقف  للحركة  كان  ذلك،  ومع   ،2004 �صنة  �صيارته  بتفجري 

. وكان لهذ� �لو�صوح يف �لروؤية، و�حل�صم يف �ملوقف، 
15

عملياتها خارج فل�صطني �ملحتلة

تنظر  ظلت  �لتي  �لعربية،  �الأنظمة  بع�ص  من  �خلوف  حو�جز  بع�ص  �إز�لة  يف  كبري  دور 

للمقاومة �مل�صلحة كعامل قلق وعدم ��صتقر�ر لها.

5. الدعوة لوحدة ال�شف العربي، ورف�س املحاور: 

باركت حما�ص جميع �جلهود �لوحدوية �لعربية، و�أ�صكال �لتعاون و�لتن�صيق �لعربي 

�مل�صرتك، مبا يخدم �مل�صالح �لعامة لالأمة �لعربية و�لق�صية �لفل�صطينية؛ الأن �لفرقة يدفع 

ثمنها �ل�صعب �لفل�صطيني. ونظرت بخطورة لبوز حماور و�أحالف متناق�صة، ورف�صت 

�أن تكون طرفاً يف �أّي منها، النفتاحها على �جلميع؛ لكون حما�ص غري حم�صوبة على طرف 

بعينه، بل تتعامل مع �جلميع، وال ت�صنف نف�صها مع طرف �صّد �آخر، وبالرغم من ذلك، 

.
16

فللحركة تقارب مع دول، وتباعد مع �أخرى

�ملحاور  خارج  �لبقاء  حما�ص  حركة  ��صتطاعت  �لتحرير،  منظمة  جتربة  وبخالف 

مع  بالعالقة  يتعلق  فيما  �ملنطقة  دول  بني  �حلاد  �لتباين  من  وبالرغم  �لعربية. 

�أن  كما  فيها.  �لغرق  دون  �لتناق�صات،  هذه  من  ن�صبياً  ��صتفادت  فاإنها  “�إ�رش�ئيل”، 

 �نظر: جو�د �حلمد و�إياد �لبغوثي، درا�شة يف الفكر ال�شيا�شي حلركة املقاومة االإ�شالمية: حما�س، �ص 229.
14

 غ�صان �رشبل، مرجع �شابق، �ص 65.
15

 جو�د �حلمد و�إياد �لبغوثي، درا�شة يف الفكر ال�شيا�شي حلركة املقاومة االإ�شالمية: حما�س، �ص 235.
16
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و�قعية حما�ص، وعدم �رشودها بعيد�ً عن �ل�رشبني �لفل�صطيني و�لعربي، �صكلت مبعث 

�رتياح عربي ن�صبي كبري ل�صيا�صاتها، مبحافظتها على �صخ�صيتها وهويتها و�أجندتها 

�ملو�جه  �ملقاومة”  “حمور  بجانب  وقوفها  منا�صبة  من  �أكرث  يف  و�إظهارها  �لوطنية؛ 

دول  باقي  مع  عالقاتها  ح�صاب  على  لي�ص  ولكن  �الأمريكي،   - �الإ�رش�ئيلي  للم�رشوع 

و�صعوب �ملنطقة. ورمبا كان تو��صلها �مل�صتمر مع بلد�ن �خلليج، وتوجهها لل�صعودية 

يف  �لو�صيط  �لقاهرة  بدور  وترحيبها  فتح،  حركة  مع  مكة  �تفاق  لتوقيع   2007 �صنة 

�مل�صاحلة �لفل�صطينية ويف �صفقة تبادل �الأ�رشى مع “�إ�رش�ئيل” �صنة 2011، دليالً على 

�نفتاحها على �ملحور �ملعروف بـ“حمور �العتد�ل”.

�أكرث من ذلك، فقد عملت حما�ص على بناء عالقات جيدة مع دول �ملحورين، بالرغم 

من خالفاتهما، ومل متلك خيار�ً �صوى �ملحافظة على �لتو�زن يف �لعالقة بينهما، ف�صورية 

ظلت حتى �صنة 2011 هي �حلا�صن �جلغر�يف لقياد�تها يف �خلارج، بينما م�رش هي �ملعب 

حا�صماً  عامالً  ت�صكالن  معاً  و�صورية  وم�رش  غزة،  قطاع  �لد�خل  �إىل  لقياد�ت  �لوحيد 

�إخر�جهما من معادلة  يف م�صري �ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي، ولهذ� حر�صت على عدم 

.
17

�ل�رش�ع مع �الحتالل

�ل�صيا�صية  �مل�صتجد�ت  �لعربية حول  �لدول  �ملو�قف مع  باأن �ختالف  و�آمنت �حلركة 

لدعم  �لد�ئم  �ال�صتعد�د  لديها  من  �صيّما  ال  معها،  وتعاونها  �ت�صالها  دون  يحول  ال 

�صمود ومقاومة �ل�صعب �لفل�صطيني لالحتالل، وحر�صت على �أهمية �حلو�ر مع جميع 

من  لديها  مانع  وال  �ل�صيا�صي،  نظامها  عن  �لنظر  بغ�ص  و�لقوى،  و�الأحز�ب  �حلكومات 

�لتعاون مع �أّي جهة ل�صالح خدمة ق�صية �صعب فل�صطني �لعادلة، وح�صوله على حقوقه 

�صّد  �إن�صانية  �لال  و�إجر�ء�ته  �الحتالل  مبمار�صات  �لعام  �لر�أي  تعريف  �أو  �مل�رشوعة، 

.
18

�ل�صعب �لفل�صطيني

ويف �إطار �ملحاور، م�صت حما�ص بعالقاتها �لعربية على “حبل م�صدود”، فال �لدول 

ت�صري  مو�قف  من  جاء  ومما  �الأبو�ب،  وجهها  يف  غلّقت  وال  عليها،  بالكامل  �نفتحت 

 خالد فيا�ص، حركة حما�ص وم�صتقبل �لتطور�ت �ل�صيا�صية يف فل�صطني، در��صة غري من�صورة، وز�رة �الإعالم 
17

�ل�صعودية، 2007، �ص 15.

حركة  و�آخرون،  �لدخيل  تركي  يف  �لتجربة،”  ر�صيد   2005-1987 “حما�ص  �صالح،  حممد  حم�صن  �نظر:   
18

حما�س، �لكتاب �لع�رشون )دبي: مركز �مل�صبار للدر��صات و�لبحوث، 2008(، �ص 67. 
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بو�صوح ال يقبل �ل�صك و�لتاأويل على ذلك، ما �صدر عنها ُبعيد فوز حما�ص يف �النتخابات 

�لت�رشيعية على �لنحو �لتايل:

�ملوقف �ل�صوري ر�أى يف �لفوز �نت�صار�ً خلطه ومع�صكره، فدم�صق �أ�صبحت حا�صنة  �أ. 

لل�رشعية �لفل�صطينية بعد �أن �تهمت طويالً بدعم �ملعار�صة. 

وجاء �لرتحيب �لقطري حقيقياً، خا�صة �أن عالقات د�فئة ربطت بني حما�ص و�لدوحة  ب. 

طو�ل �صنو�ت. 

�أما �ل�صود�ن، فكان ثالث دولة عربية ت�صتقبل �حلركة، حيث �حتفظت ل�صنو�ت طويلة  ج. 

.
19

بعالقات قوية معها، بالنظر �إىل �جلذور �الإ�صالمية للقيادة �ل�صود�نية

يف �ملقابل، فاإن مو�قف م�رش و�الأردن من �ملتغري �لفل�صطيني �لكبري بدت “غام�صة”،  د. 

�حرت�مها  بني  �ملزج  وحاولت  �نتابتها،  �لتي  �لقلق  حالة  �إخفاء  من  تتمكن  مل  و�إن 

الإر�دة �ل�صعب �لفل�صطيني، و�مليل �لو��صح لدعم �لرئي�ص عبا�ص وقيادة �ملنظمة، على 

�ن�صغاالتهما  عن  و�الأردن  م�رش  تتخَل  ومل  �لفل�صطينية.  �ل�رشعية  متثل  �أنها  �أ�صا�ص 

قيادة  على  روؤيتهما  فر�ص  ت�صتطيعا  مل  لكنهما  و�لو��صعة،  �لكثيفة  �لفل�صطينية 

حما�ص، �لتي مل تنجح الأ�صباب عديدة يف �إقناع م�رش و�الأردن باأن حكومتها �جلديدة 

�إ�صافة نوعية للموقف �لعربي، و�أن �لوقت قد حان الإجر�ء مر�جعة حقيقية لل�صيا�صة 

�لعربية، فلي�ص �أمام �لطرفني �إال �لتعاي�ص. 

�إن  �إذ  �لتعقيد.  وبع�ص  بالتد�خل  �ت�صمت  بحما�ص  عالقتها  فاإن  �ل�صعودية،  �أما  هـ. 

ترتبط  وهي  عبا�ص،  �لرئي�ص  بقيادة  �لفل�صطينية  لل�صلطة  رئي�صي  د�عم  �ل�صعودية 

بينهما )حتى  د�ئم  تن�صيق  �العتد�ل(، وكان هناك  بعالقات وثيقة مع م�رش )حمور 

�لقوية  لل�صعودية عالقاتها  �أن  �لعربية؛ كما  �ل�صوؤون  نهاية حكم مبارك( يف خمتلف 

مع �ملنظومة �لغربية، وخ�صو�صاً �لواليات �ملتحدة. ومن جهة �أخرى فاإن �ل�صعودية 

على  �ل�صغط  ت�صتطيع  وال  عالقات،  �أّي  بها  تربطها  وال  بـ“�إ�رش�ئيل”،  تعرتف  ال 

حما�ص لتلبية �ل�رشوط �الأمريكية - �الإ�رش�ئيلية؛ كما �صتجد نف�صها يف موقف �صعب 

عنها  �ل�صعبية  �أو  �لر�صمية  �مل�صاعد�ت  لقطع  بادرت  �إن  �ل�صعودي،  �لعام  �لر�أي  �أمام 

��صتجابة ملطالب �أمريكية؛ وهو ما يعني �أن تعامل �ل�صعودية مع حما�ص �صيكون �أكرث 

.
20

�صال�صة من عو��صم �أخرى

19 املرجع نف�شه، �ص 76.

 زكي �صهاب، مرجع �شابق، �ص 187.
20
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ثانيًا: املنطلقات العربية يف العالقة مع حما�س:

�صهدت �لعالقة بني �لدول �لعربية وحما�ص، حماوالت �صّد وجذب، بالرغم من رغبة 

بديالً  ولي�صت  لالأوىل،  تكميل  و�أنها  �لندية،  عن  بعيدة  د�فئة،  ودية  تكون  باأن  �الأخرية 

عنها. و�نطلقت حما�ص يف ذلك من و�قعية �صيا�صية مفادها �أنها ال تعمل يف ظّل و�قع عربي 

طموح، بل ت�صعى ليكون �أف�صل مما هو عليه، كما �رتبط �ملوقف �لعربي �لر�صمي منها 

بعو�مل متد�خلة، �أهمها:

طبيعة �الأنظمة �لعربية وخلفياتها �الأيديولوجية و�ل�صيا�صية.  .1
قرب �أو ُبعد هذه �الأنظمة من فل�صطني، ومدى �لتاأثري �جليو-�صيا�صي لق�صية فل�صطني   .2

عليها.

�لر�أي �لعام �لعربي �ل�صعبي، �لذي ال بّد من �إعادته بقوة �إىل قلب �لق�صية �لفل�صطينية.   .3
�صالبة موقف حما�ص، ووجود دعم �صعبي فل�صطيني ال ي�صتهان به ل�صيا�صاتها يف   .4

�لد�خل و�خلارج.

�ل�صغوط �الأمريكية و�الأوروبية، �لتي ت�صتهدف عمل �حلركة يف �ل�صاحة �لعربية.  .5

وكّل ذلك، َتطلّب من حما�ص ��صتعادة �الرتباط بني فل�صطني و�ملجال �لعربي، لت�صبح 

م�صوؤولية عربية د�ئمة، ولي�صت فل�صطينية فقط، وب�صكل يرفع �صقف �ملوقف �لر�صمي، 

بحيث ترى �لدول �ملعنية �أن موقف حما�ص ي�صب يف �صالح �ل�صيا�صة �لعربية، ولي�ص يف 

�لتناق�ص معها.

يف �ملقابل، تنوعت �ملو�قف �لعربية �لر�صمية من �حلركة وتدرجت، على �لنحو �لتايل:

�إهمال وجودها �لكلي، خا�صة يف مرحلة تاأ�صي�صها �الأوىل �ملر�فقة النطالق �نتفا�صة   .1
�حلجارة �أو�خر �صنة 1987.

�تهامها بالعمل خارج �أطر �ل�رشعية �لفل�صطينية، وما يحمله ذلك من تعويق للم�رشوع   .2
�لعربية  �الأنظمة  �ختطته  �لذي  �ل�صلمية  �لت�صوية  ومل�صار  �لفل�صطيني،  �لوطني 

وخ�صو�صاً م�رش.

�لتحرير،  ملنظمة  لالن�صمام  ر�صمياً  ودعوتها  بقوتها،  و�ملبا�رش  �ل�رشيح  �العرت�ف   .3
باعتبارها �ملمثل �ل�رشعي �لوحيد للفل�صطينيني. 

حماولة �حتو�ئها و�إ�صعافها وتهمي�صها، خ�صو�صاً من خالل دعم �لف�صائل �ملناف�صة   .4
لها وخ�صو�صاً فتح.
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�ختلفت �ملو�قف �لعربية جتاه حما�ص، فقام �لبع�ص باإ�صغال �حلركة بلقاء�ت جانبية 

ع �آخرون �إيجاد �أقطاب د�خلها تختلف  حتت �إغر�ء �إعادة �لعالقات، و�صطب �لتاأزم، و�صجَّ

وحماولة  �لدعم،  من  بطوق  لربطها  ثالث  طرف  و�صعى  للحل،  وروؤيتها  توجهاتها  يف 

�إقناعها بالتعقل و�لروية، بينما كان هناك طرف ر�بع يق�صو ويتعنت، الإعطاء منوذج عن 

 .
21

ماآالت �لتمرد �أو �العرت��ص

يف �ل�صياق ذ�ته، مرت عالقات حما�ص �لعربية باملر�حل �لتاريخية �لتالية:

1987، حتى  �الأول/ دي�صمب  تاأ�صي�ص �حلركة يف كانون  االأوىل: بني تاريخ  املرحلة 

�أو�خر �صنة 1990، حيث مل يكن يف �خلارج من يثلها ر�صمياً، �أو ينطق با�صمها، ويعب 

�لفل�صطينية،  �ل�صاحة  على  وجهدها  عملها  تركز  وبالتايل  و�أطروحاتها،  ر�أيها  عن 

�لعالقة  وترتيب  و��صتمر�رها،  �حلجارة  �نتفا�صة  على  و�حلفاظ  �الحتالل،  ومقاومة 

.
22

مع ف�صائل �ملقاومة

خارج  لها  ر�صمياً  ناطقاً  غو�صة  �إبر�هيم  �عتماد  �إعالنها  منذ  وتبد�أ  الثانية:  املرحلة 

فل�صطني، ومتثيلها يف �لوفد �ل�صعبي �الإ�صالمي �ملوؤلف من قياد�ت �حلركات �الإ�صالمية، 

لزيارة كّل من �لعر�ق، و�ل�صعودية، و�الأردن، و�إير�ن، قبيل �ندالع حرب �خلليج �لثانية 

.
23

يف كانون �لثاين/ يناير 1991 بهدف ت�صوية �الأمر �صلمياً بني �لعر�ق و�لكويت

و�نطلقت �حلركة عقب هذه �الأزمة �إىل �لف�صاء �ل�صيا�صي و�الإعالمي �خلارجي �لذي 

بات يهتم بها، بعد �أن �صكل موقفها �ملتو�زن من �حلرب مو�صع تقدير من معظم �لدول 

.
24

�لعربية

 �نظر: حم�صن حممد �صالح، “حما�ص 1987-2005 ر�صيد �لتجربة،” �ص 87.
21

 يا�رش قدورة، عالقات حما�ص يف �الإقليم �لعربي، فل�شطني امل�شلمة، كانون �الأول/ دي�صمب 2007، �ص 28.
22

للن�رش و�لتوزيع،  �ل�رشوق  د�ر  �هلل:  )ر�م  ال�شلطة  االنتفا�شة -  االأ�شواك: حما�س -  درب  �لفالوجي،   عماد 
23

2002(، �ص 70.

 في�صل حور�ين، خربات احلركة ال�شيا�شية الفل�شطينية يف القرن الع�رشين )غزة: �ملركز �لقومي للدر��صات 
24

�ل�صيا�صي  �الأد�ء  �أثرت على جممل   1991 �لثانية  �إن حرب �خلليج  �لقول  422. ويكن  2000(، �ص  و�لتوثيق، 

للحركات �الإ�صالمية �لعربية، ومنها حما�ص، فقد ر�أت يف غزو �لعر�ق للكويت �أمر�ً م�صتنكر�ً �صائناً، لكن غزو 

قو�ت �أجنبية لبلد عربي �أمر ال يكن �ل�صكوت عنه، وقد مّت تف�صيل �ملوقف يف كتاب: احلركة االإ�شالمية يف ظّل 

اأزمة اخلليج، مب�صاركة 25 من قادة �حلركات �الإ�صالمية، ومن �إ�صد�ر �ملوؤ�ص�صة �ملتحدة للدر��صات و�لبحوث 

يف �صيكاغو �صنة 1991.
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لها  ممثل  و�إعالن  �الأردن،  يف  �حلركة  قيادة  ��صتقر�ر  �لت�صعينيات  فرتة  و�صهدت 

�ل�صود�ن  مع  عالقاتها  حما�ص  وقوَّت  �لطرفني.  بني  وجزر  مّد  حاالت  تبعتها  عّمان،  يف 

�أو غري معلنة يف عدد من  و�ليمن و�صورية ولبنان وقطر و�إير�ن، وفتحت مكاتب معلنة 

هذه �لدول.

�لتي   ،2000 �صبتمب  �أيلول/  يف  �الأق�صى  �نتفا�صة  �ندالع  مرحلة  الثالثة:  املرحلة 

�صهدت ح�صور�ً �أقوى حلما�ص يف قيادة �النتفا�صة، وو�صول فتح و�الأنظمة �لعربية �إىل 

�لقناعة بعدم �لقدرة على جتاوز حما�ص يف �صناعة �لقر�ر �لفل�صطيني.

وفوز   ،2006 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �لت�رشيعية  �النتخابات  بعد  الرابعة:  املرحلة 

�حلركة باأغلبية �ملقاعد، ثم ت�صكيلها للحكومة، وبدء نوع جديد من عالقاتها �ل�صيا�صية 

وجود  مع  �لعربية،  �لفل�صطينية  �لعالقات  �صناعة  يف  مركزياً  حمور�ً  لت�صبح  �لعربية، 

جتاذبات وحماور لها، ويف �لوقت ذ�ته بروز تناق�صات وتباعد للم�صافات مع بع�صها.

�ل�صيا�صي  �ملكتب  دور  عن  بقوة  �حلديث  يكن  بالذ�ت،  �لتاريخية  �ملرحلة  هذه  ويف 

للحركة يف �خلارج، وما �صّكله من دعم وم�صاندة حقيقية وقوية لها لتوفري �لدعم �ملايل 

.
25

و�ل�صيا�صي، و�لتاأييد �ل�صعبي و�لر�صمي

ثالثًا: اأهداف حما�س من العالقات العربية:

تو�صيع د�ئرة �الهتمام و�مل�صاركة �لعربية يف حتّمل �أعباء �لق�صية �لفل�صطينية.  .1

تاأكيد ح�صورها على �ل�صاحة �ل�صيا�صية �لعربية.   .2

�إطالع �الأطر�ف �لعربية على وجهات نظرها، لتفهمها دون ت�صويه.  .3

�إقليمياً ودولياً، وتوفري ف�صاء�ت جغر�فية لتحركها  �النفتاح �ل�صيا�صي و�الإعالمي،   .4

�ل�صيا�صي.

حتقيق �لتقارب للمو�قف �لعربية �ل�صيا�صية مع مو�قف �حلركة.  .5

تعرت�ص  �لتي  �مل�صكالت  وحّل  بها،  �لر�صمي  �لعربية  �لدول  �عرت�ف  على  �حل�صول   .6

.
26

�لفل�صطينيني فيها، وتوفري �لدعم �ملادي و�ملعنوي ب�صوره �ملختلفة مل�صاندتهم

 �صحيفة االحتاد، �أبو ظبي، 2006/3/1.
25

 جو�د �حلمد و�إياد �لبغوثي، درا�شة يف الفكر ال�شيا�شي حلركة املقاومة االإ�شالمية: حما�س، �ص 287.
26
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والأن �حلركة على در�ية باملعلن و�خلفي من �ملو�قف �لعربية جتاهها، وتدرك حجم 

�لعامل �لعربي يف حتديد �رشعية �لنظام �لفل�صطيني، فاإنها مل تن�صد من حميطها �لعربي 

يدها  مّد  على  حري�صة  �أنها  من  وبالرغم  معه.  �لتجاوب  �إمكانية  ت�صت�صعر  ما  �صوى 

لعالقات عربية قوية وجادة، �إال �أن �لت�صاوؤل �حلقيقي كان: �إىل �أّي مدى تبدو جدية �لدول 

�لعربية يف فتح حو�ر وعالقات معها؟ وحتى متى �صتعمل �حلركة الإذ�بة كرة �لثلج �ملعيقة 

؟
27

لتفعيل عالقاتها �لعربية، وتنميتها، وتقويتها

�لدول  مع  م�صالح  لديها  بات  “�ل�صلطة”،  ملوقع  تقلدها  بعد  حما�ص  فاإن  �ملقابل،  يف 

�لعربية، �أهمها:

�لتهديد�ت  �ملايل منه، يف �صوء  �لعربي، ال �صيّما  �لدعم  �حلفاظ على وترية د�ئمة من   .1

�الأمريكية و�الأوروبية بوقفه، مما �صكل حتدياً كبري�ً ومبكر�ً �أمامها، يف �صوء �العتماد 

�الأمو�ل و�مل�صاعد�ت و�ملنح، وبالتايل من  �لفل�صطينية على هذه  لل�صلطة  �لكامل  �صبه 

م�صلحتها �أال تعمل على ��صتعد�ء �أّي طرف، بل �حلر�ص على بناء عالقات جديدة مع 

.
28

�جلميع

�صوء  ويف  �ملقاومة،  حمور  دعم  يف  حلما�ص  �الأقرب  كونها  بدم�صق،  عالقتها  تقوية   .2

ترحيبها �ملعلن بفوزها وت�صلمها �حلكم، و��صتعد�دها لدعمها، مما �صيخفف بالتاأكيد 

من  ��صتفادت  كما  عليها.  �ملمار�صة  و�لدولية  و�الإقليمية  �ملحلية  �ل�صغوط  وطاأة  من 

و�جلماعة  �هلل،  حزب  ر�أ�صها  وعلى  لبنان،  يف  للمقاومة  ود�عمة  موؤثرة  قوى  وجود 

�الإ�صالمية.

�جلهادية  �ل�رشعيات  على  ح�صولها  بعد  �لعربية”،  “�ل�رشعية  نيل  على  عزمها   .3

ما تطلب  �أو خجل،  �لتعامل معها ب�صورة و��صحة دون مو�ربة  ليتم  و�لد�صتورية، 

.
29

متتني �لعالقات، وتنميتها

 فهمي هويدي، فت�ص عن �ملوؤ�مرة يف توتري عالقة حما�ص بالدول �لعربية، اخلليج، 2006/2/6.
27

 �إياد �لبغوثي، االأ�شلمة وال�شيا�شة يف االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة )ر�م �هلل: مركز ر�م �هلل لدر��صات حقوق 
28

�الإن�صان، 2003(، �ص 42.

االإ�شالمية  واجلماعات  واحلركات  االأحزاب  باروت،  وجمال  در�ج  وفي�صل  طه  �أبو  �لهادي  عبد  �أنور   
29

)بريوت: �ملركز �لعربي للدر��صات �ال�صرت�تيجية، 2000(، �جلزء 1، �ص 235.
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ولتحقيق هذه �الأهد�ف، و�صعت حركة حما�ص �صيا�صات حمددة لعالقاتها �لعربية، 

بال�صعب  خا�صة  لي�صت  و�إ�صالمية،  عربية  فل�صطني  ق�صية  باأن  �إيانها  من  �نطالقاً 

�لفل�صطيني فح�صب، و�عتقادها �أن �خلطر �الإ�رش�ئيلي يتهدد �الأمة كلها، مما يجعل �لعرب 

حتقيق  �أن  �حلركة  ر�أت  �لقناعة،  لهذه  و��صتناد�ً  ن�رشتها،  عن  �صعوبهم  �أمام  م�صوؤولني 

�أهد�فها من هذه �لعالقات يجب �أن ياأخذ بعني �العتبار �أبرز مالمح �لو�قع �لعربي، على 

�لنحو �لتايل:

حالة �لفرز و�لتمحور و�النق�صام �لتي ت�صود �لعامل �لعربي، فمنذ �أزمة حرب �خلليج   .1

�لثانية، وتاأثري�تها �ل�صلبية م�صتمرة على �صيا�صات �لدول �لعربية ومو�قفها.

�حلكومات  قدرة  وعدم  �لت�صوية،  عملية  يف  �لعربية  �الأنظمة  غالبية  وتاأييد  �نخر�ط   .2

لهذه  �لدويل  �لتاأييد  حجم  ب�صبب  م�صاد  باجتاه  �لتاأثري  على  �لر�ف�صة  �أو  �ملعار�صة 

�لعملية، و�ل�صغوط �ملمار�صة عليها لدعمها وتاأييدها.

د�خلية  و�رش�عات  م�صاكل  يف  �لعربية  �لدول  بع�ص  و�هتمامات  جهود  ��صتنز�ف   .3

و�إقليمية ودولية: �لعر�ق، و�ل�صود�ن، و�صورية، و�جلز�ئر، و�ل�صومال، ولبنان، وما 

�أفرزه من تركيز �الهتمام على �لهم �لقطري على ح�صاب مو�جهة �خلطر �ل�صهيوين، 

و��صرتجاع فل�صطني.

.
30

�صعف �الإمكانات �ملادية، و�ملديونية �لثقيلة �لتي تخ�صع لها كثري من �لدول �لعربية  .4

رفع  على  للعمل  دعت  بحيث  �صيا�صاتها،  حما�ص  ر�صمت  تقدم،  ما  على  وبناًء 

لدعم  �لطاقات  وح�صد  و�لثو�بت،  باملبادئ  و�لتم�صك  �ل�صلبيات،  من  و�حلد  �الإيجابيات، 

�حل�صول  يف  جنحت  بحيث  و�لتحرير،  �لن�رش  ال�صتكمال  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صمود 

لت�صبح  مهمة  خطوة  ذلك  و�صكل  �لعربية”،  �لر�صمية  “�ل�رشعية  من  كبري  جانب  على 

العباً �إقليمياً. وقد �أظهرت حما�ص بع�ص �ملرونة يف خطابها �ل�صيا�صي، وحر�كها �مليد�ين 

لتحقيق �أو�صع �نفتاح ممكن على �لبيئة �لر�صمية �لعربية، مما �أثار نقا�صاً د�خلها حول ما 

.
31

�إذ� كانت مرونتها حتقق �ملردود �ملطلوب �أم �أنها تذهب بال ثمن

 خالد �حلروب، حما�س: الفكر واملمار�شة ال�شيا�شية، �ص 171.
30

 حممد جمعة، “حما�ص و�لد�ئرة �لعربية،” يف حم�صن حممد �صالح )حمرر(، قراءات نقدية يف جتربة حما�س 
31

وحكومتها 2006-2007 )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2007(، �ص 84.



حمـــــا�س

300

رابعــًا: عقبــــــات فــــــي طريــــق عالقــــات حمــــــا�س

العربيــــة الر�سميـــــة:

ك�صف و�قع �لعالقة بني حما�ص و�لدول �لعربية عن جمموعة من �الإ�صكاالت �لفكرية 

و�لعو�ئق �لعملية، �لتي مل تكن حا�رشة يف �ملرحلة �ل�صابقة خلو�ص �حلركة غمار �لعمل 

“�مل�صطلحات  من  �ل�صيا�صي  خطابها  حترر  حيث  و�لبملاين،  �حلكومي  �ل�صيا�صي 

.
�لدبلوما�صية، ومر�عاة �مل�صالح، و�للباقات �الإجبارية”32

ويكن ��صتعر��ص �أبرز هذه �لعو�ئق و�الإ�صكاليات على �لنحو �لتايل:

1. االإرث ال�شيا�شي والتاريخي لالإخوان امل�شلمني: 

�لعربية،  بالدول  حما�ص  حركة  عالقات  وتطور  و�قع  على  بظالله  يلقي  �إرث  وهو 

و�أوجد تخوفاً لديها من طبيعة �رتباط �حلركة باجلماعة �الأم، على �صعيد �إتاحة �ملجال 

�الإ�صالمية  �حلركات  عمل  بر�مج  يخدم  قد  مما  وعلناً،  مبا�رشة  فيها  لتعمل  �أمامها 

فيها، وهو ما يتعار�ص مع �الأو�صاع �ل�صيا�صية �لقائمة، لذلك مل يكن �صهالً عليها فتح 

�أبو�بها كاملة �أمام حما�ص، حتى لو �أعلنت حما�ص عدم �لتدخل يف �صوؤون �لدول �لعربية 

.
33

�لد�خلية

�لدول  يف  �الإ�صالمية  باحلركات  �لتنظيمي  �رتباطها  عدم  �إثبات  حما�ص  حاولت  وقد 

�لعربية، و�صعت للناأي عن �صبهة �الإ�رش�ر باالأنظمة �لقائمة، �لتي ر�أت يف حما�ص حركة 

�أيديولوجية تتناق�ص مع منظومتها �ل�صيا�صية، وتاأثرت بخ�صومتها �ل�صيا�صية �ملزمنة 

�لعربي  �ملحيط  فيه  ي�صتوعب  وقت  ملرور  بحاجة  �الأمر  وكان  �مل�صلمني.  �الإخو�ن  مع 

غري هذه �لقناعات �مل�صبقة؛ �إذ مل يكن �صهالً على معظم �لدول �لعربية �ل�صعور باالرتياح 

لفوز حما�ص يف �النتخابات، وهي �حلركة ذ�ت �لهوية �الإخو�نية. والأنه من �مل�صتحيل على 

�أّي قيادة فل�صطينية جتاهل حقائق �لتاريخ و�جلغر�فيا و�ال�صرت�تيجية، فقد َتطلّب ذلك 

.
34

من حما�ص �أال تتوقف حلظة عن حماولة حت�صني موقفها

 ب�صري نافع، �تفاق مكة موؤ�رش على �لقدر�ت �لذ�تية لل�صيا�صة �لعربية، القد�س العربي، 2007/2/15.
32

 علي �جلرباوي، “حما�ص: مدخل �الإخو�ن �مل�صلمني �إىل �ل�رشعية �ل�صيا�صية،” �ص 72.
33

 ب�صري نافع، مرجع �صابق.
34
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مع  بفل�صطني،  �ملحيطة  �صيّما  ال  �لعربية،  �لدول  من  عدد  تعاملت  فقد  عام،  وب�صكل 

حما�ص على �أ�صا�ص خماوفها �ملعتادة من �الإ�صالميني، وخ�صيتها من �أن جناح منوذجها 

كان  هذ�  وعلى  �مل�صلمني.  �الإخو�ن  تقوية  حيث  من  �لد�خلي،  و�صعها  على  يوؤثر  قد 

�صعودها، و�ت�صاع �صعبيتها، وفوزها �النتخابي، وت�صكيلها للحكومة �أمر�ً غري مرغوب 

به عربياً، لكن مقت�صيات �لعمل �لعربي يف �ل�صاحة �لفل�صطينية جعلتها تتجنب �لدخول 

�إىل  �ملحيط  هذ�  طماأنة  جهتها،  من  حما�ص،  حاولت  �حلركة.  مع  مك�صوف  �رش�ع  �أّي  يف 

بعدها �ملحلي، وعدم �جنر�فها خلطابات �لتنظيمات �الإ�صالمية يف تلك �لدول، مما �أفادها 

�الأزمات  خطوط  على  و�ل�صعودية  م�رش  دخول  يف  ذلك  وجتلَّى  �لعربية.  �حلو�ر�ت  يف 

.
35

�لفل�صطينية للو�صول �إىل قو��صم م�صرتكة

2. االعرتاف العربي ب�رشعية منظمة التحرير: 

مز�حمة  ت�صمن  خطابها  �أن  �لعربية  باالأنظمة  حما�ص  عالقة  تو�صيع  �أعاق  مما  كان 

غري مبا�رشة للمنظمة، و�أن حما�ص �متنعت عن �العرت�ف �ل�رشيح بتمثيل �ملنظمة �لوحيد 

حمدودة  �لف�صائل  بع�ص  مع  �لتعامل  �أن  �الأنظمة  بع�ص  ر�أت  وقد  �لفل�صطيني.  لل�صعب 

�لتاأثري، �أكرث �صهولة من �لتعامل مع حما�ص ذ�ت �حل�صور �ملهم و�ملناف�ص للمنظمة.

والأن �الأعو�م �لتي غاب �الإ�صالميون �لفل�صطينيون فيها عن �صاحة �لفعل �ل�صيا�صي 

كفيلة  كانت  �لوطني،  �لن�صال  دفة  بتوجيه  �لتحرير  منظمة  و�نفردت  و�لع�صكري، 

�الأطر�ف  �لعربي، فقد ��صطدمت حما�ص يف عالقاتها بهذه  برت�صيخ جذورها يف �ملحيط 

بعدم مو�فقتها مبدئياً على �حتمال طرح نف�صها بديالً للمنظمة، �أو �العرت�ف بها على هذ� 

. غري �أن حما�ص �لتي تدرك هذ� �لو�قع متاماً مل تقم �إطالقاً بطرح نف�صها بديالً 
36

�الأ�صا�ص

للمنظمة، ورّكزت على �إعادة بناء �ملنظمة وتفعيل موؤ�ص�صاتها على �أ�ص�ص جديدة.  

3. م�شاريع الت�شوية ال�شلمية: 

بدء�ً بانعقاد موؤمتر مدريد �صنة 1991، فاتفاق �أو�صلو �صنة 1993، وو�دي عربة مع 

�الأردن �صنة 1994، و�لعالقات �الإ�رش�ئيلية - �لعربية �لر�صمية و�صبه �لر�صمية، و�نت�صار 

فحملتها  و�صعار�تها،  �ملقاومة  خيار  عن  بالتدريج  �لعربية  �الأجو�ء  �بتعدت  �لتطبيع، 

 حممد �ل�صعيد �إدري�ص، حما�ص و�لعرب و�لطريق �خلام�ص، اخلليج، 2007/7/1.
35

 خالد �حلروب، حما�س: الفكر واملمار�شة ال�شيا�شية، �ص 166.
36
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على  �لعربي  باملحيط  عالقاتها  تبني  �أن  و�أر�دت  فيها،  �حلياة  بعث  وحاولت  حما�ص 

�مل�صلحة، يف وقت ذهب  للمقاومة  �لتيار، فهي تدعو  �أ�صا�صها؛ لتجد نف�صها ت�صري عك�ص 

.
37

فيه �جلميع �إىل �لت�صوية

�أحد  �الإ�رش�ئيلي،  باملحتل  �العرت�ف  وعدم  فل�صطني،  بتحرير  �اللتز�م  بقي  وهكذ�، 

ما  بني  و�لطرح  �لفكر  يف  �ل�صا�صع  �لتباعد  ب�صبب  �لعربية،  حما�ص  عالقات  معوقات  �أهم 

تتبناه  وما  مقابل؛  �أو  ذريعة  �أّي  حتت  �عرت�ف  �أو  تفاو�ص  �أّي  رف�ص  من  �حلركة  تعلنه 

�لتفاو�ص  يف  طويالً  �صوطاً  قطعت  و�لتي  �لت�صوية،  عملية  يف  �ملنخرطة  �لعربية  �الأنظمة 

.
38

و�العرت�ف

4. احلملة الغربية على احلركات االإ�شالمية: 

وجتفيف  ومالحقتها،  مبحاربتها  وقامت  بـ“�الإرهاب”،  �حلملة  هذه  و�صفتها  فقد 

منابعها، ومطاردتها. ومما ز�د معاناة حما�ص، �أن تنامي هذه �حلملة تز�من مع ت�صاعد 

�أيلول/  �أحد�ث  جاءت  وقد   .2000 �الأق�صى  �نتفا�صة  �ندالع  مع  نفوذها،  وتز�يد  قوتها، 

قو�ئم  يف  �حلركة  و�إدخال  عنها،  نتجت  �لتي  �خلطرية  و�لتد�عيات   ،2001 �صبتمب 

مع  �لعالقة  يف  بعيد�ً  �لذهاب  عن  �لعربية  �لدول  من  لكثري  ردعاً  لت�صكل  “�الإرهاب”، 

حما�ص؛ لي�صبح جمرد �للقاء معها مثري�ً للت�صاوؤل، ورمبا لل�صغط �ملبا�رش، ولي�صبح عدم 

�إد�نتها للعمليات �مل�صلحة �لتي تقوم بها �حلركة د�خل �الأر��صي �ملحتلة مدعاة لالإحر�ج 

مع �لغرب عامة، و�لواليات �ملتحدة خا�صة.

5. تفكيك عالقة حما�س باإيران: 

مع زيادة �لنفوذ �الإقليمي لطهر�ن، وحديث بع�ص �الأنظمة �لعربية عن “خماطر �لهالل 

�ل�صيعي”، بدت �ملنطقة منق�صمة بني حمورين، و�صنفت حما�ص على �ملحور �الإير�ين - 

�ل�صوري، علماً باأن حما�ص �أدركت �أن ��صتحقاقات �لد�خل �لفل�صطيني تتطلب منها �البتعاد 

�صّدها،  �لد�عمة  �لعربية  �الأطر�ف  تاأليب  �صاأنها  من  �إقليمية،  ورقة  �أّي  عن  �الإمكان  قدر 

.
39

وفقد�ن تاأييدها، �أو على �الأقل فقد�ن موقفها �حليادي

�صحيفة  �الإ�رش�ئيلي،   - �لفل�صطيني  �التفاق  من  �لفل�صطينية  �الإ�صالمية  �حلركات  موقف  �جلرباوي،  علي   
37

امل�شتقبل العربي، عّمان، �صباط/ فب�ير 1994، �ص 53.

 حممد جمعة، مرجع �صابق، �ص 85.
38

 عدنان �أبو عامر، احلركة االإ�شالمية يف قطاع غزة بني الدعوة وال�شيا�شة، �ص 78.
39
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نفوذها  دعم  يف  وحما�ص  �ملقاومة  ورقة  من  �ال�صتفادة  على  �إير�ن  ر�هنت  ما  وبقدر 

�الإقليمي، �صعت �أطر�ف عربية �أخرى كال�صعودية وم�رش؛ لفك �الرتباط بني �لطرفني، �أو 

تخفيف م�صتوى �لتاأثري. وقد �أثبتت �الأحد�ث �أن حما�ص متنبهة لالأمر، و�أنها حافظت على 

.
40

��صتقاللها، و�أنه مل يتم �رتهانها الأّي طرف

ويف �صوء تعد�د �لعو�ئق �خلم�ص �ل�صابقة �لتي و�جهت عالقات حما�ص �لعربية، يكن 

�الإ�صارة �إىل بع�ص �ملالحظات:

�لعالقات  عن  للحديث  كافية  م�صاحات  �لنظري  �مل�صتوى  على  �حلركة  �إفر�د  عدم  �أ. 

�لعربية، مكتفية باإ�صارة يف �مليثاق حتذر وتنبه خلطورة �لغزوة �ل�صهيونية، ومطالبة 

�لدول �لعربية �ملحيطة بـ“�إ�رش�ئيل” فتح حدودها �أمام �ملجاهدين؛ حتى �إن برناجمها 

2006، مل يفرد م�صاحة و��صعة للعالقات �لعربية، و�أدرجها �صمن  �النتخابي ل�صنة 

.
41

حمور �لعالقات �خلارجية و�ملجتمع �لدويل

حمدودية �لزيار�ت، على �ل�صعيدين �لر�صمي و�ل�صعبي، وتكر�ر �أ�صماء �لرموز ذ�تها  ب. 

يف معظم �لزيار�ت، و�للقاء�ت �لر�صمية و�ل�صعبية.

�إن�صاء بنية تنظيمية هيكلية حلما�ص خارج فل�صطني، و�الكتفاء باعتماد كو�در  عدم  ج. 

د�خل  �لقائم  �الأ�صا�صي  للعمل  �لرديف  بعمل  تقوم  خمتارة  و�إعالمية  �صيا�صية 

عن  �ملطلوبة  بالكو�در  و�الإمد�د  �لتزويد  خطوط  ل�صعف  �أدى  مما  �ملحتلة،  �الأر�ص 

يف  و�ل�صيا�صي  �الإد�ري  �حلركة  جهاز  وحمدودية  طبيعي،  قاعدي  �إفر�ز  طريق 

�خلارج، وهو ما مّت تد�ركه الحقاً.

و�لو�قع �أن �لتز�م حما�ص بعدم �إن�صاء تنظيم خارج فل�صطني )حتى �صنة 2011( كان 

�لف�صائل  جتربة  تكر�ر  جتنب  وجوب  عن  تتحدث  �لتبير  خلفية  وكانت  نقا�ص،  مثار 

ال�صطد�مها  �أدى  مما  فيها،  �ملقيمني  �لدول  يف  �لفل�صطينيني  نظمت  �لتي  �لفل�صطينية 

جلماعة  �الإر�صاد  مكتب  قر�ر  �أن  غري   .
42

ولبنان �الأردن  يف  حدث  كما  �لعربية،  باالأنظمة 

 Shaul Mishal and Avraham Sela, op. cit., p. 143. 40

 كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006.
41

2000، �أقامت هناك هيكليات تنظيمية وقو�عد حركية، �قرتبت   حني ��صتقرت حما�ص يف �صورية، �أو�ئل �صنة 
42

�صكل  مما  و�الإعالمية،  و�الأمنية  و�لع�صكرية  �ل�صيا�صية  �لدو�ئر  ي�صمل  بذ�ته،  قائم  تنظيم  �إىل  �لو�صول  من 

عليها عبئاً كبري�ً، �أمنياً ومالياً.
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�إن�صاء تنظيم خا�ص  2011( باملو�فقة على  �الإخو�ن �مل�صلمني )يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 

تنظيما  كان  )حيث  �ل�صام،  بالد  تنظيم  عن  وف�صله  �لفل�صطينيني،  �مل�صلمني  باالإخو�ن 

�الإخو�ن  �إىل  �خلليج  مكاتب  و�صّم   )1978 �صنة  منذ  ظله  يف  موحدين  و�الأردن  فل�صطني 

�لفل�صطينيني، قد �صكل نقلة نوعية يف عمل حركة حما�ص يف �خلارج.

ز�وية  من  و�الإ�صالمي  �لعربي  �إطارها  يف  �لق�صية  ت�صع  حما�ص  �أن  من  وبالرغم 

�ملدين  �ملجتمع  وموؤ�ص�صات  �ل�صعبي  �الإطار  على  ركزت  لكنها  �ل�رش�ع،  د�ئرة  تو�صيع 

غري  �الأنظمة.  بو�بات  معظم  وجهها  يف  �أو�صدت  �أن  بعد  �لر�صمية،  �ملوؤ�ص�صات  من  �أكرث 

بعد  �لر�صمية  �الأنظمة  مع  �لعالقات  بناء  يف  فعالية  �أكرث  تكون  �أن  �إىل  �صعت  حما�ص  �أن 

وبعد  2006؛  �صنة  �لعا�رشة  �لفل�صطينية  للحكومة  وت�صكيلها  �النتخابات،  يف  فوزها 

مو�جهة جملة �لتحديات �لتي وجدت نف�صها �أمامها، ال �صيّما بعد �لتهديد�ت �الأوروبية 

�أبريل  ني�صان/  �صهر  �أو�ئل  حكومتها  عن  �ملايل  و�لتمويل  �مل�صاعد�ت  بقطع  و�الأمريكية 

ود�عم،  مرحب  بني  �النتخابات  نتائج  من  �لعو��صم  تلك  مو�قف  تفاوتت  وقد   .2006

حما�ص  قياد�ت  ��صتقبلت  �لدول  بع�ص  �أن  من  وبالرغم  �لف�صل،  على  ومر�هن  ومتحفظ 

و��صتجابت بتوفري �لدعم �ملايل، �إال �أنها مل ت�صتطع )�أو مل ترغب( توفري �ل�رشعية �لعربية 

�لد�عمة ملو�قف حما�ص.

خام�سًا: البعد ال�سعبي يف عالقات حما�س العربية:

تطور �هتمام حركة حما�ص بامل�صتوى �ل�صعبي �لعربي، متمثالً يف �لتيار�ت �جلماهريية 

و�لقوى �ل�صيا�صية، ال �صيّما �الإ�صالمية منها، متز�مناً مع تطور جتربتها يف �لعمل، وقر�ءة 

�لر�صمي، حيث  �مل�صتوى مغايرة للم�صتوى  �لو�قع ب�صورة �صحيحة، الأن نظرتها لهذ� 

حتدث ميثاقها عن �لتجمعات �لوطنية و�لدينية و�ملوؤ�ص�صات �لعربية، وي�صتحثها لتكون 

�صند�ً وظهري�ً لها، وبعد�ً ��صرت�تيجياً على كافة �مل�صتويات �لب�رشية و�ملادية و�الإعالمية 

.
43

و�لزمانية و�ملكانية

ولئن كان للم�صتوى �لر�صمي �رشور�ت تقدرها �حلركة، وتاأخذ منها �لهام�ص �ملتاح 

�لعمل  مع  مفتوحة  ظلت  �ل�صلة  فاإن  لتو�صيعه؛  وحتاورها  �لفل�صطينية،  �لق�صية  لدعم 

 ميثاق حما�س.
43
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�ل�صعبي، ف�صعت �إىل تطويره و�لتعاطي معه بانفتاح كبري، مما جعل عملها يف �أغلبه معه، 

.
44

الأن �الأنظمة �لعربية حمكومة ب�صيا�صات و�صغوط

عالقاتها  �إز�ء  �لعامة  �ل�صيا�صات  من  جمموعة  حما�ص  �صاغت  �لقاعدة،  هذه  على 

يكن  �لر�صمية،  �جلهات  مع  �لعالقة  مبو�ز�ة  �لعربية،  �ل�صعبية  باجلهات  �ل�صيا�صية 

حتديدها بالنقاط �لتالية: 

مع  منها،  �أّي  جتاهل  �أو  �إهمال  دون  �ل�صعبية  �ل�رش�ئح  خمتلف  مع  عالقات  �إقامة   .1

مر�عاة �الأولويات ح�صب �الأهمية، و�حلر�ص على تعبئتها بالق�صية وك�صب تاأييدها 

وتعاطفها، وجتنيد طاقاتها، كّل ح�صب �إمكاناته، ومن �ملوقع �لذي ي�صتطيع.

�لفكري  �نتمائها  عن  �لنظر  بغ�ص  �ملختلفة،  �ل�صعبية  �جلهات  مع  عالقاتها  توثيق   .2

�الإ�صهام  حّق  وللجميع  جميعاً،  �الأمة  تعني  فل�صطني  ق�صية  باعتبار  �ل�صيا�صي،  �أو 

ذ�ت  �ل�صعبية  و�ملوؤ�ص�صات  �الإ�صالمية  للحركات  �الأولوية  �إعطاء  مع  معركتها،  يف 

�الإ�صالمي. �لتوجه 

جتنب �لدخول يف �النق�صامات �لعرقية و�الإقليمية و�لطائفية يف �الأمة �لعربية، و�البتعاد   .3

مع  و�لتف�صيلية،  �لدقيقة  �مل�صائل  يف  �لفقهية  �الختالفات  معار�صة  يف  �مل�صاركة  عن 

و�صوح �نتمائها �لفكري.

و�لوقوف  �لعربية،  و�حلركات  لل�صعوب  �لعادلة  للق�صايا  ومو�قفها  �إعالمها  تبني   .4

وحقوق  �الإن�صانية  للمعاين  و�النت�صار  �لظلم،  �صّد  و�لعدل  �لباطل،  �صّد  �حلق  مع 

�الإن�صان، ويف حال �الإحر�ج و�ال�صطر�ر يكنها عندئذ �ل�صكوت، وال تتجاوزه مطلقاً 

.
45

�إىل موقف يعار�ص مبادئها

�لدعوة ملعاين �لوحدة و�لتفاهم و�لتعاون و�لتن�صيق بني خمتلف �لقوى و�ملوؤ�ص�صات   .5

�ل�صعبية �لعربية، وت�صجيع كّل تقارب وتوحد على �خلري و�إ�صالح ذ�ت �لبني، ونبذ 

.
46

�أ�صكال �لفرقة و�لتناحر و�لتخا�صم، وتاأكيد ذلك عب �صلوكها

�أنور عبد �لهادي �أبو طه وفي�صل در�ج وجمال باروت، مرجع �شابق، �ص 237.
 44

 يكن �حلديث بالتف�صيل و�الإ�صهاب عن موقف حما�ص من �أحد�ث �لربيع �لعربي، و�لتز�مها �ل�صمت جتاهها، 
45

بالرغم من �نحيازها �لعام لل�صعوب، وما كلفها ذلك من �نتقاد�ت من جانب �الأنظمة، لكنها �أدركت �أن �الإف�صاح 

عن موقف �رشيح و��صح قد تكون كلفته �أكب وثمنه �أفدح.

 عبد �ل�صتار قا�صم، حما�ص و�لدور�ن يف فلك �الأنظمة �لعربية، �إ�صالم �أون الين، 2007/3/18، �نظر: 
46

http://ww2.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/palestine/89083-2007-03-18%20
16-57-23.html
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�ل�صعبية،  و�ملوؤ�ص�صات  �جلماعات  حتريك  يف  �ملتابعة  وح�صن  �لنف�ص  وطول  �ل�صب   .6

وك�صب تاأييدها ل�صالح �حلركة، ونقلها للم�صتوى �ملطلوب من �لدعم، وجتنب قطع 

حل�صد  �رشوريان  �لدوؤوب  و�جلهد  فالزمن  وجمافاتها؛  �إهمالها  �أو  معها،  �لعالقات 

قوى �الأمة يف مو�جهة �خلطر �الإ�رش�ئيلي.

و�ملفكرين،  �لعلماء  كبار  من  وفئة،  �رشيحة  كّل  يف  �الأ�صا�صية  �ملفاتيح  على  �لرتكيز   .7

.
47

و�ل�صحفيني و�الإعالميني، الأنه يحقق ك�صباً �أكب و�أ�رشع ل�صالح �حلركة

�أن  بعد  �ل�صيا�صية، خ�صو�صاً  �لو�قعية  �إىل زيادة ملحوظة يف جرعة  وي�صري ما تقدم 

دخلت يف �لتعامل �لتف�صيلي مع �لو�قع �لعربي �ملعقد، �لذي ي�صكل �لبعد �ل�صعبي فيه �أحد 

م�صار�ته �ملهمة و�ملتد�خلة و�حل�صا�صة.

و�ملهرجانات  و�للقاء�ت  �ملوؤمتر�ت  يف  حما�ص  رموز  م�صاركة  خالل  من  ذلك  وتبدى 

و�إن  بلد،  كّل  يف  �لُقطرية  �لتجمعات  على  �العتماد  �أو  ومتحدثني،  خطباء  �جلماهريية، 

تفاوتت مهامها و�حتفاالتها من دولة الأخرى، ح�صب خ�صو�صيتها و�أو�صاعها �لد�خلية، 

.
48

كما تفاوت �لدعم �ل�صعبي �لعربي لها من جتمع الآخر

و�أبقى ��صتناد حما�ص على تفاعل �حلركات �الإ�صالمية و�لتحركات �ل�صعبية يف �لدول 

يف  وجنحت  فيها.  �حلكومية  بال�صيا�صات  �ال�صطد�م  وبني  بينها  م�صافة  على  �لعربية، 

تقليل نقاط �لتما�ص مع �الأنظمة، لكنها ُحرمت �أحياناً من فو�ئد �الت�صال �ملبا�رش، وبناء 

�لعالقات �لد�ئمة و��صتثمارها؛ ال �صيّما و�أن �لكثري من �الأن�صطة �لت�صامنية نظمت حتت 

.
49

�صعار�ت عامة كدعم مقاومة �ل�صعب �لفل�صطيني

ويكن �لقول �إن �لقر�ءة �لعامة ل�صيا�صات حما�ص يف �لتعامل على �ل�صعيد �ل�صعبي، 

�ل�صعبية.  وبيئاته  �ملعقد  �لعربي  �لو�صع  مع  �لتعامل  يف  كبري  حّد  �إىل  جنحت  �أنها  توؤكد 

�لعربية على �مل�صتوى  وقد �هتمت باإ�صد�ر بيانات وت�رشيحات حول خمتلف �الأحد�ث 

�لن�صطة لتمتني وتعزيز عالقاتها  �ت�صاالتها  �ل�صعبي، و�إبد�ء موقفها منها، و�أ�صبح لها 

�لعلم باأن ملفات �حلركة يف عالقاتها  �ل�صعبية، ملا قد توفره لها من غطاء و�رشعية. مع 

 ،2009/3/14 �لفل�صطيني بامل�صّي يف �لو�صع �لعربي، مدونة بلقزيز،  �لقر�ر   عبد �الإله بلقزيز، وهن يف عالقة 
47

http://infobelkzizabdelillah.over-blog.com/article-29272926.html :نظر�

 جملة القد�س، مركز �الإعالم �لعربي، �لقاهرة، ني�صان/ �أبريل 2004، �ص 16.
48

 خالد �حلروب، حما�س: الفكر واملمار�شة ال�شيا�شية، �ص 194.
49
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و�لدعم  و�مل�صاندة  �لتاأييد  بر�صائل  حافلة  �لعربية  �ل�صيا�صية  و�حلركات  باالأحز�ب 

و�ملباركة، خ�صو�صاً يف �الأحد�ث �ملف�صلية، مما يوفر لها �أر�صية خ�صبة لتقوية عالقتها 

.
50

�لعربية �ل�صعبية

�ساد�سًا: املواقف العربية من حما�س:

فر�ص تبدل �ملو�قع يف �صناعة �ل�صيا�صة �لعربية على حما�ص و�الأنظمة �لعربية �إعادة 

ترتيب عدد من �لق�صايا، ولهذ� كان من �لطبيعي �أال تظّل �أو تتجمد عالقاتهما عند �صابق 

م�صتو�ها، بل طر�أت عليها تطور�ت رفعت من �لرغبة بتبادل وجهات �لنظر وجهاً لوجه، 

ورمبا �لقبول �جلزئي �ملتبادل �ملوؤقت على �الأقل.

�ل�صعودية  هي:  مرتكز�ت  �أربع  على  �لعربية  عالقاتها  يف  حما�ص  ترتكز  حني  ويف 

و�الأردن و�صورية وم�رش، فاإن قادة �حلركة يف قطاع غزة ييلون للرتكيز على �لعالقة 

�ل�صفة  يف  قادتها  يف�صل  فيما  و�الجتماع،  و�لتاريخ  �جلغر�فيا  عو�مل  بحكم  م�رش  مع 

�لغربية، �النفتاح على �الأردن للعو�مل نف�صها، ولذلك لي�ص غريباً �أن تكون م�رش و�الأردن 

.
51

ومعهما �ل�صعودية و�صورية �لقوى �لعربية �لرئي�صية بالن�صبة �إىل حما�ص

�جلدير باملالحظة �أن دول �ملغرب �لعربي مل تلَق من حما�ص �الهتمام �لالزم، الإقامة 

�لعالقات معها، وتعزيزها، وتقويتها، كما مل حتَظ حما�ص من هذه �لدول بدرجة مميزة 

لقادة �حلركة وممثليها ووزر�ئها  زيار�ت  نادر�ً  �إال  من �الهتمام، ومل ت�صهد عو��صمها 

على غر�ر بقية �لعو��صم �لعربية، مع �الإ�صارة �إىل تز�يد �النفتاح على تون�ص بعد ثورتها 

�صنة 2011. ويكن تف�صري ذلك بعاملني:

تركيز حما�ص يف عالقاتها �لعربية على “دول �لطوق”، ذ�ت �لتاأثري و�لتاأثر مبجريات   .1

وتد�عيات �لق�صية �لفل�صطينية، كم�رش، و�الأردن، و�صورية، ولبنان.

�أّي دور  د�أبت على حتجيم وتقزمي ومنع  �لعربي نف�صها، الأنها  �ملغرب  يتعلق بدول   .2

لالإ�صالميني فيها، وجتربتها معهم غري م�صجعة، بل فا�صلة، كتون�ص و�جلز�ئر. 

 �أ�صدرت حما�ص �لعديد من �لبيانات �ملوجهة للم�صتوى �ل�صعبي �لعربي، منها: بيان �صّد �لعقوبات على ليبيا 
50

�صنة 1992، و�آخر تعزية لل�صعب �مل�رشي يف �ل�صنة ذ�تها عقب �لزلز�ل �لذي �رشب م�رش، وبيانات �أخرى جتاه 

�لعديد من �مل�صكالت و�لق�صايا و�الأزمات �لتي تعر�ص لها �ل�صعب �لعر�قي �صنة 2006.

 عدنان ملحم، حما�ص: قر�ءة يف �أدو�تها �لتنظيمية و�لفكرية و�ل�صيا�صية، االأيام، 2006/2/21.
51
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وبالتايل مل تَر حما�ص �رشورة �إيجاد ممثلني وناطقني با�صمها يف تلك �لدول، ف�صالً 

عن �لتجذر يف عالقة �الأخرية مبنظمة �لتحرير. ويبدو �أن �حلركة مل ت�صاأ مز�حمتها بذلك، 

وناأت بنف�صها عنها، لذلك بقيت �ملغرب و�جلز�ئر وتون�ص وموريتانيا �إىل حدٍّ كبري خارج 

جدول زيار�ت حما�ص وعالقاتها و�هتمامها. مع �لعلم �أن �مل�صتوى �ل�صعبي يف تلك �لبلد�ن 

�لن�صاطات �ملوؤيدة للفل�صطينيني عامة،  �أن يحظى باهتمام �حلركة، ال �صيّما مع  ي�صتحق 

�ملو�قف  من  طويل  �صجل  لها  �لر�صمي  �مل�صتوى  على  �لدولة  �أن  كما  خا�صة،  وحما�ص 

�مل�صاندة و�لد�عمة للق�صية �لفل�صطينية.

حلركة  �لعربية  �لعالقات  حماور  �أهم  عن  �حلديث  �لتخ�صي�ص،  �صبيل  على  ويكن 

حما�ص، مع �لدول �الآتية:

1. العالقة مع م�رش: 

و�لديوغر�يف  و�لع�صكري  �ل�صيا�صي  �لوزن  ذ�ت  و�الأكب،  �الأبرز  �لعربية  �لدولة 

و�ل�صجل �لتاريخي يف �ل�رش�ع �لعربي - �الإ�رش�ئيلي، ومن �لبديهيات �ل�صيا�صية �أن يكون 

حلما�ص عالقة معها، بفعل رو�بط �لعروبة و�الإ�صالم و�للغة و�لتاريخ و�جلغر�فيا، �لتي 

تفر�ص نف�صها فر�صاً عندما يتم �حلديث عنهما، ومهما يكن �خلالف بني م�رش وحما�ص، 

فاإنها ال تقطع “�صعرة معاوية” معها، الأنها عند ذلك �صتخ�رش دورها “�الأبوي”، وتفقد 

. وتدرك حما�ص �أن م�رش 
52

قدرتها على �الإم�صاك بخيوط وت�صابكات �لو�صع �لفل�صطيني

لي�صت ��صماً �أو رقماً �أو جغر�فيا فقط، و�أن �لعالقة معها لي�صت حالة طارئة، بل �رشورة 

قومية للفل�صطينيني، ومع ذلك فقد و�صلت عالقتهما يف عدد من �ملحطات �ل�صيا�صية حلالة 

من “�لفتور �ل�صاخن”، وهي حالة لي�صت عابرة يف م�صار عالقاتهما، الأن حمطات �لعالقة 

بينهما جاءت باهتة يف غالب �الأحو�ل، وير�فقها دوماً تبادل لل�صك و�لريبة، وفقد�ن للثقة 

�ملتبادلة، وبد� �لتاأرجح �ملتو��صل فيها مت�صالً د�ئماً.

م�رشوع  يتنامى  حيث  غزة  قطاع  �إىل  يتد  �لقومي  �أمنها  باأن  تدرك  م�رش  والأن 

“مبهم” من وجهة �لنظر �مل�رشية، و�أن �لو�صول هناك يفرت�ص بال�رشورة  �إ�صالمي 

�لتباينات معها درجة كبرية، فاإن  وجود عالقة مبا�رشة مع حما�ص، حتى ولو و�صلت 

 ح�صن نافعة، م�رش وحما�ص.. و�حلاجة ل�صياغة جديدة الأ�ص�ص �لعالقة، احلياة، 2006/12/27.
52
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حما�ص توؤكد على ل�صان نائب رئي�ص مكتبها �ل�صيا�صي مو�صى �أبو مرزوق �أن �لعالقات 

.
53

مب�رش لن حتكمها ظروف موؤقتة ر�هنة، الأنها �أكب من ذلك بكثري

ولذلك متيزت مو�قف حما�ص يف �لتعاطي مع م�رش باملرونة و�لديناميكية، و�حلر�ص 

�إبان  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينيون  عا�صها  �لتي  �لظروف  �أ�صو�أ  يف  حتى  �صال�صتها،  على 

م�رش،  لطماأنة  �لتقاطع  نقاط  من  �لعديد  لتوظيف  حما�ص  و�صعت  �الإ�رش�ئيلية.  �حلرب 

�لقاهرة  �صعت  حني  يف  و�مل�رشية،  �لفل�صطينية  �مل�صالح  جتاه  �مل�صوؤولية  روح  و�إظهار 

ب�صكل منهجي حذر ملحاولة �صبط �إيقاع عمل حما�ص، و�إبقاء هام�ص من �لعالقة ُيّكُن من 

�لتاأثري عليها، وتطويره �إىل �صكل من �أ�صكال �ال�صتيعاب و“�لرتوي�ص”، ولذلك حر�صت 

.
54

على �ملحافظة على عالقات جيدة مع �حلركة

�صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �ل�صيا�صية  للوقائع  حما�ص  فر�ص  تو�يل  ومع 

ومنحها  �لقاهرة،  يف  �إيجاباً  ذلك  �نعك�ص  فقد  �الأق�صى،  �نتفا�صة  بعد  خ�صو�صاً   ،1967

لها يف �ملا�صي، فمندوبوها تلقو� �لدعو�ت مر�ت عديدة الإجر�ء  مكانة ذ�ت �عتبار مل حُت�صِّ

�مل�صلمني  كاالإخو�ن  كبرية  �إ�صالمية  جماعات  بها  حتَظ  مل  مكانة  وهي  فيها،  حمادثات 

.
55

)حتى �صنة 2011(

�رتكزت عالقة م�رش بحما�ص على جمموعة من �لعو�مل ل�صبط �إيقاعها، منها:

�لنظر للق�صية �لفل�صطينية من خالل دورها �الإقليمي و�لعربي. �أ. 

�اللتز�م مب�صار �لت�صوية، �لذي �أدى الختالل مو�زين �لقوى ل�صالح “�إ�رش�ئيل”. ب. 

عدم �لر�حة للتعامل مع تنظيم ينتمي لالإخو�ن �مل�صلمني، لكنها م�صطرة لذلك لقوة  ج. 

�أد�ئها، و�ت�صاع �صعبيتها.

�إدر�ك رغبة “�إ�رش�ئيل” باإلقاء تبعات �إد�رة قطاع غزة على كاهل م�رش، وما ي�صكله  د. 

ذلك من خطر على �لدولة �لفل�صطينية �ملقبلة.

 علي بدو�ن، م�رش وحما�ص و�لتبا�صات �لعالقة بينهما، موقع �لر��صد للبحوث و�لعلوم، 2009/11/6، �نظر: 
53

 http://www.arrasid.com/index.php/main/index/10/9/contents

 حم�صن حممد �صالح، م�رش وحما�ص.. طبيعة �لعالقة وم�صارها، �جلزيرة.نت، 2009/1/15، �نظر:
54

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B4CB7A98-CB61-44C3-A2AE-465AEC8EAC13.htm

 Mohammad Yaghi and David Schenker, Hamas-Egyptian Relations Deteriorate, site of The  
55

Washington Institute for Near East Policy, 2/1/2009, http://www.washingtoninstitute.org/policy-
analysis/view/hamas-egyptian-relations-deteriorate
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و�ملادية  �لب�رشية  �إمكاناتها  فاإن  وم�رش،  حما�ص  بني  م�صتحكماً  �خلالف  كان  مهما  هـ. 

للق�صية �لفل�صطينية، ومظلة مقبولة ال يكن �ال�صتغناء عنها يف  �لهائلة يبقيها ذخر�ً 

.
56

�صبط ن�صق �لعالقات �لفل�صطينية �لد�خلية

ظلت �لعو�مل �ل�صابقة حتكم �لعالقة مع م�رش حتى قيام ثورة 25 يناير 2011، حيث 

دخلت م�رش يف مرحلة من �لتغري�ت و�لتقلبات، ما ز�لت تد�عياتها م�صتمرة حتى حلظة 

وتوىلَّ  مبارك  ح�صني  نظام  �صقوط  تلت  �لتي  �لفرتة  �صهدت  فقد  �ل�صطور.  هذه  كتابة 

خاللها �ملجل�ص �لع�صكري �ل�صلطة حت�صناً ن�صبياً يف �لعالقات بني �لنظام وحما�ص، ناجت 

عن �أجو�ء �لثورة �مل�صاندة للحق �لفل�صطيني و�مل�صاندة للمقاومة و�ملعادية لـ“�إ�رش�ئيل”، 

ثم �إن فوز �الإ�صالميني )و�الإخو�ن �مل�صلمني حتديد�ً( باالنتخابات �لت�رشيعية و�لرئا�صية 

�لرئي�ص حممد  �لتي توىلَّ فيها  �لفرتة  للعالقة مع حما�ص. و�صهدت  �أ�صاف زخماً جديد�ً 

مر�صي �لرئا�صة منذ 2012/6/30 وحتى �أطاح به �نقالب ع�صكري يف 2013/7/3 حت�صناً 

قادة  لزيار�ت  �أبو�بها  م�رش  فتح  �إىل  باالإ�صافة  حما�ص،  مع  �لر�صمية  �لعالقات  يف  كبري�ً 

حما�ص، و�إقامة �لفعاليات �ل�صعبية �لو��صعة �ملوؤيدة للمقاومة ولق�صية فل�صطني بالتن�صيق 

مع حما�ص ون�صطائها.

وقد و�جهت �لرئا�صة �مل�رشية �صعوبات حقيقية يف تنفيذ بر�جمها على �الأر�ص حيث 

“�صبكة �لدولة �لعميقة” �ملنبثة يف �أجهزة  و�جهت موجة من �لتعطيل ب�صبب عدم تعاون 

و�حلكومة  �لرئا�صة  �أن  غري  �لت�رشيعية...  للموؤ�ص�صة  �لق�صاء  تعطيل  وب�صبب  �لدولة، 

�إىل جانب قطاع غزة وحكومة حما�ص يف مو�جهة �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي يف  وقفت بفعالية 

�إيقاف �لعدو�ن وفّك �حل�صار،  2012، وتبنت مطالب حما�ص يف  ت�رشين �لثاين/ نوفمب 

وقام رئي�ص �لوزر�ء �مل�رشي بزيارة غزة يف �أثناء �لعدو�ن، كما ن�صقت �حلكومة �مل�رشية 

زيارة عدد من وزر�ء �خلارجية للقطاع. كما مّت تخفيف �الإجر�ء�ت على معب رفح من 

 2013 ربيع  يف  قيادتها  و�نتخبت  �ملركزي  جمل�صها  حما�ص  وعقدت  �مل�رشي.  �جلانب 

مبعرفة �لقيادة �مل�رشية.

ي�صتاأ�صل  ب�صكل  م�رش  يف  �الأو�صاع  ترتيب  �إىل  �صعى  �لع�صكري  �النقالب  �أن  غري 

فيه �أو يهم�ص “�الإ�صالم �ل�صيا�صي” وي�رشب جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني، ويعدُّها جماعة 

تقرير  �صل�صلة  وحما�س،  م�رش  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   - و�ملعلومات  �الأر�صيف  ق�صم   
56

معلومات )7( )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2009(، �ص 45.
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و�صدد  وجهها،  يف  �الأبو�ب  و�أغلق  حما�ص،  جتاه  معادياً  �صلوكاً  �صلك  وبالتايل  �إرهابية. 

�حل�صار على قطاع غزة، وقام بهدم �الأنفاق. كما �أ�صدر �لق�صاء �مل�رشي قر�ر�ً ُم�صيَّ�صاً 

بحظر �أن�صطة حركة حما�ص يف م�رش وم�صادرة ممتلكاتها. وتعر�صت حما�ص، خ�صو�صاً 

منذ �النقالب، �إىل حملة �إعالمية �رش�صة مليئة باالدعاء�ت غري �مل�صتندة �إىل �أّي �أدلة، لكنها 

�إىل تقدمي �صورة  من خالل كرثتها وتتابعها وعدم فتح �ملجال �لكايف للرد عليها، �صعت 

�صود�وية م�صوهة عن حما�ص لدى �ملو�طن �مل�رشي �لعادي.

�عتد�الً  �أكرث  �الأو�صاع يف م�رش، �صي�صب باجتاه �صيا�صات  ��صتقر�ر  فاإن  ومع ذلك، 

جتاه حما�ص، �إذ� ما رغب �لنظام �مل�رشي با�صتعادة دوره �ملركزي يف �لق�صية �لفل�صطينية، 

و�لتعامل ب�صكل معقول مع �الأطر�ف �لرئي�صية يف �ملعادلة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية، و�لتي 

ت�صكل حما�ص �أحد �أركانها.

2. العالقة مع �شورية:

لعبت عدة عو�مل دور�ً �أ�صا�صياً يف تطّور و��صتمر�ر عالقة �لطرفني، �أهمها: 

وجود قو��صم م�صرتكة بينهما، كعدم �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”.  �أ. 

�لتو�فق حول نهج �ملقاومة كخيار ��صرت�تيجي، وحّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف مقاومة  ب. 

�الحتالل، ورف�ص و�صفها بـ“�الإرهاب”. 

رف�ص �صورية �مل�صاركة مبوؤمتر �رشم �ل�صيخ �ملنعقد يف �آذ�ر/ مار�ص 1996، وح�رشته  ج. 

�أكرث من ثالثني دولة، و�أطلق حملة دولية �صّد �ملقاومة �لفل�صطينية.

�ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  مرزوق،  �أبو  مو�صى  با�صتقبال   1995 �صنة  دم�صق  وقامت 

حلما�ص �آنذ�ك، و�ملهند�ص عماد �لعلمي ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي بعد طردهما من �الأردن، 

خالد  ر�أ�صهم  وعلى  �حلركة  قادة  من  �أربعة  ��صتقبلت  حني   1999 �صنة  ذلك  وكررت 

�أ�صهم �صلوك  �الأردنية، فيما  �ل�صلطات  �أبعدتهم  �ل�صيا�صي، بعدما  �ملكتب  م�صعل، رئي�ص 

تتدخل  ومل  معها،  و�مل�صد�قية  �ل�صفافية  �عتمدت  حيث  معها،  �لعالقات  بتعزيز  حما�ص 

يف �صوؤونها �لد�خلية، �أو تهاجمها حني �أجرت مفاو�صات مبا�رشة مع “�إ�رش�ئيل”، لكنها 

�أن  بينهما،  �لعالقة  تنامي  على  �صاعد  ما  ورمبا  لها،  بو�صوح  �لر�ف�ص  موقفها  �أعلنت 

.
�صورية مل متار�ص �صغطاً على حما�ص لالعرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”57

 Matthew Levitt, Hamas: Politics, Charity, and Terrorism in the Service of Jihad (Washington: 57

Yale University Press, 2006), p. 136.
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وقد عب خالد م�صعل �أو�خر �صنة 2005 عن عالقة �حلركة ب�صورية بقوله �أنها متلك 

حلفاء �أقوياء، بعد �الإدر�ك �أن �لد�فع �حلقيقي لل�صيا�صة �الأمريكية جتاهها هو معاقبتها 

ولبنان  فل�صطني  يف  و�ل�صهيونية  �الأمريكية  لل�صيا�صة  �ملناه�صة  �لقومية  مو�قفها  على 

و�خل�صوع  �الأمريكي”،  “�لفلك  يف  لي�صري  �ل�صوري  �ملوقف  بتطويع  و�لرغبة  و�لعر�ق، 

�ملقاومة يف �ملنطقة، فل�صطني ولبنان  �أن قوى  �إىل  لبناجمه و�أولوياته يف �ملنطقة، م�صري�ً 

و�لعر�ق مع �صورية، تقف بجانبها يف خندق �ملقاومة و�ل�صمود و�ملمانعة، وهي لي�صت 

وحدها يف مو�جهة هذه �ملعركة، بل “نحن جميعاً معها، ولن ن�صمح الأحٍد باال�صتفر�د بها، 

.
وال باأّي طرٍف من �أطر�ف جبهة �ملقاومة و�ملمانعة �ملمتدة”58

�أنها  �أهمها  �صورية،  مع  �لعالقة  يف  �الإ�صكاليات  من  ملجموعة  حما�ص  جتاوز  وبعد 

مع  دموياً  �رش�عاً  خا�صت  �لتي  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جلماعة  �متد�د  ذ�ت  �إ�صالمية  حركة 

�لنظام �ل�صوري بد�ية �لثمانينيات، �أخذت مظاهر تز�يد حتالفها مع دم�صق مظاهر �صتى 

وموؤ�رش�ت عديدة، منها:

حتول �صورية لت�صبح �ملقر �صبه �لد�ئم لقيادة حما�ص، عقب ترحيلها من �الأردن.  �أ. 

“�أن  �لرئي�ص ب�صار �الأ�صد  �لت�رشيعية، و�عتبار  �لرتحيب بفوز حما�ص يف �النتخابات  ب. 

�نت�صارها �صيخفف �ل�صغوط على �صوريا”. 

رئي�ص  �أبرزهم  غزة،  قطاع  يف  حما�ص  حكومة  ووزر�ء  م�صوؤويل  من  لعدد  ��صتقبالها  ج. 

�لوزر�ء �إ�صماعيل هنية، وزيري �لد�خلية و�خلارجية �صعيد �صيام وحممود �لزهار.

وعدها بتقدمي �لدعم �ملايل و�للوج�صتي للحكومة �لفل�صطينية، ورفع م�صتوى �لتمثيل  د. 

�أر��صيها،  �إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صفر  جو�ز�ت  حاملي  ودخول  �لدبلوما�صي، 

.
59

و�إدخال 400 فل�صطيني عالقني على �حلدود �ل�صورية �لعر�قية �إىل حدودها

وقد �نق�صم �ملر�قبون يف تو�صيف عالقة حما�ص ب�صورية على �لنحو �لتايل:

عالقتها  جتاه  �ل�صيا�صي  ونهجها  حما�ص  يريح  ما  ولعل  و�الرتهان،  �لتبعية  عالقة  �أ. 

وتقوم  منطقية،  غري  الأدلة  ت�صتند  �التهامات  هذه  باأن  و�قتناعها  �إدر�كها  ب�صورية، 

 ر�صو�ن �ل�صيد، حما�ص و�لعرب و�مل�صتقبل، �صحيفة امل�شتقبل، بريوت، 2006/2/3.
58

حركة  و�آخرون،  �لدخيل  تركي  يف  متوترة،”  مناخات  يف  م�صالح  و�صورية..  و�إير�ن  “حما�ص  مرة،  ر�أفت   
59

حما�س، �لكتاب �لع�رشون )دبي: مركز �مل�صبار للدر��صات و�لبحوث، 2008(.
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�ل�صفة  �إظهار تبعيتها جلهات خارجية لنفي  �تهامات باطلة، وير�د من خاللها  على 

�لوطنية عنها، و�لزعم باأنها تابعة للنظام �ل�صوري، كجزء من خطة لت�صويه �صمعتها، 

وهو ما دفع مبمثلها �ل�صابق يف دم�صق عماد �لعلمي للقول �إن �ملوقف �لدويل �ملعار�ص 

ورف�صها  بـ“�إ�رش�ئيل”،  �العرت�ف  لرف�صها  بل  ب�صوريا،  عالقاتها  ب�صبب  لي�ص  لها 

�أو�صلو  التفاق  وعرقلتها  �جلهادية،  مب�صريتها  ومت�صكها  معها،  �ملوقعة  �التفاقيات 

وخارطة �لطريق.

حما�ص  وجدت  حني  ففي  ��صرت�تيجي،  �صيا�صي  كحلف  و�حدة  خانة  يف  و�صعهما  ب. 

�الأخرية  فاإن  �لعو��صم،  عليها  عزَّت  حني  �صيا�صية،  جغر�فية  حا�صنة  �صورية  يف 

�لفل�صطينية من  �أظهرت �هتمامها بالق�صية  �لوثيقة بها، الأنها  ��صتفادت من عالقتها 

من  كثرية  و�إ�صالمية  وعربية  �صعبية  مكا�صب  وح�صدت  ووطنية،  قومية  منطلقات 

حما�ص،  دعم  من  �صورية  ��صتفادت  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �رش�عها  �إطار  ويف  ذلك.  ور�ء 

بتعزيز و�صعها �ل�صيا�صي يف مو�جهة �الأطماع و�لتهديد�ت �الإ�رش�ئيلية، مبا ين�صجم 

.
60

مع موقعها �جليو-�صيا�صي وتاريخها

ج. عالقتهما ��صرت�تيجية على قاعدة �ملو�صوعية، وتبادل �مل�صالح، و�لتو�زنات �لقائمة 

على قو��صم م�صرتكة.

وللتدليل على �لتو�صيف �الأخري، هناك تباينات جوهرية يف مو�قف حما�ص و�صورية، 

منها:

خيار  “�إ�رش�ئيل”  مع  �ل�صالم  �أن  على  �لقائم  �ل�صوري  �لنهج  �حلركة  تعار�ص  �أ. 

�تفاقية �صالم معها، وقبولها بدولة  ��صرت�تيجي، وقبولها باالعرت�ف بها، وتوقيع 

1967، �صمن �لروؤية �لعربية �لر�صمية لل�رش�ع،  فل�صطينية نهائية على حدود �صنة 

لكن روؤية حما�ص تذهب �إىل �أن �إنهاء �ل�رش�ع يكون بعد حترير فل�صطني من �لبحر 

�إىل �لنهر.

مل تعرتف حما�ص حتى �ليوم باملبادرة �لعربية لل�صالم �لتي �أقرت يف �لقمة �لعربية يف  ب. 

بريوت يف �آذ�ر/ مار�ص �صنة 2002، وهذ� خمالف للر�أي �ل�صوري �لذي يتبنى �ملوقف 

�لعربي، و�صوالً �إىل �جتماع �أنابولي�ص يف �لواليات �ملتحدة نهاية �صنة 2007.

 �صلمان �صلمان، �لعالقة �حلائرة بني حما�ص و�صورية، موقع �لركن �الأخ�رش، 2011/9/9، �نظر:
60

http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=23837
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للكويت  �لعر�قي  �لغزو  من  �ملوقف  يف  و�صورية  حما�ص  نظر  وجهتا  تعار�صت  ج. 

1990، حيث �صاركت �الأخرية مع �لواليات �ملتحدة �الأمريكية و�لدول �لغربية  �صنة 

�أن  غري  �لعر�قي.  �جلي�ص  ل�رشب  �الأمريكية  �الأ�صاطيل  جاءت  حني  و�حد،  حلف  يف 

�صد  كان  �أنه  �إال  للكويت،  �لعر�قي  لالحتالل  معار�صته  من  بالرغم  حما�ص  موقف 

�لتدخل �الأمريكي �لغربي يف �ملنطقة، حر�صاً على مقدر�تها، و�صعياً �إىل �أن يحلَّ �لعرب 

خالفاتهم باأنف�صهم. 

ركَّزت  فقد   ،2003 �صنة  للعر�ق  �الأمريكي  �الحتالل  حول  �لطرفني  مو�قف  تباينت  د. 

)مع  �ل�صوريون  ركز  بينما  للمنطقة،  و��صتهد�ف  لالأّمة،  �إ�صعاف  �أنه  على  حما�ص 

دم�صق  عدو  ح�صني،  �صد�م  �لعر�قي  �لرئي�ص  �إز�لة  على  �الأمريكي(  للخط  �إدر�كهم 

.
61

�لتاريخي يف �ملنطقة

هذ� ما دفع بالباحثة �الإ�رش�ئيلية عنات كورت�ص للقول: “حما�ص قبل كّل �صيء حركة 

�لثابت  ُيفقدها موقعها  �أن  و�أّي �قرت�ب مبالغ فيه مع �صوريا يكن  وطنية وفل�صطينية، 

�الإ�رش�ئيلية  �ال�صتخبار�ت  رجل  ي�صكك  فيما  �لفل�صطينية”،  �ل�صيا�صية  �ل�صاحة  على 

�ل�صابق عامو�ص جلبوع Amos Gilboa بتبعيتها ل�صورية قائالً: “حما�ص حافظت على 

.
��صتقاللها، وبرنامج عملها خالف برنامج �صوريا خمالفة تامة”62

يف �ملقابل، فقد ��صطرت �صورية لدفع �أثمان لعالقتها مع حما�ص، على �لنحو �لتايل:

�لعمليات  د�ئرة  و�ت�صاع   ،2000 �أيلول  �صبتمب/  يف  �لثانية  �النتفا�صة  �ندالع  بعد  �أ. 

�لفل�صطينية  �الأر��صي  د�خل  �لفل�صطينية  �ملقاومة  قوى  نفذتها  �لتي  �ال�صت�صهادية 

�ملحتلة �صنة 1948، وعلى ر�أ�صها حما�ص، ت�صاعدت �لتهديد�ت �الإ�رش�ئيلية ل�صورية، 

تنفيذ  �أو�مر  باأن  و�لرتويج  �لفل�صطينية،  �ملنظمات  قادة  �إيو�ء  م�صوؤولية  وحملتها 

عمليات �ملقاومة ت�صدر منها.

يف ر�صائل و��صحة لل�صغط عليها، نفذت “�إ�رش�ئيل” تهديد�تها �ملبا�رشة ب�صن غار�ت  ب. 

على �صورية، رد�ً على ما تقّدمه من دعم وحماية حلركة حما�ص، كما �غتالت عّز �لدين 

�ل�صيخ خليل؛ �أحد �مل�صوؤولني �لع�صكريني �الأ�صا�صيني فيها.

 �صاكر �جلوهري، ماذ� يقف خلف تطور�ت عالقات دم�صق بو��صنطن؟، موقع �ل�صف�صاف، 2006/9/17، �نظر: 
61

http://www.safsaf.org/01-09-06news/articels+news/shakerjuhari.htm

 هاآرت�س، 2009/12/22.
62
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ت�صاعدت �لتهديد�ت و�ل�صغوط �الأمريكية و�الأوروبية على �صورية، ففي �صهر �أيار/  ج. 

 ،Colin Powell باول  كولني  �آنذ�ك  �الأمريكية  �خلارجية  وزير  ز�رها   2003 مايو 

وطلب �إغالق مكاتب حما�ص.

�صدر �أكرث من قر�ر دويل مبقاطعة �صورية �إثر عدة ق�صايا، منها دعم حما�ص، ووجهت  د. 

لها،  �نتقاد�ت   Condoleezza Rice ر�ي�ص  كوندوليز�  �الأمريكية  �خلارجية  وزيرة 

�لفل�صطينية”،  ولالأر��صي  للبنان  �أي�صاً  بل  فقط،  للعر�ق  م�صكلة  “لي�صت  �أنها  ور�أت 

�الإ�صالميني  للم�صلحني  دعمها  لوقف  ودعتها  �صدها،  �لتحذيرية  لهجتها  و�صددت 

�أن  جتنّب  يف  رغبت  �إذ�  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  �ل�صالم”  عملية  “تدمري  يريدون  �لذين 

.
63

ت�صبح معزولة

و�رتفاع  جهة،  من  �ملتحدة  بالواليات  و�صورية  حما�ص  عالقة  توتر  �زدياد  ومع 

و�ت�صاع  �ملنطقة،  يف  جديدة  حرب  ب�صّن  �أخرى  جهة  من  �الإ�رش�ئيلية  �لتهديد�ت 

تبقى  م�صلحتهما  باأن  �لطرفان  �صيجد  عليهما،  �ملفرو�صة  و�لعزل  �حل�صار  �صيا�صة 

بالتفاهم و�لتعاون و�لتن�صيق، وتبادل �مل�صالح، مع �نعد�م �أّي �إ�صارة يف �الأفق الأي حتّول 

.
64

غربي على �الأقل جتاه �صورية

�أربكت �لثورة �لتي �ندلعت يف �صورية يف �آذ�ر/ مار�ص 2011 �لعالقات بني حما�ص و�لنظام 

�ل�صوري، �إذ �إن حما�ص بطبيعتها حركة �صعبية تعب عن تطلعات �الإن�صان �لعربي و�مل�صلم 

�أحد ينكر ما قدمته �لدولة �ل�صورية  يف �حلرية و�لكر�مة و�لتحرير. ويف �لوقت نف�صه، ال 

�للوج�صتية  �حلماية  لها  وفرت  فقد  خ�صو�صاً.  وحما�ص  عموماً،  �لفل�صطينية  للمقاومة 

و�ل�صيا�صية، وكانت ل�صان حالها يف �لنظام �لعربي �لر�صمي، خا�صة موقفها يف حرب غزة.

ينتق�ص  �أن  ينبغي  ال  �لنظام،  مع  عالقتها  عمق  �أن  حما�ص  ترى  ذلك،  من  وبالرغم 

وطنيته  يف  �الأمثلة  �أروع  �رشب  �لذي  �ل�صوري،  �ل�صعب  مع  عالقتها  ومتانة  قوة  من 

�لعربية،  �الأر�ص  وحترير  �ملقاومة  خليار  تبنيه  ويف  �لفل�صطينية،  بالق�صية  و�لت�صاقه 

وظلت قناعة حما�ص �أنه �صو�ء بقي نظام �الأ�صد �أم ذهب، فالق�صية �لفل�صطينية باقية يف 

�ل�صوري. �لوجد�ن 

 جميل �لنمري، مبادرة �إن�صانية تفتح نافذة �صيا�صية.. مل ال؟، الغد، 2011/7/25.
63

 عالقة حما�ص ب�صورية..ملاذ�؟، موقع �صبكة فل�صطني للحو�ر، 2003/2/3، �نظر: 
64

http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=7423
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ولذلك، تعاطت حما�ص بحذر �صديد مع �مللف �ل�صوري، و�جتهدت �أن يكون موقفها 

�ل�صوري  للنظام  قدَّرت  �أنها  يف  حما�ص  موقف  �ص  تلخَّ عام  وب�صكل  معه.  متو�زناً 

��صت�صافته لها ودعمه خلط �ملقاومة، غري �أنها دعمت حّق �ل�صعب �ل�صوري يف �لتعبري عن 

�إر�دته �حلرة، و�إن�صاء �لنظام �ل�صيا�صي �لذي يثله ب�صكل حقيقي وُيعبِّ عن تطلعاته. كما 

�أد�نت حما�ص �ملمار�صات �الأمنية و�ملجازر �لتي ُترتكب بحق �ل�صعب �ل�صوري، ورف�صت 

�إىل  حثيث  ب�صكل  �ل�صورية  للثورة  �الأوىل  �الأ�صهر  يف  قيادتها  وبذلت  �خلارجي،  �لتدخل 

�لتو�صط، وحّل �الأزمة بعيد�ً عن �لتدخل �خلارجي و�خليار�ت �الأمنية و�لع�صكرية؛ غري 

�ملعار�صة. وقد رف�صت  �الأمني يف قمع  �ال�صتمر�ر يف تبني �خليار  �أ�رش على  �لنظام  �أن 

�أو  �أنها حتت جناحه  �أو يفهم  قيادة حما�ص �أن يوظف وجودها �صيا�صياً مل�صلحة �لنظام 

�أنها تدعم �إجر�ء�ته. ولذلك قررت حما�ص �خلروج �لتدريجي �لهادئ غري �مل�صتفز للنظام 

بعد ب�صعة �أ�صهر من بدء �لثورة يف �صورية. وقد �كتمل هذ� �خلروج تقريباً مع مغادرة 

خالد م�صعل لدم�صق يف كانون �لثاين/ يناير 2012.

�لوقت،  ذلك  منذ  �ل�صوري  بالنظام  حما�ص  �صلة  �نقطعت  �لعملية،  �لناحية  ومن 

هت حلما�ص  وو�جهت ��صتياء من �لنظام �ل�صوري و�إير�ن وحزب �هلل ب�صبب ذلك. كما وجِّ

�تهامات مب�صاركة عنا�رشها يف �لثورة �ل�صورية �صّد �لنظام، غري �أن حما�ص �أكدت د�ئماً 

على عدم تدخلها يف �ل�صاأن �لد�خلي �ل�صوري؛ و�أنه �إذ� كان ثمة �أفر�د منها �أو حم�صوبني 

عليها �صاركو� يف �لثورة فهو �صلوك فردي، ولي�ص باأي حال قر�ر�ً من �حلركة �أو توجهاً 

من توجهاتها.

ملبادئها  تنت�رش  �أن  مقابل  ل�صورية،  برتكها  غالياً  ثمناً  تدفع  �أن  حما�ص  �آثرت  وقد 

وقناعاتها بحق �ل�صعوب يف نيل حريتها وبناء �لنظام �ل�صيا�صي �لذي يعب عن �إر�دتها. �إذ 

فقدت حما�ص قاعدة عملها �للوج�صتية ومقر قيادتها، وت�صتت قياد�تها يف قطر، ولبنان، 

يحقق  �أن  قبل  ذلك  ح�صل  وقد  �الإير�ين.  �لدعم  معظم  وخ�رشت  وتركيا...،  وم�رش، 

�أثمان  دفعت  حما�ص  �أن  �أي  وغريها...  م�رش  يف  �النتخابية  �نت�صار�تهم  �الإ�صالميون 

مو�قفها قبل �أن حت�صل على �أّي مكا�صب ناجتة عن ثمار “�لربيع �لعربي”؛ وهو ما يعني 

بالن�صبة لقيادة حما�ص تاأكيد�ً مل�صد�قيتها و�نتمائها الأمتها وتطلعات �صعوبها.
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:
65

3. العالقة مع االأردن
و�ل�صغوط  �لفل�صطينية،  �لق�صية  لتقلبات  عر�صة  �لعربية  �لدول  �أكرث  �الأردن  يعدُّ 

�الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية، خ�صو�صاً بعد �أن �صاقت �مل�صافة بني �لقر�ر �الأردين و�لت�صور 

�لقوى  ميز�ن  �الأحو�ل  �أغلب  يف  عك�صت  حما�ص  جتاه  �صيا�صته  لكن  لالأمور،  �الأمريكي 

�أظهرت  و�ل�صورية  و�ل�صعودية  �مل�رشية  �ملو�قف  �أن  وجد  حال  ويف  �لعربية،  �ملنطقة  يف 

كما  منفردة،  ب�صيا�صة  يخرج  �أن  �ل�صعب  فمن  �الأمريكية،  �ل�صغوط  وجه  يف  متا�صكاً 

لعب �لتيار �الإ�صالمي فيه ممثالً بجماعة �الإخو�ن �مل�صلمني دور�ً بارز�ً يف حماية حما�ص 

.
66

ومو�قفها �ل�صيا�صية، قبل �لقر�ر �لتاريخي بطرد �حلركة من �لبالد

لكن �لتطور �لتاريخي �الأبرز يف عالقة �جلانبني، ما ح�صل مع خالد م�صعل �صنة 1997، 

حيث  �صدها،  معادية  ن�صاطات  يف  بالتورط  التهامه  ت�صميمه  “�إ�رش�ئيل”  حاولت  عندما 

هّددها �الأردن زمن �مللك ح�صني بقطع عالقاته معها، مما دفعها لتوفري �لعالج �لالزم الإنقاذ 

حياته، و�أطلقت �رش�ح زعيم �حلركة �ل�صيخ �أحمد يا�صني مقابل �الإفر�ج عن عميلي �ملو�صاد 

.
�للذين حاوال ت�صميم م�صعل، وعودتهما �إىل “�إ�رش�ئيل”67

وبعيد�ً عن �لغو�ص يف تفا�صيل �لتطور�ت �لتاريخية، وحاالت �لتوتر و�صبه �لقطيعة 

�أحاطت بعالقة �لطرفني، فاإن حما�ص مل تكن �لوحيدة �مل�صتفيدة من �صكل �لعالقة  �لتي 

من  لي�ص  وبالتايل  منها،  �أي�صاً  ��صتفادت  �الأخرية  الأن  �الأردنية،  �حلكومة  مع  �ل�صابق 

.
68

م�صلحتها �أن تفرط بكل ما حققته من عالقتها معها

�لعالقات  عودة  تعرت�ص  قد  �لتي  و�لعو�ئق  �لكو�بح  من  جملة  هناك  ذ�ته،  �لوقت  يف 

�الأردنية �حلم�صاوية �إىل �صابق عهدها، ومنها:

م�صبوق  غري  بت�صخي�ص  قام   ،Paul McGeough ماّغو  بول  �لكندي  لل�صحفي  خالد”  “اقتل  كتاب  لعل   
65

لعالقة �الأردن بحما�ص، ال �صيّما حني تناول حماولة �غتيال خالد م�صعل يف عّمان، �نظر: اقتل خالد: عملية 

 ،)2009 �لعربية للن�رش و�لعلوم،  �لد�ر  الفا�شلة الغتيال خالد م�شعل و�شعود حما�س )بريوت:  املو�شاد 

�ص 199-181.

 حممد خالد �الأزعر، حما�ص و�لعرب.. عالقة على حّد �ل�صيف، البيان، 2007/6/30.
66

 �أحمد من�صور، ال�شيخ اأحمد يا�شني: �شاهد على ع�رش االنتفا�شة )�لقاهرة: �ملكتب �مل�رشي �حلديث، 2004(، وقد 
67

�أُذيعت حلقات �لكتاب على قناة �جلزيرة، خالل �صهري ني�صان/ �أبريل و�أيار/ مايو �صنة 1999، و�حللقات �لثمانية 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3FFE7011-6735-40DB-968A-8FBF2B78C4BE :متوفرة يف

 خالد ذويب، �لعالقة بني حركة حما�ص و�الأردن 1987-2007، �ص 142.
68
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باإيعاز  �لتي جاءت  �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني،  �ل�صالم، بني  �الأردن لعملية  رعاية  �أ. 

مبارك”  بعد  “ما  م�رش  �ن�صغال  ظّل  يف  �إقليمياً،  دور�ً  �إعطائه  بهدف  �أمريكي، 

�أور�قها �لد�خلية، بالرغم من جناحها يف ترتيب �صفقة تبادل �الأ�رشى بني  برتتيب 

“�إ�رش�ئيل” وحما�ص. 

�لربيع  �ملنطقة، يف مرحلة ما بعد  للظروف �جلديدة يف  حماولة �حتو�ء حما�ص وفقاً  ب. 

�صوء  يف  طويالً،  �حت�صنها  �لذي  �ل�صوري  �لنظام  بعد  ما  ملرحلة  وحتديد�ً  �لعربي، 

يف  تنخرط  قد  دم�صق،  مع  للتحالف  بفقدها  �أنها  على  و�إقليمية  �أمريكية  رهانات 

�ل�صالم. عملية 

حالة �لدفء يف �لعالقة �الأردنية مع �ل�صلطة �لفل�صطينية ت�صري �إىل عمق �نخر�ط عّمان  ج. 

�لطرح  �صّد  معركتها  يف  “ورقة”  حما�ص  تريد  حيث  �لفل�صطيني،  �مل�صهد  ترتيب  يف 

�الإ�رش�ئيلي بخ�صو�ص �لوطن �لبديل، ومو�جهة �ل�صعود �الإ�صالمي يف �لد�خل، وكلها 

معها  تتعامل  هي  فيما  معها،  جديدة  �صفحة  فتح  على  حري�صة  جتعلها  ح�صابات 

.
69

مبنطق �حل�صابات و�مل�صالح

�الأردن  بني  �لعالقة  �إعادة  عن  �حلديث  يف  وفل�صطينية  �أردنية  �أ�صو�ت 
ِ
تكف  ومل 

�ل�صاغطة،  �مل�صتجد�ت  تفر�صها م�صاحلهما، يف �صوء  ��صرت�تيجية  بو�بة  وحما�ص من 

ومن �أهمها:

تطور�ت �لربيع �لعربي. �أ. 

�حل�صور �لرتكي �لقوي و�ملوؤّثر يف �ملنطقة.  ب. 

.
70

ف�صل م�صار �لت�صوية و�ل�صالم، و�زدياد �لتعنت �الإ�رش�ئيلي ج. 

ظهور تغيري ملحوظ يف مو�زين �لقوى �الإقليمية �ملوؤثرة يف �ل�رشق �الأو�صط، و�الآثار  د. 

�لناجمة عن �الأو�صاع �القت�صادية �لعاملية. 

 عمر كايد، حما�ص و�الأردن.. جدل �حل�صابات و�مل�صالح، موقع �إيالف، 2012/1/15، �نظر:
69

http://www.elaph.com/Web/opinion/2012/1/709371.html

 منذ �صدور �مليثاق �صنة 1988 وحتى كتابة هذه �ل�صطور، مل يختلف موقف حما�ص يف رف�ص �حللول �ل�صلمية 
70

بالرغم من �ملطالب �ملتعددة من جميع �الأطر�ف ب�رشورة ذلك، وفيما يخ�ص �ملفاو�صات مع “�إ�رش�ئيل”، فهي 

ما ز�لت ترف�صها، و�إن �نتقلت يف �لرتكيز يف موقفها من �لبعد �ملبدئي و�لديني �إىل �لرتكيز �أي�صاً على عدم �جلدوى 

�ل�صيا�صية. �نظر: ثابت �لعمور، م�شتقبل املقاومة االإ�شالمية يف فل�شطني.. حما�س منوذجاً )�لقاهرة: مركز 

�الإعالم �لعربي، 2009(، �ص 220.
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وجود حما�ص كقوة �صيا�صية ذ�ت ح�صور �صعبي كبري يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة،  هـ. 

وما كّر�صته كقوة حاكمة يف قطاع غزة منذ �صيف 2007. 

.
71

�الأزمة �ملتعاظمة يف �صفوف حركة فتح، وتر�جع قوتها، و�صعف تاأثريها يف غزة و. 

وما يزيد من �أهمية �لعالقة بني �الأردن وحما�ص، عدم قدرتهما على بناء ��صرت�تيجية 

على  تو�فق  ودون  �الآخر،  �لطرف  عن  بعيد�ً  �لفل�صطينية  �لق�صية  مع  للتعامل  منفردة 

قو��صم م�صرتكة، ولذلك فلي�ص من م�صلحة �الأردن �لتعامل ب�صيا�صة �لتهمي�ص �أو �لعد�ء 

مع حما�ص، خا�صة مع وجود �لكثري من �لقو��صم �مل�صرتكة �لثنائية.

وبالتايل، فاإن �الإبقاء على حالة �لقطيعة بينهما �مل�صتمرة منذ 1999، يعّد �أمر�ً م�رش�ً 

�أن طبيعة برنامج حما�ص  بامل�صالح �الأردنية �لعليا و�لق�صية �لفل�صطينية معاً، مع �لعلم 

�ل�صيا�صي، وروؤيتها لل�رش�ع مع “�إ�رش�ئيل” حتقق م�صالح �الأردن �لعليا برف�ص �لوطن 

�لبديل و“�لرت�ن�صفري”، و�حللول �لتي تاأتي على ح�صابه وم�صاحله �ال�صرت�تيجية، و�لتي 

ت�صكل تهديد�ً مل�صتقبله ومكونات ��صتقر�ره و�لنظام فيه، كما ت�صهم عودة �لعالقة معها 

.
72

بخدمة �الأهد�ف �ل�صيا�صية و�الأمنية �الأردنية

بتفهم  �الأردنيني، و�لنظام معني  �أو�صاط  ب�صعبية كبرية يف  تتمتع حما�ص  �ملقابل،  يف 

وم�صايرة �لتوجهات �ل�صعبية لديهم، فيما مل ي�صبق لها تاريخياً �أن ت�صارعت �حلركة مع 

�الأردن، �أو فيه، �أو تدخلت ب�صوؤونه �لد�خلية، مع بع�ص �ملالحظات �لتي ال تتجاوز �صوء 

�لفهم ويكن جتاوزها.

مع �لعلم �أن طبيعة �لعالقة �مل�صتقبلية بني �الأردن وحما�ص يكن �أن تنحى نحو و�حد 

من �ل�صيناريوهات �لتالية: 

ويخدمها،  �ال�صرت�تيجية  م�صاحلهما  يحقق  مبا  ا�شرتاتيجية:  عالقة  تر�شيم  اأ. 

وهناك ثمة عو�مل يعتمد عليها هذ� �ل�صيناريو، �أهمها:

 ر�مي ملحم، نحو عالقة ��صرت�تيجية بني �الأردن وحما�ص.. در��صة ��صت�رش�فية، �صحيفة العرب اليوم، عّمان، 
71

.2011/10/30

 حمطات يف تاريخ �لعالقة بني حما�ص و�الأردن، �جلزيرة.نت، 2001/6/14، �نظر:
72

http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=10346
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قدرة حما�ص على �ملحافظة على ��صتقر�ر فل�صطينيي �الأردن، و�الإبقاء على مكانتها يف   •
متثيلهم د�خله. 

�إحد�ث �خرت�قات يف عالقاتها �لدولية و�لعربية ل�صالح برناجمها، وتغيري �ملنظار �لقدمي   •
لالأردن؛ �لذي يرى حما�ص من زو�يا غري �إيجابية. 

عالقات  نحو  بالتقدم  بينهما  �حلو�ر  وجدية  بع�صهما،  على  �لطرفني  �إنفتاح  �إمكانية   •
.
73

م�صتقرة، وجتاوز �صغائر �الأخطاء، وتعظيم �مل�صالح �لعليا

ب. التو�شل لتفاهمات مرحلّية: مبا ي�صكل �صقفاً متدنياً حلجم وطبيعة ومنط �لعالقة 

�لتقاطعات �مل�صرتكة يف  �ل�صيا�صية، يف �صوء  �لناظمة بينهما، �صمن �ملعطيات و�ملتغري�ت 

روؤيتهما �ل�صيا�صية، خ�صو�صاً فيما يتعلق مبو�صوعي �لوطن �لبديل وحّق �لعودة. 

الإقامة  بينهما،  �لعالقة  من  �ملعقول  �الأدنى  �حلد  وهو  امل�شالح:  حول  توا�شل  ج. 

حو�ر وتو��صل م�صرتك، وت�صاور حول �لق�صايا �لتي تهمهما.

لطرفني يكن  عن �خلالفات  و�لبعد  �الحرت�م  على  ويقوم  اخلالفات:  عن  البعد  د. 

�أقّل من �حلفاظ على عالقة حترتم �الآخر، وتفهم  �أن تربط بينهما م�صالح متعددة، فال 

�لتفهم و�الحرت�م، وجتنب �الحتكاك و�ل�صد�م،  قر�ر�ته، و�الإبقاء على نهج ير�وح بني 

�أو �لدخول يف حماور، و�إقامة عالقات ت�رش مب�صالح �لطرف �الآخر، �أو �النحياز ل�صالح 

وقيادة  فتح  حلركة  �الأردن  كدعم  �الآخر؛  مع  خالفية  �أو  تناف�صية  بعالقة  ترتبط  جهة 

�ل�صلطة و�ملنظمة. 

يغيّب  الأنه  �نتهاجها؛  يكن  �لتي  �لتوجهات  �أخطر  من  وهو  والعداء:  الف�شل  هـ. 

وهو  �الأ�صو�أ،  للخيار  �لذهاب  على  �لطرفني  ي�صجع  �أن  ويخ�صى  �لعليا،  �مل�صالح  تطوير 

�لزمن، وكانت عنو�ن  �لرتب�ص و�خل�صومة، الأنها و�صفة لعالقة قامت ردحاً من  حالة 

م�صلحة  من  لي�ص  �أنه  توؤكد  �أردنية  قناعات  وجود  من  بالرغم  بينهما،  �حلاكمة  �لعالقة 

عّمان و�صمعتها و��صتقر�رها �لد�خلي، �أن تذهب بعيد�ً يف مقاطعتها حلركة حترر وطني 

كحما�ص، مبا تالقيه من �حرت�م وتاأييد و�صعبية لدى �لقوى �لعربية و�الإ�صالمية و�ل�صعب 

.
74

�الأردين و�لفل�صطيني

 مهند �ملبي�صني، �حلو�ر مع حما�ص ور�هنية �لتغيري، الغد، 2011/7/25.
73

 حممد �أبو رمان، �الأزمة بني �الأردن وحما�ص.. �أبعادها وتد�عياتها، �جلزيرة.نت، 2006/4/25، �نظر:
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�ندالع  بعد  خ�صو�صاً  �الإيجابية  �لتطور�ت  بع�ص  باالأردن  حما�ص  عالقات  �صهدت 

�لوزر�ء  رئي�ص  �عرتف  فقد   .2011 �صنة  يف  �لعربي  �لعامل  يف  �لتغيري  وحركات  �لثور�ت 

و�أنه  و�صيا�صياً”،  “خطاأ د�صتورياً  �إبعاد قادة حما�ص كان  �أن  �الأردين عوين �خل�صاونة 

يجب �أن تكون عالقة �الأردن عالقة طبيعية مع كافة �الأطر�ف �لفل�صطينية، �صو�ء كانت 

. وقام وفد من حما�ص بقيادة خالد م�صعل بزيارة ر�صمية لالأردن 
75

�أم حما�ص �ل�صلطة 

�لتقى فيها بامللك يف 2012/1/29، وهو ما �أنهى �لقطيعة �ل�صيا�صية �لر�صمية بني �لطرفني، 

�لعالقة ظلَّ حمدود�ً، و�ت�صم  �أن هذ� �النفتاح يف  12 عاماً. غري  �أكرث من  ��صتمرت  و�لتي 

ومع  م�رش  يف  �لع�صكري  �النقالب  مع  برود�ً  �زد�د  �إنه  ثم  و�لبود.  �لبطء  من  بنوع 

وقوة  زخم  تر�جع  ومع  �ملنطقة،  يف  �ل�صيا�صي”  بـ“�الإ�صالم  يعرف  ما  �إق�صاء  حماوالت 

�حلر�ك �ل�صعبي يف �الأردن. وبالتايل دخلت �صنة 2014 دون �أن يكون حلما�ص تو�جد �أو 

ن�صاط معلن يف �الأردن.  

4. العالقة مع لبنان: 

�صهدت �الأر��صي �للبنانية خالل عقدي �ل�صبعينيات و�لثمانينيات من �لقرن �لع�رشين 

الأ�صباب  فيها  �لفل�صطينيون  تورط  �للبنانية،  �لطو�ئف  خمتلف  بني  طاحنة،  �أهلية  حرباً 

كثرية، مما جعل حما�ص يف عالقاتها �للبنانية حذرة ومتنبهة من ��صتدر�جها يف �لكثري من 

مفا�صل �الأزمات �للبنانية �لد�خلية، �لتي تبد�أ وال تنتهي.

�لقرن  من  �لثامن  �لعقد  �أو�خر  مع  مبكر�ً،  لبنان  يف  للحركة  �لر�صمي  �لوجود  وجاء 

�جلنوب  �إىل  قادتها  من  عدد�ً  “�إ�رش�ئيل”  �أبعدت  حني   ،1989 �صنة  وحتديد�ً  �لع�رشين، 

خمتلف  مع  متينة  عالقات  ون�صجو�  هناك،  �ملقيمني  بالفل�صطينيني  و�ختلطو�  �للبناين، 

�لقوى �لفل�صطينية و�للبنانية.

منت�صف  �حلركة  قياد�ت  من   400 من  �أكرث  هناك  “�إ�رش�ئيل”  �أبعدت  �أن  لبث  وما 

كانون �الأول/ دي�صمب 1992، ويف حني عاد �جلزء �الأكب منهم �إىل �ل�صفة �لغربية وقطاع 

و��صتقطاب  للحركة،  �لتنظيمية  �لتحتية  �لبنية  �إقامة  وبد�أت  هناك،  منهم  عدد  بقي  غزة، 

�لفل�صطينيني �للبنانيني، ومتكنت من �إقامة عالقات �أقل ما يقال �أنها “مر�صية” مع �لقوى 

مع  لقاء�تها  وتركزت  و�ملذهبية،  و�ل�صيا�صية  �لفكرية  �نتماء�تها  �ختالف  على  �للبنانية 

ممثلي �حلكومة �للبنانية و�لقوى �ل�صيا�صية على ملفات مهمة: 

75 ال�شبيل، 1 و2011/11/3.
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حماية حق �لعودة لالجئني �لفل�صطينيني يف لبنان.  �أ. 

�حلر�ص على �الأمن و�ل�صلم و�ال�صتقر�ر يف لبنان.  ب. 

.
76

م�صتقبل �ل�صالح �لفل�صطيني عب تفاهم فل�صطيني لبناين، يف �إطار �صيا�صي متكامل ج. 

�لكثري  يف  ذروته  �لد�خلي  �ل�رش�ع  يبلغ  ما  عادة  حيث  لبنان،  يف  حما�ص  ومتكنت 

م�صافة  على  �لبقاء  من  �ملذهبية،  و�حل�صا�صيات  �لطائفية  للتباينات  نظر�ً  �الأحيان،  من 

�ملخطط  ملو�جهة  �ملقاومة  م�رشوع  مع  �أنها  بو�صوح  �أعلنت  و�إن  �أطر�فه،  من  و�حدة 

مع  مفتوحة  و�لتو��صل  �الت�صال  خطوط  و�أبقت  للمنطقة،  �الإ�رش�ئيلي   - �الأمريكي 

نز�ع  من  �لد�خلية  �ل�صاحة  بتح�صني  و�أ�صهمت  �صو�ء،  حّد  على  و�حلكومة  �ملعار�صة 

.
77

�لبلد يف  �الأهلي  لل�صلم  حقيقياً  تهديد�ً  ي�صكل  قد  - فل�صطيني  لبناين 

�لالجئني  مطالب  حمل  يف  وم�صوؤولة  جادة  خطوة  لبنان  يف  حما�ص  خطت  كما 

�لفل�صطينيني فيه ونقل معاناتهم للحكومة �للبنانية، عب حر�صها على �إجناح عمل جلنة 

�لالجئني،  حقوق  ودعم  �ل�صعبني،  بني  �لعالقة  خلدمة  �لفل�صطيني،   - �للبناين  �حلو�ر 

�حلكومة  وتذكري  و�لعمل،  �لتملّك  بحّق  لالجئني  ت�صمح  قو�نني  و�إ�صد�ر  و�إقر�رها، 

�إعماره،  �لالزمة ال�صتكمال عملية  �ملبالغ  �لبارد، وتوفريها  نهر  مب�صوؤوليتها عن خميم 

و�إز�لة �حلالة �لع�صكرية و�الأمنية من حميطه، و�عرت�ف �لدولة �للبنانية باالأور�ق �لر�صمية 

�لفل�صطينية، مبا ي�صهل على �لالجئني يف لبنان ت�صجيل  �ل�صلطة  �ل�صادرة عن  و�لوثائق 

.
78

�لوالد�ت و�لوفيات، وت�صهيل �إقامة زوجاتهم �أو �أوالدهم �ملولودين يف مناطق �ل�صلطة

�سابعًا: حما�س و“الربيع العربي”:

�أو�خر  �لعربية  �جلماهري  بها  قامت  �لتي  �حلر�ك  حالة  كثب  عن  حما�ص  ر�قبت 

و�صعرت  �لعربي”،  “�لربيع  ��صم  الحقاً  عليها  و�أطلق   ،2011 و�أو�ئل   2010 �صنة 

�صبغت  �لتي  �خل�صومة  حالة  �أن  ترى  كانت  الأنها  �لثور�ت،  بهذه  حتماً  �صتتاأثر  �أنها 

 مقابلة مع �أ�صامة حمد�ن، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2010/10/8، �نظر:
76
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77 احلياة، 2006/10/26.

 جملة العودة، بريوت، كانون �لثاين/ يناير 2012، �ص 24.
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�ملكانة،  �ل�صعوب، وبقيت لها تلك  �لعربية مل جتِر على حالة  �الأنظمة  عالقاتها مبعظم 

�الأنظمة. �ت�صحت الحقاً يف مرحلة ما بعد �صقوط  �لتي 

�ملتمثل  �لنموذج”  بـ“قوة  �صمي  ما  خالل  من  �لعربي”  بـ“�لربيع  حما�ص  تاأثرت  وقد 

بفوز �الإ�صالميني ب�صكل كبري، خا�صة يف �نتخابات م�رش وتون�ص وليبيا، مما �صكل لها 

�لعربية،  �ملنطقة  يف  �الإ�صالميون  حققها  �لتي  �لنجاحات  من  ت�صتفيد  الأن  وفر�صة  دعماً 

بحيث �إن �نت�صارهم وفر مناخاً جيد�ً النطالق م�رشوع �إ�صالمي متكامل ومتو��صل يكون 

.
قطاع غزة جزء�ً منه، وهذ� �مل�رشوع �ملتكامل يف �ملحيط �لعربي كفيل بهزية “�إ�رش�ئيل”79

بل �إن بع�ص �ملحافل �ل�صيا�صية يف �حلركة �صعرت �أنها تتنف�ص �ل�صعد�ء بعد �لثور�ت 

�أظهر لها �لعد�ء،  �لعربية، وتغري�ت �ملنطقة، و�أهمها زو�ل �لنظام �مل�رشي �ل�صابق �لذي 

و�ل�صلطة  “�إ�رش�ئيل”  مع  بالتعاون  �صحقها  وحاول  حكمها،  لتقوي�ص  با�صتمر�ر  وعمل 

�لفل�صطينية.

�لعدو�ن  ويف  وخنقها،  غزة  ح�صار  يف  رئي�صياً  دور�ً  �ملخلوع  �مل�رشي  للنظام  وكان 

�أهمية  من  وتقلل  حتركها،  ُتعيق  ثقيلة  �صخرة  فاأ�صبح   ،2009/2008 �لعام  يف  عليها 

مبرونة  حما�ص  ��صت�صعرت  وبزو�له  وجودها،  على  حقيقياً  تهديد�ً  وت�صكل  �جناز�تها، 

�أكرث وحركة �أ�رشع.

�أنه ي�صب يف �صاحلها، الأن تون�ص يف  �عتقدت حما�ص  �لتغيري يف تون�ص، فقد  �أما عن 

مباالة،  بال  حما�ص  مع  وتعاملت  �الإ�صالميني،  على  ُحرِّمت  علي  بن  �لعابدين  زين  عهد 

�أّي  تون�ص  �أر�ص  يطاأ  فلم  للحركة،  جتاهالً  �الأكرث  نظامه  وعدُّ  موجودة،  غري  وكاأنها 

�أ�صد  �ت�صال ر�صمي بني نظامه و�حلركة حتى يف  �أّي  يتم  من قيادتها طو�ل حكمه، ومل 

علي(  بن  و�صقوط  �لتون�صية،  �لثورة  )بعد  �ليوم  فيما  غزة،  حرب  مثل  ق�صوة،  �الأوقات 

�أكرث  �أنهم من  �لتون�صيون  و�أثبت  �أر�صها،  �أذرعها حلما�ص، وت�صتقبل قادتها على  تفتح 

�ل�صعوب �رتباطاً بالق�صية �لفل�صطينية، ودعماً ملقاومتها.

�أما نظام �لقذ�يف، فقد ر�أته حما�ص ذ� تقلبات �صديدة مع �لق�صية �لفل�صطينية، فاأربك 

وح�صاباته  كثرية،  طلباته  وكانت  و��صحة،  بروؤية  يتعامل  ومل  �لوطنية،  �حل�صابات 

�خلا�صة و�لنف�صية معقدة، مما جعله عبئاً ثقيالً على �ملقاومة و�لق�صية برمتها.

 حممد حجازي، حما�ص و�لربيع �لعربي و�أ�ص�ص �ل�رش�كة �ل�صيا�صية، ال�شفري، 2012/2/18.
79
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للمقاومة  د�عم  نظام  الإفر�ز  تتجه  �أن  ليبيا،  يف  �لثورة  جناح  بعد  حما�ص  وتاأمل 

مهماً،  ��صرت�تيجياً  عمقاً  للفل�صطينيني  متثل  و�أن  معها،  باإيجابية 
ٍ ومتعاط  �لفل�صطينية، 

بتحرير  �لفل�صطينيني  حلق  موؤيدة  �صعار�ت  ترفع  �الأول  يومها  منُذ  و�أنها  خ�صو�صاً 

�الأر�ص وحتقيق �مل�صري، و�صميت بع�ص كتائبهم �لثورية باأ�صماء فل�صطينية.

�أِملت حما�ص �أن ينتج “�لربيع �لعربي” نظاماً �إقليمياً جديد�ً ومغاير�ً للنظام �ل�صابق، 

�لباب  �لفل�صطينية، مما �صيفتح  �لق�صية  تاأثري�ً كبري�ً على  ي�صكل بيئة د�عمة لها، ويوؤثر 

�الأولية قبل  �ملعطيات  �أمامها لالنخر�ط فيه ب�صكل فعال و�إيجابي، ال �صيّما و�أن  و��صعاً 

يف  حلما�ص  حا�صنة  �إقليمية  بيئة  بلورة  نحو  تتجه  كانت  م�رش  يف  �لع�صكري  �النقالب 

�مل�صتقبل �لقريب، و�صيئاً ف�صيئاً �صتفك �لعزلة �ل�صيا�صية عن �حلركة، و�صيتم دجمها على 

من  �لفل�صطيني  لل�صعب  وممثلة  جهة،  من  مقاوم  �صعبي  �متد�د  ذ�ت  حركة  �أنها  �أ�صا�ص 

.
80

�صناديق �النتخاب من جهة �أخرى

حما�ص،  مع  تعاملها  م�صتوى  من  ترفع  �جلديدة  �لعربية  �لنُظم  بد�أت  �ملقابل،  يف 

بناء  الإعادة  لها،  �لعون  يد  مبد  وبد�أت  غزة،  يف  حكومتها  مع  �إيجابي  ب�صكل  وتتعاطى 

�ال�رش�ئيلي،  و�حل�صار  �لعدو�ن  �صّد  دعمتها  كما  �قت�صادياً،  وتقويتها  �لتحتية  �لبنية 

مثلما ح�صل مع �لزيارة �لتاريخية لوزر�ء �خلارجية �لعرب يف ذروة �حلرب على غزة 

�أو�خر 2012.

ور�أت حما�ص، يف �ل�صنتني �الأوليني للربيع �لعربي، �أن �لنظام �لعربي �جلديد �صيفتح 

�لغرب،  مع  �حلركة  بعالقة  حقيقية  �نفر�جة  ت�صهد  وقد  �أمامها،  �ملو�صدة  �الأبو�ب  لها 

جتاه �العرت�ف بوجودها، وتعزيز دورها يف �أّي ترتيبات قادمة، ورفع ��صمها من قائمة 

يتم  �لذي  �لوقت  يف  وجهها،  يف  “�لفيتو”  بو�صع  �ال�صتمر�ر  يكن  ال  الأنه  “�الإرهاب”، 

وليبيا،  وم�رش،  تون�ص،  يف  �ل�صيا�صي”  بـ“�الإ�صالم  �أو  �مل�صلمني  باالإخو�ن  فيه  �لرتحيب 

و�ليمن، و�ملغرب. غري �أن �لهجمة �ملرتدة �صّد “�لربيع �لعربي” �لتي و�صلت ذروتها يف 

�النقالب �لع�صكري يف م�رش يف 2013/7/3؛ و�لتي �أخذت �صكل حماولة �إ�صقاط و�إف�صال 

لدى  �الآمال  ب�صقف  هبط  قد  و�لتغري�ت؛  �لثور�ت  �صهدت  �لتي  �لدول  يف  �الإ�صالميني 

 �إبر�هيم �ملدهون، حما�ص و�لربيع �لعربي، موقع فل�صطني �الآن، 2011/12/19، �نظر:
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حركة حما�ص. بل �إن معاناتها قد ت�صاعفت بعد �إ�رش�ر �لنظام �لع�صكري يف م�رش على 

ت�صديد �حل�صار على قطاع غزة وتدمري �الأنفاق بالتز�من مع �حل�صار �الإ�رش�ئيلي. وهو 

�مل�رشي  �الإعالن  يف  حما�ص  �صّد  هائلة  حتري�صية  �إعالمية  حمالت  مع  �أي�صاً  تر�فق  ما 

وبع�ص �لو�صائل �الإعالمية �لقوية �ملح�صوبة على دول خليجية.

من  عدد  هناك  ز�ل  وما  م�صتقرة،  غري  �لعربية  �الأو�صاع  ز�لت  فما  عام،  وب�صكل 

�إر�د�ت بني �لتطلعات �جلماهريية، وبني  ل، وت�صهد �رش�ع  �الأنظمة �لعربية حتت �لت�صكُّ

�الأنظمة �مل�صتبدة ومنظوماتها �لعميقة، وبني �لتدخالت �خلارجية.

ثامنًا: عالقات حما�س ال�سعبية:

1. املوؤمتر القومي االإ�شالمي وموؤمتر االأحزاب العربية: 

�صعت حما�ص �إىل �أن تكون جزء�ً �أ�صا�صياً يف منظومة هذه �ملوؤمتر�ت من خالل قممها 

�لدورية وبياناتها �الإعالمية، وقد جتلى ذلك يف �ملو�قف �ملف�صلية �لتي مرت بها �حلركة، 

�أم  عليها،  �ملفرو�ص  �حل�صار  مر�حل  �أم  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �لع�صكرية  �ملو�جهات  �صو�ء 

�النتخابات �لتي خا�صتها.

�ل�صابعة  �الإ�صالمي يطلق على دورته  �لقومي  �ملوؤمتر  �أن جعل  �الأمر درجة  وو�صل 

“دورة غزة”، ووجه  ��صم   ،2009/2/6-5 �للبنانية يف بريوت يومي  �ملنعقدة بالعا�صمة 

�لتحية الأهل غزة على �صبهم وت�صحياتهم، و�نت�صار مقاومتهم �لتاريخي يف �حلرب 

.
�لتي �صنتها “�إ�رش�ئيل” يف �لعام 812009/2008

كما د�أب �ملوؤمتر �لقومي - �الإ�صالمي يف بياناته على �إر�صال “�لتحية �حلارة �خلا�صة 

�الأمريكي - �لدويل،  و�لتاآمر  �ملحرقة  �أهد�ف  �أف�صلت  �لتي  غزة  يف  �لبطلة  �ملقاومة  �إىل 

غري  ف�صالً ع�صكرياً  به  و�أحلقت  غزة  �جتياح  من  ومنعته  �ل�صهيوين  للجي�ص  وت�صدت 

.
82

م�صبوق فوق �أر�ص فل�صطني �حلّرة”؛ وخا�صة حركة حما�ص وباقي �لف�صائل �مل�صلحة

81 احلياة، 2009/2/11.

 �لبيان �خلتامي للدورة �ل�صابعة 2009، �ملوؤمتر �لقومي - �الإ�صالمي، بريوت، 5-2009/2/6، يف:
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كما �أثمرت جهود حما�ص لدى �إد�رة هذه �ملوؤمتر�ت يف �لعمل على ك�رش �حل�صار عن 

غزة، وفتح �ملعابر كافة، ال �صيّما معب رفح دون �رشوط �أو �إمالء�ت �إ�رش�ئيلية، ومعاودة 

ت�صيري �ل�صفن لتاأمني م�صتلزمات �لبناء و�ل�صمود، و�لدعوة لتبني فكرة �ملوؤمتر �ل�صعبي 

لن�رشة غزة، وفتح ع�صويته جلميع �ملنا�رشين على �ل�صعيد �لدويل.

2. حمالت التطبيع: 

�تفاقيات  جانب  �إىل  �لفل�صطينية  �لق�صية  على  �الأخطر  �مل�رشوع  �أن  حما�ص  تعتقد 

�لتطبيع  ظاهرة  لرت�صيخ  �الأخرية  تبذلها  �لتي  �جلهود  هو  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �لت�صوية 

�أن عدد�ً منها مل توقف عالقاتها  مع �ل�صعوب �لعربية، ولي�ص �لدول فح�صب؛ يف �صوء 

تريده  ما  لكن  �ل�رش.  يف  �أم  �لعلن  يف  �صو�ء  �الأق�صى،  �نتفا�صة  بعد  حتى  �أبيب،  تل  مع 

الأنها  �ل�رشية،  �القت�صادية  و�لتبادالت  و�للقاء�ت  �لن�صاطات  بع�ص  يتعدى  “�إ�رش�ئيل” 

��صتثنائي  نحو  على  تعززت  �لتي  “�لكر�هية”  قاعدة  يك�رش  �لعلن  يف  تطبيع  �إىل  ت�صعى 

.
83

خالل �صنو�ت �نتفا�صة �الأق�صى

حتمل  �إىل  �الإ�صالمي  �ملوؤمتر  ومنظمة  �لعربية  �لدول  جامعة  حما�ص  دعت  وقد 

م�صوؤولياتهما يف وقف هرولة بع�ص �الأنظمة �لعربية و�الإ�صالمية للتطبيع مع “�إ�رش�ئيل”؛ 

م�صتغربة يف �لوقت ذ�ته موقف �ل�صلطة �لفل�صطينية �ل�صعيف جتاه هذ� �الأمر؛ باعتبار �أن 

�إىل جهاد ومقاومة �ل�صعب و�لق�صية �لفل�صطينية، ويطعنها يف  �لتطبيع مع �لعدو ي�صيء 

ظهرها. ونبهت حما�ص �أن على �جلميع �أن يدرك مدى �ملخاطر على �ل�صعب �لفل�صطيني 

من ور�ء هذ� �لتطبيع، وطالبت باتخاذ �إجر�ء�ت وقر�ر�ت حازمة يف هذ� �الجتاه.

و�إ�صالمية  عربية  �صعبية  فعاليات  يف  �لعديدة  م�صاركاتها  خالل  حما�ص  و�أ�صارت 

�لعدو  و�لتطبيع مع  �لدبلوما�صية  �لعالقات  كّل  �أن  �أثبتت  �لتجربة  �أن  للتطبيع،  مناه�صة 

ت�رش  �إنها  بل  و�إ�صالمية،  عربية  دولة  �أّي  على  بالنفع  تعد  مل  �أح�صانه،  يف  و�الرمتاء 

بع�ص  من  ��صتغر�بها  و�أبدت  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  وم�صالح  �لفل�صطينية  بالق�صية 

فيه  ز�لت  ما  �لذي  �لوقت  يف  �لعدو،  مع  �لتطبيع  نحو  و�الإ�صالمية  �لعربية  �لتوجهات 

يار�ص  �لعدو�ن  ز�ل  وما  �ل�صجون،  يف  �ملعتقلون  ز�ل  وما  حمتلة،  �لفل�صطينية  �الأر�ص 

.
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بكافة �أ�صكاله �صّد �لفل�صطينيني

 يا�رش �لزعاترة، حما�ص و�لتطبيع �لعربي، الد�شتور، 2007/12/2.
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3. حمالت ك�رش احل�شار: 

 ،2006 ر�أت حما�ص منذ �للحظة �الأوىل لفوزها يف �النتخابات �لت�رشيعية �أو�ئل �صنة 

لل�صغوط  وخا�صع  ظامل  �إجر�ء  هو  �لفل�صطينيني  على  �ملفرو�ص  �لدويل  �حل�صار  �أن 

لك�رش  ودولياً  وعربياً  فل�صطينياً  قامت  �لتي  �حلمالت  حما�ص  و�صجعت  �الإ�رش�ئيلية. 

لنحو  �الإن�صانية  �ملعاناة  و��صتد�د  �حل�صار،  على  �لعاملي  �ل�صمت  مقابل  يف  �حل�صار، 

مليون ون�صف فل�صطيني يف قطاع غزة. 

قامت  �لتي  �لدولية،  �لت�صامنية  �حلمالت  الإقامة  �الأوىل  �لبد�يات  حما�ص  و�كبت  وقد 

بت�صيري حمالت برية وبحرية لك�رش �حل�صار، الإي�صال ر�صالة �صيا�صية برف�ص  الحقاً 

�لعقاب �جلماعي �الإ�رش�ئيلي ل�صكان غزة، وت�صليط �أنظار �لعامل على معاناتهم و�لتخفيف 

منها من خالل �إدخال �مل�صاعد�ت. وجاء ��صتقبال حما�ص بالدرجة �الأوىل لقو�فل �لت�صامن 

�لبية، باعتبارها �لو�صيلة �الأكرث جناحاً يف و�صول قطاع غزة، و�إدخال �مل�صاعد�ت، لكن 

�صيّما  ال  و�إعالمياً،  �صيا�صياً  عليها  �ل�صوء  ت�صليط  على  �الأقدر  كانت  �لبحرية  �ملحاوالت 

و�أنها �صمت برملانيني و�صخ�صيات �صيا�صية من عدد كبري من دول �لعامل.

وعلى �لرغم من �أن حمالت ك�رش �حل�صار مل تنجح جميعها يف و�صول غزة، �إال �أنها 

متكنت من حتقيق عدة �إجناز�ت، ��صتفادت منها حما�ص �أيا ��صتفادة، على �لنحو �لتايل:

�لقطاع،  �صكان  بحق  �الإ�رش�ئيلية  �جلماعي  �لعقاب  �صيا�صة  برف�ص  ر�صالة  �إي�صال  �أ. 

و�لت�صامن معهم، ونزع �ل�رشعية �الأخالقية و�ل�صيا�صية للح�صار، ورف�ص �ل�صمت 

�لدويل �لر�صمي جتاهه.

تو�صيح حجم �نتهاكات “�إ�رش�ئيل” جتاه �لفل�صطينيني، ومدى ��صتخفافها بالقانون  ب. 

�لدويل.

�لق�صية  ومع  غزة،  قطاع  يف  �لفل�صطينيني  مع  للت�صامن  من�صقة  عاملية  حملة  �إيجاد  ج. 

�لفل�صطينية ككل، من خالل �مل�صاركة �لو��صعة ملت�صامنني من خمتلف دول �لعامل يف 

هذه �حلمالت و�لفعاليات �لتح�صريية �لتي �صبقتها.

.
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�إدخال كميات من �ملو�د �الإغاثية �لغذ�ئية و�لطبية �ل�رشورية حلياة �صكان �لقطاع د. 

 مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، “حماوالت فك �حل�صار عن قطاع غزة... �إىل �أين؟،” �صل�صلة تقدير 
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�مل�صتهدف �صيا�صياً من ح�صار قطاع غزة،  �لطرف  وهكذ� رحبت حما�ص، بو�صفها 

مبحاوالت ك�رش �حل�صار، وعملت على �ال�صتفادة منها �صيا�صياً و�إعالمياً، و�أ�صهمت يف 

�إظهار �ملعاناة �لتي يتعر�ص لها �صكان غزة، ومدى ب�صاعة �لعقاب �جلماعي �لذي متار�صه 

و�الحتفاء  وت�صجيعها،  �ملحاوالت  تلك  دعم  على  حر�صت  كما  بحقهم،  “�إ�رش�ئيل” 

باملت�صامنني �لذين يدخلون �لقطاع وتكريهم من ِقبل �صخ�صيات رفيعة فيها.

4. حما�س والعمل اخلريي: 

�صمن  �الجتماعية،  للموؤ�ص�صات  �لو�صول  على  تاأ�صي�صها،  منذ  حما�ص،  عملت 

م�صادر  من  �ملقدم  �ملادي  �لدعم  من  و��صتفادت  للجماهري،  �لو�صول  يف  ��صرت�تيجيتها 

مت�صعبة  خدمية  موؤ�ص�صاتية  �صبكة  بناء  يف  ر�صمية،  وغري  ر�صمية  متنوعة،  عربية 

ومتنوعة يف جماالت متعددة، كال�صحة و�لتعليم وريا�ص �الأطفال. ووفرت هذه �لبنية 

بد�ئل عالية �لتنظيم و�لفعالية ملثيالتها �لوطنية، ومتيزت عن معظمها يف نوعية �خلدمة 

و�لرتكيز  جهة،  من  �لفل�صطيني  �ملو�طن  من  �ملطلوبة  �لتكاليف  بقلة  و�ملت�صمة  �ملقدمة، 

على �جلو�نب �لرتبوية و�ل�صلوكية، ورفع �لروح �الإ�صالمية و�لوطنية من جهة �أخرى.

�ملانحة،  �لعربية و�الإ�صالمية و�لدولية  �ملوؤ�ص�صات  وو�صعت حما�ص يف عالقاتها مع 

يف  لالنت�صار  مركزية  و�صيلة  �ل�صعبية  و�لتبعات  �خلريية  �ملوؤ�ص�صات  من  جتعل  �أن 

�ملجتمع، فاأن�صاأت ريا�صاً لالأطفال و�ملد�ر�ص و�ملكتبات، وبنوكاً للدم و�لعياد�ت �ل�صحية، 

ومر�كز �لتعليم �ملهنية للن�صاء و�لنو�دي �لريا�صية، وجمع �لتبعات و�ل�صدقات مل�صاعدة 

�ملحتاجني، وتو�صيع ن�صاطات �ملوؤ�ص�صات �خلريية.

�ملوؤ�ص�صات  تلك  من  �ملقدمة  و�مل�صاعد�ت  �لتمويلية  مطالباتها  يف  حما�ص  ركزت  كما 

و�لوجبات  �ليومية  و�ملالجئ  �ل�صحية  �لعياد�ت  �إقامة  على  و�ل�صعبية  �لر�صمية 

�ملت�رشرة  �لالجئني  خميمات  يف  �ملنازل  �آالف  لرتميم  م�صاعد�ت  وقدمت  �ملجانية، 

مل�صاعدة  �صناديق  �إن�صاء  �إىل  باالإ�صافة  �الحتالل،  وهدم  �ل�صتاء،  عو��صف  نتيجة 

�لطالب �لفقر�ء الإكمال در��صتهم د�خل فل�صطني وخارجها، وتقدمي م�صاعد�ت طارئة 

لالأ�رشة،  �لوحيد  �لعائل  �عتقال  �أو  �لبيوت  كن�صف  للنكبات،  تتعر�ص  �لتي  للعائالت 

مما ترك �أثر�ً طيباً يف نفو�ص �لنا�ص.
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خال�سة:

مدى  على  وتطور�تها  �لعربية،  حما�ص  عالقات  تاريخ  ب�رشد  �لدر��صة  تن�صغل  مل 

بعد  �صيّما  ال  م�صتقبلها،  وتقييم  �أ�ص�صها،  على  �ل�صوء  �صلطت  لكنها  �ملا�صية،  �ل�صنو�ت 

�ل�صلطة،  �إد�رة  �إىل  �لفل�صطيني،  �ل�صيا�صي  �لنظام  يف  �ملعار�صة  موقع  من  حما�ص  �نتقال 

ولو على جزء من �الأر��صي �لفل�صطينية يف قطاع غزة.

�الأطر�ف  مع  عالقاتها  لطبيعة  روؤيتها  عن  عبت  �حلركة  �أن  �لدر��صة  و�أكدت 

و�صعيها  �لعالقات،  لهذه  بنائها  �أ�صا�ص  و�أو�صحت  �ل�صعبية،  و�لقوى  �لر�صمية،  �لعربية 

الإقامة عالقات طيبة وقوية و�صليمة مع جميع �الأطر�ف، �آملة منها �أن تقف مع �ل�صعب 

�لفل�صطيني يف مو�جهة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، ويف �لوقت ذ�ته حتر�ص على عدم �لتدخل 

يف �أّي �صاأن من �صوؤونها، وت�صعى لتوطيد �لعالقات مع كّل �لدو�ئر �ملهمة و�لفاعلة جتاه 

و�الأفكار  �لثو�بت  عن  كالتخلي  لها  �أثمان  لدفع  ت�صطر  �أن  دون  �لفل�صطينية،  �لق�صية 

و�ملبادئ و�حلقوق.

ما ز�لت �أجو�ء �لتغري�ت و�لثور�ت يف �لعامل �لعربي تلقي بظاللها على عالقة حما�ص 

�ملنطقة  يف  نف�صها  تفر�ص  ��صتقر�ر  و�لال  �لتحول  حالة  ز�لت  وما  �لعربية،  �الأنظمة  مع 

مبا يفتح فر�صاً و�آفاقاً و��صعة �أمام حما�ص، كما يفتح يف �لوقت نف�صه حتديات وخماطر 

جديدة، بدت بع�ص مظاهرها يف �النقالب �لع�صكري �لذي حدث يف م�رش.






