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  حماس والدائرة العربية
  ٩٥محمد جمعة. أ

ينـاير  / صعود حركة حماس إلى قمة النسق السياسي الفلسطيني عقب فوزها بانتخابات كـانون الثـاني              

 حماس ومستقبلها، أو على صـعيد        لم يكن بالمستجد قليل األهمية، سواء على صعيد عالقات حركة          ٢٠٠٦

  . طبيعة النظام السياسي الفلسطيني، وأحوال حركة التحرر الوطني الفلسطيني عموماً

صحيح أن حماس خاضت قبل أن تطأ أقدامها المعترك السياسي على هذا النحو، مسالك ودروباً وعـرة،                 

 الحركة ال يمكن مقارنته بأي حال       وتخطت فى مسيرتها الكثير من الصعاب، إال أن مشهد السلطة فى تاريخ           

  .بما سبق

فمقارنة المشهد الراهن بما سبق، ال يستقيم بحال، إذا ما نظرنا إلى حجم المستجدات والمتغيـرات التـي                  

إن محدوديـة   : أحاطت مع مشهد غاية في الصعوبة والتعقيد، إلى الحد الذي يمكن معه القول ودون مبالغـة               

إذ نجـد   : حصورة في سجل تلك التجربة، وإنما ستصاحبها في رسم نتائجهـا          النتائج والحسابات لن تكون م    

الجذرية في التحوالت، والضخامة في حجم التأثيرات، على نحو يمكن معه، وبلغه التحقيب التاريخي، وضع               

  . هذا المفصل فى عداد المحطات الزمنية الفارقة، التي تفصل في رصيد حسابها الختامي ما قبلها عما بعدها

  

  : مقاربات متناقصة ونتائج مورطة... حماس وقرار المشاركة: أوالً

منذ البداية كان من الواضح، بالنظر إلى الحسابات الموضوعية، أن حماس سيعترض طريقها الكثير من               

بل إن حجم التداخل فى مفاعيل العناصر والمحددات، لم يكـن           . التحديات، وأن بانتظارها إعاقات ومعوقات    

حد كبير بالتجزئة، وحساب معادلة كل عنصر على حده، وإنما تشابكت وتداخلت، إلى حد التعقيد، ليسمح إلى 

  . العوامل الذاتية والموضوعية مع منظومة الجهوي واإلقليمي والدولي

ووفق التداخل السالف، بدا وبشكل حتمي، أن حماس ستسير وهي تخوض غمار تلك التجربة، على حبل                

فبين استراتيجية التحريـر    . ى المواجهة مع مقتضيات متعارضة، وهذا ما حدث بالفعل        مشدود، وستضطر إل  

بين كل ذلك وجـدت     ... وواجب البناء، وكذا جدلية المقاومة أو الفتنة، وكذا جدلية البقاء أو الموت السياسي            

المواءمـة  ولم تكـن تلـك      . حماس نفسها في اختيارات غاية في الصعوبة، تفاصل فيها بين السيء واألسوأ           

  . العجيبة إال تعبيراً عن إشكالية ومأزق دخول حماس السلطة، التي أنشأتها اتفاقات رفضتها حماس

في مصادر الشرعية، والمرجعية القانونية     " االزدواجية"بهذه الخصوصية أصبحت حماس في وضع سمته        

" ضيق"لتشريعي داخل إطار وتلك االزدواجية جعلت حماس لحظة دخولها المجلس ا. لممارسة الفعل السياسي  

السياسية مع أهدافها التكتيكية واالستراتيجية مـن       " مقاساته"على صعيد نشاطها في السلطة، ومتعارض في        

اإلطار السياسي الذي تفرضه االتفاقيات التي نظمـت        "خالل المقاومة، وهنا بدا أن حماس تعيش تناقضاً بين          

األهداف التي تسعى إليها، وعلـى رأسـها تحريـر كـل     "ين ، وب"وجود السلطة، وحددت أفقها وصالحياتها   

من ذلك على سبيل المثال، ما جاء في البند الرابع من المادة الثامنة عشر من اتفاقيـة واشـنطن                   ". فلسطين

                                                 
  .اهرةكاتب مصري، مدير تحرير مجلة القدس، القاهرة، وباحث في مركز األهرام للدراسات االستراتيجية، الق 95
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، أنه ال يجوز للمجلس التـشريعي، وال حتـى          ٢٨/٩/١٩٩٥ واإلسرائيليين بتاريخ    نالمعقودة بين الفلسطينيي  

ر تشريعات تلغي القوانين السارية المفعول، أو األوامر العسكرية اإلسرائيلية، أو تلـك             لرئيس السلطة إصدا  

وكذلك الفقرة السادسة من المـادة نفـسها أعطـت للجانـب            . التي تخالف االتفاقيات المعقودة بين الطرفين     

 وبـذلك تكـون     !.اإلسرائيلي في اللجنة القانونية المشتركة، صالحية االعتراض على القوانين والتشريعات         

أكثر مـن هـذا، أن واليـة        . صالحيات المجلس التشريعي في حدود ما حددته وضبطته االتفاقات الموقعة         

المجلس التشريعي تتعلق بما ينقل للسلطة من صالحيات في الضفة الغربية وقطاع غـزه، وبالتـالي فلـيس            

 كمـا بينتهـا المـادة الـسادسة مـن       لالجئين الحقّ في االنتخاب، ناهيك عن أن آلية انتخابات أهالي القدس          

                البروتوكول الخاص باالنتخابات، تشير إلى لجنة إشراف مشتركة مع اإلسرائيليين، وبآليـة تـصويت تـتم

بطريقة غير مباشرة من خالل مكاتب البريد، أي أشبه بتصويت سكان فلسطينيين فـي أرض أخـرى، بـل        

  .بية يخضع لضوابط إسرائيليةوحتى تعداد المقدسين المشاركين في العملية االنتخا

 كل تلك اإلشكاليات كانت تتناقض مع التصريحات المتفائلة التي تحدثت بها قيادات حماس عشية اتخـاذ                

" تـسخير "قرار بخوض انتخابات التشريعي، والتي كانت تتحدث عن إمكانيـات لتغييـر قواعـد اللعبـة، و              

بل إن تلك اإلشكاليات بدأت وكأنها بمثابـة        . ت السياسية التشريعي؛ لتعزيز المقاومة الفلسطينية ومنع التنازال     

  !.ألغام أرضية تنتظر لحظة وصول حماس إلى محطة التشريعي كي تنفجر في وجهها

ومنذ البداية بأن دخول حماس للتشريعي لن يكون محفوفاً بـالورود، وأن محاولـة              " يبشر"وهو ما كان    

. الل ممارسة المقاومة، وكأنهـا ليـست فـي البرلمـان          حماس المزج بين الفعل السياسي والعسكري من خ       

هذه المعادلة من الصعب، إن لم يكن مـن  ... وممارسة استحقاقات البرلمان وكأن المقاومة ال تؤثر على ذلك    

 من المعادلة السياسية، شـاءت      المستحيل تمريرها، ألن وجود الحركة في التشريعي يلزمها أن تكون جزءاً          

  . ن منظومة ملزمة بأن تكون فيها ضمن استراتيجية التسويةذلك أم أبت، وجزءاً م

والغريب أن قيادات حماس التي كانت تدرك حجم تلك اإلشكاليات أصرت بين يدى قرار المشاركة على                

التمسك برفض تحول الحركة إلى حزب سياسي؛ على الرغم من أنها تمارس الحزبية السياسية بكل مكوناتها                

عي، بدعوى الحفاظ على المقاومة، مع أن الحفاظ على المقاومة ربما يتطلب العكس،             في حالة دخولها للتشري   

  . إذ إن اإلشكالية ليست بالتسمية، بقدر ما هي مرتبطة بالدور الذي تؤديه الحركة، أو أحد أجهزتها

وإفراز حزب سياسي، على سبيل المثال، كان سيمكن حماس من تفادي أي إفـرازات سـلبية لتجربـة                  

كذلك وجود الحزب السياسي    . عي، بحيث ال تنعكس على مشروع المقاومة وبالتالي على القضية ككل          التشري

كان سيعطي ميزات للحركة، من حيث توليد االنضباط الحزبي، وتجميع شخصيات أكاديمية وشعبية مؤثرة،              

 بمعادلـة   نـشغاالً اوليست بالضرورة حركية، وهذا بالضبط ما كان سيجعل حماس وجسدها التنظيمي أكثر             

من انشغالها بمفاعيل السياسية والمجتمع، واألهم أنه سيحمي مشروع المقاومة مـن أي             " المقاومة واالحتالل "

  . صور سلبية، وأضرار مستقبلية قد تلحق بالحركة نتاج إغراءات السلطة المورطة

 لحظة إعالن نتـائج     بل تفاقمت إشكاليات المشهد وازدادت تعقيداً     ... وليت األمر اقتصر على ذلك فحسب     

فبينما قصدت حماس من المشاركة ممارسة التكتيك السياسي في إطار المعارضة الخانقة، فإذا             ... االنتخابات

بنتائج اإلنتخابات تصل بحماس إلى قمة النسق السياسي اضطراراً ال اختياراً، لتجد حماس نفسها قبالة أغلبية                
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وبدالً من أن تسعى حماس إلى دفع وجوه أكاديميـة          . هيأ بعد ساحقة تجبرها على ممارسة السلطة وهي لم تت       

ومستقلة لقيادة السلطة، بما يؤدي إلى تخفيف أعباء السلطة واستحقاقاتها السياسية، دفعت حمـاس بقيادتهـا                

  . وصفّها األول نحو المراكز األولى في قيادة السلطة

عي نحو توسيع إطار السلطة ليتناسب مع       وكان معنى هذا أنه لم يعد هناك من خيار أمام حماس سوى الس            

أهدافها، وإحداث تغييرات في نمط مفاهيم قيام تلك السلطة وأهدافها وأسسها، لتطوير األداء باتجـاه طـرح                 

رؤية سياسية جديدة، وصفها خالد مشعل باللغة والممارسة السياسية الجديدة، مع السعي كذلك إلقامة حالـة                

وكان الالفت آنذاك من جهة حمـاس، أنهـا         . مقاومة وممارسة أعمال السلطة   دقيقة بين ممارسة ال   " مزاوجة"

سعت منذ توليها مسؤولية السلطة إلى تثبيت التهدئة التي كانت قد وافقت عليها قبل االنتخابات بفترة، وكـان                  

 ناهيـك   المقصد من ذلك أن تصبح التهدئة إطاراً سياسياً رسمياً الستمرار المقاومة في ظّل ممارسة السلطة،              

  . عن أنها كانت بسعيها هذا توجه رسالة لطمأنه األطراف الخارجية والداخلية حول سلوكها وهي في السلطة

، والواليات المتحدة، وأوروبا، والدول العربية، واألطراف       "إسرائيل"بيد أن األطراف الخارجية خصوصاً      

 البرلمانية لمواجهة حـادة معهـا لتحويـل         الداخلية مثل حركة فتح، اندفعت بعد فوز حماس بأغلبية المقاعد         

ومأزق ذي طبيعة استراتيجية بين ممارسة     " تناقض"، إلى   "خطتها القائمة على المزاوجة بين الحكم والمقاومة      "

لتجد حماس نفسها تحت الضغط، أو أمام حل في اتجاه واحد هو التخلـي عـن                . السلطة وممارسة المقاومة  

  . ةالمقاومة لصالح البقاء في السلط

وهنا ووجهت حماس بخطة مقابلة من القوى الداخلية والخارجية، استهدفت تطويع إرادتها داخل الـسلطة        

ضمن حدود اتفاقات أوسلو وآفاقها، كما استهدفت إجبارها على حّل مشكلة المزاوجة، بعـد تحويلهـا إلـى                  

  . مأزق، بتحويلها لحالة تنتصر فيها حماس للسلطة على حساب المقاومة

ذا اإلطار امتنعت القوى السياسية الداخلية ال سيما حركة فتح عن مشاركة حماس في الحكومة، أي          وفي ه 

رفضت تغطية السلطة الحمساوية، فيما تحركت األطراف الخارجية لمنع حدوث اعتراف دولـي بحكومـة               

ري، إذ باتوا   ولم يتأخر اإلسرائيليون على الصعيد العسك     . الخ... حماس، ومنع وصول األموال والمساعدات    

يشنون االعتداءات الواحدة تلو األخرى، وأغلقوا المناطق الفلسطينية بشكل شبه دائم لمنع وصـول الغـذاء                

والحال . والدواء، ولتشديد العقاب على الشعب الفلسطيني على اختياره لحماس، ولجعله عنصر ضغط عليها            

 توسيع إطار السلطة باتجاه يتجـاوز سـقف         حماس تستهدف : هذه، شهدنا صداماً وصراعاً بين استراتيجيتين     

، والواليات المتحدة، وبعض األنظمة     "إسرائيل"أوسلو والتزاماته الضاغطة، بينما المتنفذين من حركة فتح، و        

ـ         ، وااللتـزام باالتفاقـات     "إسـرائيل "العربية يستهدفون محاصرة حماس بالسلطة إلجبارها على االعتراف ب

  . قاومةالموقعة معها، ونبذ خيار الم

وتتابعت األحداث والصدامات بين حماس والتيار االنقالبي في حركة فتح حتي وصل األمر إلى لحظـة                

، وما تبعها من إجراءات مضادة من قبـل         ٢٠٠٧يونيو  /  حزيران ١٤-٨الحسم العسكري خالل الفترة من      

 أراضي الـسلطة الفلـسطينية      قيادة السلطة متمثلة في أبي مازن والفريق المتنفذ في فتح، لتنقسم على إثرها            

سياسياً، بين بقايا حكومة الوحدة الوطنية في غزة بإدارة حمساوية، وحكومة طوارئ فـي الـضفة الغربيـة           

  . بإدارة فتحاوية
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ومن الطبيعي أن تتباين الرؤى تجاه تجربة حماس التي ما تزال فصولها تتوالى بعد، وتتنوع التوقعـات                 

يعنينا في هذا المقام، بعد تلك المقدمة التي طالت بعض الشيء، الوقوف على             بشأن مآل تلك التجربة، لكن ما       

  .أداء حماس عربياً وإسالمياً

  

  : من منطق الثورة إلى منطق الدولة... حماس والسلطة: ثانياً

شكل انتقال حركة حماس إلى خانة ممارسة السلطة والحكم أمراً فاصالً على صـعيد قـضية العالقـات                 

إن عالقات حركة تحرر وطني تختلف بكل تأكيد عن عالقات نظاميـة بـين الحكومـات أو                 إذ  . الخارجية

فبينما يتاح في الحالة األولى مساحة أوسع من التحرك أو التعبير صراحة عـن المبـادئ                . الجهات الرسمية 

  . رات أخرىوالمواقف والثوابت، تتسم حالة العالقات الخارجية الرسمية بقدر أكبر من القيود ومراعاة اعتبا

هذا الخالف بين منطق الثورة ومنطق الدولة، يوضح كيف أن حماس بممارستها للسلطة دخلـت خبـرة                 

  .جديدة، في بعض جوانبها على األقل، وهذا أمر ال يخلو من مزايا، بقدر ما ال يخلو أيضاً من محاذير

ارة العالقـات الخارجيـة     فقد أتاحت تلك التجربة الفرصة لحماس إلدخال قدرٍ من التغيير فـي نمـط إد              

الفلسطينية الذي ساد منذ بداية عقد التسعينيات، والذي اتسم عموماً بمحاولة القفز على الترتيـب الـصحيح                 

بدليل تقديم متطلبات تمتين العالقة مع الواليات المتحدة على حساب العالقـة مـع              . لدوائر الحركة الخارجية  

سعي إلغالق باب العالقات الفلـسطينية األمريكيـة أو حتـى    وليس المقصد هنا هو ال. أطراف دولية أخرى  

بشكل يسمح بزيادة القـدرة التـساومية فـي         " تنويع العالقات الخارجية  "توتيرها، وإنما فتح الباب أمام مبدأ       

ال سيما وأن ثمة مؤشرات واضحة على وجود حالة من التململ إزاء السياسة             . العالقات مع الواليات المتحدة   

  .  في أنحاء مختلفة من العالماألمريكية

وحالة التقارب األمريكي الراهنة مع بعض العواصم األوروبية الرئيسية، وكذلك محدودية النتائج التـي              

تمخضت عنها زيارتا قادة حماس لروسيا، ال تنفيان أبداً تلك الحقيقة، مثلما ال تنفيان كذلك ما تشي به حالـة                    

السياسة األمريكية، وانتقاد   " إزعاج"اف الدولية، في حدود معينة، إلى       التململ هذه، عن استعداد بعض األطر     

سيوية فعل إلى تنشيط عالقاته بالقوى اآل     المقصد إذن أن صانع القرار الخارجي الفلسطيني يحتاج بال        . تفردها

لقـارة  فنزويال، والبرازيل، واألرجنتين، وكوبا، وبعـض دول ا       : كالصين والهند، ودول أمريكا الالتينية مثل     

  . األفريقية؛ مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا

لكن حماس وعلى أهمية هذه الدائرة الدولية، يبدو أنها لم تكن قد استعدت بعد، أو بلورت تـصوراً مـا                    

  . لخريطة عالقاتها أو تحالفاتها على صعيد تلك القوى الدولية، وكيفية االستفادة منها

 تسلمها مسؤولية السلطة، وكأنها تملك رؤية أكثر تبلوراً         وعلى العكس من ذلك، بدت حماس، ومنذ لحظة       

فيما يخص العالقات مع الدول العربية واإلسالمية، كونها سعت منذ البداية إلى استعادة دعم عمقها العربـي                 

واإلسالمي للقضية الفلسطينة، وهذا ما يمكن إدراكه من اهتمام قادة الحركة بالقيام بجوله خارجية شملت دوالً 

مصر، والسعودية، وسورية، وقطر، وليبيا، والسودان، والبحرين، واإلمارات، والكويـت،          : ربية وإسالمية ع

  . وعمان، واليمن، وكذلك تركيا، وإيران، بمجرد فوزها في االنتخابات التشريعية
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وخالل تلك المرحلة، منذ لحظة إعالن نتائج االنتخابات، وحتى لحظة الحسم العسكري في غـزة ومـا                 

دها، لم يستمر أداء حماس على وتيرة واحدة، وإنما اختلفت طبيعة األداء الحمساوي على هـذا الـصعيد،                  بع

إبـان فتـرة    : ويمكننا في هذا السياق أن نفرق بين ثالث محطات رئيسية؛ األولى          . باختالف طبيعة المرحلة  

فترة التي استمرت فيها    خالل ال : والثانية. ٢٠٠٧مارس  /  وحتى آذار  ٢٠٠٦مارس  / حكومة حماس من آذار   

يونيو لحظـة انـدالع المواجهـات       /  وحتى الثامن من حزيران    ٢٠٠٧مارس  / حكومة الوحدة، أي من آذار    

  . من لحظة الحسم العسكري وما بعده: والثالثة. العسكرية في غزة

  

  : حكومة حماس والدائرة العربية: المرحلة األولى

ارواته لتشكيل الحكومة عقب فوز الحركة باالنتخابات، أن        كان من الواضح منذ أن بدأ إسماعيل هنية مش        

الحركة تبحث عن معين قوي يساعدها، خاصة في ظّل التهديدات األمريكية واألوروبية واإلسرائيلية بفرض              

الحصار على الشعب الفلسطيني، ولهذا قامت قيادة الحركة في الخارج بجولة خارجية شملت إحدى عـشرة                

 إلى تركيا وإيران، حيث عكست تلك الزيارات رغبـة حمـاس فـي إحـالل الـدعم                  دولة عربية باإلضافة  

محّل الدعم الدولي، بهدف توسيع هامش المنـاورة أمـام          ) الرسمي والشعبي (االقتصادي العربي واإلسالمي    

  . الحركة، وهي تخوض غمار تجربة جديدة

لناحية الموضوعية على كـل مـن       وال شك أن تبدل المواقع في صناعة السياسة الفلسطينية، فرض من ا           

حماس واألنظمة العربية المعنية إعادة ترتيب لعدد من القضايا، ولهذا كان من الطبيعي أال تظّل أو تتجمـد                  

عالقات حماس باألنظمة العربية عند سابق مستواها، بل طرأت عليها تطورات رفعت من الرغبة في تبادل                

  . جزئي المتبادل المؤقت على األقلوجهات النظر وجهاً لوجه، وربما للقبول ال

أن حركة هذه األنظمـة     : لكن ثمة إشكاليات تحكمت في درجة انفتاح حماس على األنظمة العربية أهمها           

 في عملية التسوية  التوافق الرسمي العربي على المضي:تخضع لمحددات وعوامل داخلية وخارجية من بينها

محاربـة  "وقوى المقاومة عموماً، تحت ذريعة      " اإلسالم السياسي "كخيار استراتيجي، والحملة األمريكية على      

، ناهيك عن أن بعض النظم العربية وهي تقارب حماس تأثرت بخصومتها السياسية المزمنة مـع                "اإلرهاب

  . جماعة اإلخوان المسلمين، التي تمثل المرجعية التنظيمية األولى لهذه الحركة

التسوية، بدت حماس كطرف مناوئ للتوجه العربي العـام بـشأن           فمن ناحية التوافق الرسمي على خيار       

، ولهذا لم تُكن معظم العواصم العربية وداً كبيراً للحركـة، وإن كانـت قـد              "إسرائيل"الصراع والتسوية مع    

التزمت الصمت والحذر في التعبير عن هذا المكنون، أو اكتفت بتوجيه رسائل للحركة عبر اتصاالت غيـر                 

  .سميةعلنية أو ر

وألن حماس كانت على دراية فيما يبدو بالمعلن والمخبوء من المواقف العربية تجاهها، وألنها في الوقت                

ذاته تدرك حجم العامل العربي في تحديد توجهات السياسة الفلسطينية، وإكساب أو سحب الشرعية الدوليـة                

مل مع األنظمة العربيـة فـي حـدود هـذا           بالنسبة ألية قوة في النظام الفلسطيني، فقد التزمت بدورها التعا         

وكانت هذه معالجة حكيمة منها بحيث أنها لم تطلب من محيطها العربي سوى ما يستشعر إمكانيـة           . اإلدراك

ومن المحتمل أن تكون حماس وحكومتها قد أضمرت امتعاضاً أو مرارة، مـن االصـطفاف               . التجاوب معه 
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". إسرائيل"ا، وحرضت اآلخرين عليه، الواليات المتحدة و      العربي خلف توجهات الحصار، الذي ضربته عليه      

لكن دبلوماسية حماس لم تعمد إلى التشهير بهذا الموقف، وال حاولت تأليب الرأي العام العربي ضده، رغـم                  

  . معرفتها بالتعاطف الشعبي معها

ها، أو أن هنـاك     وحتى عندما بدا أن دوالً عربية رئيسية تسعى إلى التحرشّ بحماس أو تفتعل أزمات مع              

جهات إقليمية ضالعة في محاولة توتير عالقة الحركة بكل من مصر واألردن، عالجت حماس األزمة بروية، 

التي اتهمـت فيهـا الـسلطات       " خلية حماس "بدا ذلك واضحاً خالل أزمتي      . ولم تسع إلى التصعيد اإلعالمي    

والثانيـة  . ة، وتعريض أمن المملكة للخطـر   األردنية حركة حماس بمحاولة إدخال أسلحة داخل حدود المملك        

بـالتورط فـي    ) بينهم شقيقين من حركـة حمـاس      (عندما اتهمت وزارة الداخلية المصرية أربعة فلسطينين        

  . ٢٤/٤/٢٠٠٦في سيناء في " دهب"تفجيرات 

كما . فتجاه األزمة األولى اكتفت حماس بنفي التهمة عن نفسها، وابتعدت إعالمياً عن كل ما يفاقم األزمة               

. طالب رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، عبر وسطاء، العاهل األردني بالتدخل شخصياً الحتوائهـا             

وقام هنية وبرفقته وفد قيادي من حماس بزيارة منزل رئيس مكتب التمثيل األردني لدى السلطة في غـزة،                  

  . بلوماسيون األردنيون في غزةمعلناً استنكاره وإدانته وحركة حماس، للتهديدات التي تعرض لها الد

وتجاه األزمة الثانية، سارعت حماس بإيفاد وزير الداخلية سعيد صيام إلى القاهرة، وهناك التقـى مـدير       

  . المخابرات عمر سليمان، ووزير الداخلية حبيب العادلي ووعد بتحري األمر

 مكانتها الجديدة غداة االنتخابـات،      مع الذين تجاهلوا  " لكظم الغيظ "في كلتا الحالتين قدمت حماس نموذجاً       

وآثرت االصطبار والتروي، رغم المدى البعيد الذي ذهبت إليه بعض األنظمة العربية في مقاطعة الحركـة،              

  . واالنصهار التام في المطالب األمريكية المتشددة حيال التعامل معها مالياً وسياسياً

  

  : حماس وجدل المحاور األقليمية

طعة حكومة حماس سياسياً واقتصادياً، والمدى البعيد الذي ذهبت إليه بعـض األنظمـة              مع استمرار مقا  

العربية في مقاطعة حماس، واالنصهار التام مع المطالب األمريكية واإلسرائيلية، كان طبيعيـاً أن تتوجـه                

 االقتـصادي   حماس نحو الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، طالبة الدعم المادي بشكل يخفف من وطأة الحصار            

، "مخاطر الهالل الـشيعي   "لكن ومع زيادة النفوذ اإلقليمي إليران، وحديث بعض الزعماء العرب عن            . عليها

فضالً عن الصراع األمريكي اإليراني على خليفة البرنامج اإليراني، بدت المنطقة وكأنها قد انقسمت بـين                 

 -ومـع أن الحـرب األمريكيـة        . ألمريكيةمحور المعتدلين، ومحور المتشددين بحسب التسمية ا      : محورين

اإلسرائيلية على لبنان لم تكن العامل الذي أطلق هذه الحالة من االستقطاب السياسي الحـاد، الـذي شـهده                   

الوضع اإلقليمي في المنطقة، إال أنها أخذته إلى حدود بعيدة في حدة االصطفاف بين معـسكرين ومـوقفين،                  

القة حماس بإيران بحيث بدت حماس خالل ذلك وكأنها محسوبة علـى            وفي هذه األثناء جادل البعض في ع      

  .  السوري-المحور اإليراني 

والحاصل أنه وبإستثناء موقفها من العملية االستشهادية الذي نقدتها حركة الجهاد اإلسالمي في تل أبيـب                

 يسعها آنـذاك عـدم      وكان(تلك العملية   " تبرير وتسويق "، وذهاب حماس بعيداً في      ٢٠٠٦أبريل  / في نيسان 
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دون أن تكون على يقين إذا ما كانت تلك العملية المثيرة لاللتباس، قد             ) اإلدانة فقط، ال أكثر وال أقل من ذلك       

األعراض " اإلسرائيلي، أم أنها واحدة من       -اندرجت تخطيطاً وتوقيتاً وتمويالً، في سياق الصراع الفلسطيني         

  . على خلفية برنامج طهران النووي األمريكي -للصراع اإليراني " الجانبية

وربما كان يتعين على حماس أن تدرك أن تلك العملية في أهدافها ووظيفتهـا كانـت موجهـة ضـدها                    

في تصعيد وتيرة التوتر في المنطقـة، وتوجيـه         "  سورية -محور إيران   "باألساس، وتندرج في سياق رغبة      

  . ماس نحو تثبيت التهدئةأكثر من رسالة في أكثر من اتجاه، في وقت سعت فيه ح

نقول، باستثناء الموقف من تلك العملية، نجحت حماس إلى حد كبير، ومـن موقـع الـسلطة أن ترسـم                    

وكان ذلك استمراراً لنهجها المعروف حتـى       . بوضوح، الفواصل والتخوم التي تميزها عن هذين المحورين       

، واالبتعـاد   "ر األصدقاء، وتقليل معسكر األعداء    تكثير معسك "قبل السلطة، والقائم على قاعدة سياسية بسيطة        

وبذلك حافظت على مسافة مع الجميع، وخرجت مـن كـل           . عن كل المحاور الطائفية والسياسية واإلقليمية     

العصبيات السياسية والحسابات الضيقة، واستطاعت بفضل ذلك أن تأخذ موقفاً متوازناً من مـسألة الحـرب                

ساسيات الطائفية في لبنان والعراق، ومن التوترات المذهبية ما بين الـشيعة            العراقية ضد الكويت، ومن الح    

  . والسنة، والمشاكل الحدودية بين كل الدول العربية

حماس بعد السلطة كانت أكثر وعياً لرهانات سورية على استخدامها في مواجهة الـضغوط الخارجيـة،                

لب منها االبتعاد قدر اإلمكان عن اللعب بأي ورقة      أن استحقاقات الداخل الفلسطيني تتط    ) أي حماس (وأدركت  

إقليمية من شأنها تأليب األطراف العربية الداعمة ضدها، وفقدان تأييدها، أو علـى األقـل فقـدان موقفهـا                   

وبقدر ما راهنت سورية وإيران على إستخدام ورقة حماس في تدعيم نفوذهـا اإلقليمـي، سـعت                 . الحيادي

عودية ومصر؛ لفك االرتباط بين الطرفين، أو على األقل على مستوى التأثير،            أطراف عربية أخرى مثل الس    

 ".العنترية"وهو ما تنبهت إليه حماس، وتعاطت معه بواقعية بعيداً عن المفردات 

  

  :حماس وحكومة الوحدة واالنفتاح العربي: المرحلة الثانية

فلسطيني برزت بين يدى اتفاق مكة، ثم       واقعية حماس تلك، وعدم شرودها بعيداً عن السربين العربي وال         

وكان ذلك مبعث ارتياح عربي نسبي كبير إلى سياسات الحركـة،           . تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينة    

التي بدت كالمؤثر على نفسه، الذي تنحى جانباً كي يفسح الطريق أمام القـضية الوطنيـة وفـك الحـصار                    

ال سـيما الموقـف الـسعودي       (ة العربية التى دخلـت آنـذاك        فلسطينياً، وكذا ليتيح فرصة أخرى للحاضن     

، وكان هذا انعكاساً لما     ٢٠٠٦ حتى أواخر صيف     ٢٠٠١مرحلة جديدة اختلفت عن مرحلة سنة       ) والمصري

حدث من تغير في ميزان القوى في غير مصلحة واشنطن وتل أبيب، واألهم في مصلحة قـوى المقاومـة                   

إلى جانب ما واجهته الدول العربية من تدهور خطير         . راقياً وعربياً وإسالمياً  والممانعة فلسطينياً ولبنانياً وع   

 العربية وأخطرها كان إثارة الفتنـة الطائفيـة بـين الـسنة           -تمثل في تعمق االنقسامات الداخلية، والعربية       

ختالل في  األمر الذي دفع إلى مجموعة خطوات؛ لتدارك التدهور ومعالجة الفراغ الناجم بسبب اال            . والشيعة

  .  اإلسرائيلية-ميزان القوى، نتيجة سلسلة اإلخفاقات األمريكية 
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تمثلت الخطوات المذكورة بلقاء مكة ثم بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ومن ثم وضـع مـسألة تفكيـك                  

لـم  ( لبناني   -الحصار على رأس األجندة العربية والفلسطينية، وتبعها مساعي سعودية إلنجاح حوار لبناني             

.  الـسورية  - سعودية، وتحسين العالقات المصرية      -وأخرى موازية لمصالحة سعودية     ). كتب لها النجاح  ي

وأخيراًً وليس آخراً عقد قمة عربية في الرياض ألقيت فيها خطابات غير مألوفة سابقاً، مثل التعرض الحتالل 

ية المبادرة وتـستعيد تـضامنها،      العراق، وللتداخالت الخارجية في المنطقة وضرورة أن تتولي الدول العرب         

 اإليرانية، والتـي بـدأتها      - العربية، وتحسين العالقات العربية      -وتدرأ الفتن الداخلية واالنقسامات العربية      

  .  إيرانية ناجحة نسبياً-مفاوضات سعودية 

فظ وفي خضم تلك الخطوات االيجابية نجحت حماس من خالل اتفاق مكة، وبعد سنة من المقاطعة والتح               

العربي عن التعامل معها، سواء لحسابات عربية خاصة أو لحسابات دولية، في الحصول علـى الـشرعية                 

كذلك نجحـت   . العربية الكاملة، شرعية األنظمة، وكانت تلك خطوة مهمة لحماس لتصبح العباً إقليمياً مهماً            

فتح، بحيث لم تعد حمـاس      حماس، وباعتراف عربي أيضاًَ في فرض مفهوم الشراكة في القيادة،على حركة            

  .جزءاً من المشهد الفلسطيني، وإنما أصبحت جزءاً ال يتجزأ من القيادة الفلسطينية وصناعة القرار الفلسطيني

لكن هذه الخطوات العربية التي كان يفترض بها أن تشقّ طريقاً في المنطقة ينقذها من التدهور ومخاطر                 

، حملـت   "إسرائيل"ارجية، أو يسد الفراغ الناجم عن هزائم أمريكا و        االنقسامات الداخلية، ويبعد التدخالت الخ    

موقفاً سلبياً مشوهاً، سواء من جهة ما سمي بإعادة إحياء مبادرة السالم العربية وتفعيلها، بدالً من أن يـشدد                   

الخناق على حكومة أولمرت وإدارة بوش، وفرض التنازالت عليهما، أو من جهة عجز العرب عن تـصديع        

  . حصار المطبق على الحالة الفلسطينية في ثوبها الوحدوي الجديدال

وال شك أن هذه االنتكاسات أثارت لغطاً داخل حركة حماس حول ما إذا كانت تنازالتها ومرونتها ذهبت                 

وخالل ذلك بـدا لـبعض      . بال ثمن، وما إن كان من األجدى النكوص عنها إلى برنامج حماس قبل التعديل             

 االصطبار والتروي، ومحاولة استدراك نواقص اتفاق مكة، عبر حوارات مضافة في القاهرة،             الوقت أن تيار  

كانت له الغلبة قي تضاعيف الحركة، إال أن أحداث الحسم العسكري في غزة أكدت بعد ذلـك أن تجـاوب                    

ن الحركة الحركة مع جهود القاهرة لجولة حوار فلسطيني شامل، لم يكن أكثر من تكتيك أو وقت مستقطع، وأ

  .كانت قد قررت بالفعل امتالك زمام المبادرة وأخذ زمام غزة بيدها

  

  :حماس ومشهد الحسم العسكري في غزة: المرحلة الثالثة

 ال يمكـن    ٢٠٠٧يونيـو   /  حزيران ١٤-٨ما قامت به حركة حماس في قطاع غزة خالل الفترة ما بين             

عية الدستورية والسياسية في األراضي الفلسطينية تقوم       ذلك أن الشر  . اعتباره بأي معنى انقالباً ضد الشرعية     

ومـن هنـا    . سواء في الرئاسة، أو في المجلس التشريعي، أو في حكومة الوحدة الوطنية على الطرفين معاً              

يصعب القول بأن أحدهما قد انقلب على نفسه باالنقالب على الشرعية، التي يعد كل منهما طرفاً أصيالً فيها،              

برنا أن التقاتل والكر والفر بينهما حول األجهزة األمنية، هو ذلك المقصود باالنقالب كمـا ذهـب                 إال إذا اعت  

وهنا يكمن الخطأ الفادح في التحليل والموقف، فاألجهزة األمنية ليست هي جوهر مؤسسات الشرعية . البعض

بل هي مجرد أدوات لضبط المجتمع      السياسية والدستورية والشعبية التي يستند إليها الطرفان ويشكالنها معاً،          
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" االنقـالب "وحماية أمنه الداخلي والخارجي، باالستناد إلى تلك الشرعية، وهنا يظهر الخطأ الثاني في مقولة               

الرائجة، فإذا كانت الشرعية السياسية والدستورية موزعة بين فتح وحماس شعبياً ومؤسسياً، فلمـاذا يـرى                

       السياسية في قطاع غزة         البعض، في سيطرة حماس على مقار بينما  "انقالباً"األجهزة األمنية وبعض المقار ،

  . أيضاًَ" انقالباً"ال يرى في سيطرة فتح على نظيراتها في الضفة الغربية 

المقصد إذن، أن ما قامت به حماس في غزة ال يعدو كونه عملية حسم عسكري مع األجهزة األمنية، بل                   

الوقائي والمخابرات، وليس مع جسم السلطة ككل، اللهـم إال إذا اعتبرنـا أن    األمن  : مع جهازين أمنيين هما   

  . السلطة يمكن اختصارها بعدد من أجهزتها األمنية

وإذا كان البعض ما يزال يرى أن مبررات الحسم الذي قامت به حماس ضد األجهزة األمنية محل جدل،                  

، على تبلور مخطـط     ٢٠٠٧ايدة منذ مطلع سنة     فإن الموضوعية أيضاً تقتضي عدم تجاهل المؤشرات المتز       

عمل كانت تتعهده قطاعات أمنية في جسد السلطة، بدعم مادي ولوجستي أمريكي، وربما أوروبي، وتعـاون                

ناهيك عن أنه يصعب تجاهل حقيقة أن األجهـزة     . بعض الدول العربية، لتقويض نفوذ حماس في قطاع غزة        

بعد أن عجزت أو فشلت كل التفاهمات الفلسطينية الداخلية، بدءاً مـن            األمنية بقيت كأنها إقطاعيات مستقلة،      

اتفاق القاهرة، إلى وثيقة الوفاق الوطني، وصوالً إلى اتفاق مكة وبرنامج حكومـة الوحـدة الوطنيـة، فـي             

وال . إخضاع تلك األجهزة لقرار الحكومة الفلسطينية، بغض النظر عن هوية الحكومة، وهوية وزير داخليتها             

باالسـتقالة، إذا لـم    ٢٠٠٥سى في هذا السياق كيف هدد أحمد قريع رئيس وزراء السلطة السابق في سنة           نن

تتوقف كل مظاهر االنفالت األمني التي تسببت بها تلك األجهزة، ناهيك عن الشهادة التى أدلى بهـا اللـواء                   

عندما أكد على أن قيادات     ،  ١٩/١٠/٢٠٠٥نصر يوسف وزير الداخلية األسبق، أمام المجلس التشريعي يوم          

بعض األجهزة األمنية المدعومون من الخارج، وال يستجيبون لتعليماته، وبأن هناك مرتكزاً قوياً داخل تلـك                

  . األجهزة لصالح تلك القوى الخارجية

لكن، ومع التسليم بكل تلك المعطيات التى تصب في خانة التأييد لما أقدمت عليه حماس، وتفنيد كـل أو                   

نتقادات التى وجهت إليها، بعد إقدامها على تلك الخطوة، إال أن ذلك ال ينفي في الوقـت ذاتـه أن                    بعض اال 

حماس ربما أغفلت اعتبارات عربية وإسالمية كثيرة وهي تتخذ قرارها بحسم معركة غزة، ربما يمكن معه                

النفس، وإنـضاج  وصف هذا القرار بعدم الرشد، أو التعجل على غير ما هو معروف عن الحركة من ضبط            

  .الخطوات، والتحسب لمواطئ األقدام

فمشاهد غزة وأحدثها وتوابعها ألحقت بالمقاربة العربية لحماس، العديد من الجوانب السلبية، وأعادت إلى              

الواجهة من جديد التخوفات واألراجيف التى توارت نسبياً تجاه الحركة في العواصم العربية، بعد أن بـدت                 

فهي كانت تحاور في القاهرة، وتجأر بالشكوى مـن ممارسـات           . ندتين؛ ظاهرة وباطنة  حماس وكأن لها أج   

الفتحاوي، وتعطيله لبرنامج حكومة الوحدة، فيما أظهرت األحداث أنها كانت في الوقت ذاتـه              " تيار اإلفشال "

  . تعد العدة ألخذ زمام غزة بيدها، دون انتظار نتائج الحوار ووساطة القاهرة

ثـم أن   . بالنسبة للموقف من حماس أن تشعر القاهرة بهذه االزدواجية إلى حد المخادعـة            وليس باليسير   

العواصم العربية عموماً لديها ما تتحفظ به إزاء العنف الذي تستخدمه بعض جماعات الجهادية السلفية فـي                 

. وذج قد يحتذي  الداخل، وليس ثمة ما يحول اآلن دون بسط هذا التحفظ ليمتد إلى حماس، على محمل أنه نم                
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وبالتداعي المنطقي سيجد المرجفون بأجندة حماس ما يتكئون عليه في دعوتهم لعزلها، بزعم أنها ال تعرض                

إلـى صـدارة المـشهد      " حماسـستان "،  "الظالمين"وليس بال مغزى أن تقفز آنذاك عبارات        . نموذجاً مغايراً 

وعلى ألسنة المعلقين والسياسيين من المعـسكر       اإلعالمي المرئي والمقروء في العديد من العواصم العربية،         

جديدة، ولتجويف  " أفغانستان"المناوئ لحماس وفريقها السياسي في المنطقة، في محاولة لتصوير غزة وكأنها            

تهدد األمن القومي المصري، بل واألمن والسلم       " قاعدة فلسطينية "كـ" حماسستان"المجتمع الدولي من وجود     

  !. العالمي

ادة حماس في غزة كان خطابها متزناً لحظة مشاهد السيطرة، بيد أن التصرفات االنفعاليـة               صحيح أن قي  

والثأرية من قبل بعض أفراد حماس قللت من فاعلية الخطاب الحمساوي، وأدت لنتائج عكسية في مراحـل                 

  . السيطرة على مقرات األجهزة األمنية

ت واقع غزة الـسياسي واالجتمـاعي، لكـن         وعلى الرغم من حماس لم تكن تقصد االنقالب على معطيا         

  . إيضاح رسائل حماس لم يكن كافياً سياسياً وإعالمياً

فسياسياً ربما لم تمارس حماس اتصاالت كافية مع الدول العربية المعنية ال سيما مصر والسعودية، بهدف 

 من األنسب أن يكون الفرقاء      توضيح الصورة، وتقديم األعذار الكافية، وربما ال نذهب بعيداً إذا قلنا أنه كان            

  .لتجربة حماس جزءاً من خطة االتصاالت" لتيارات اإلفشال"اآلخرين في حركة فتح المناكفون 

التابعة لحماس فلسفة إعالمية أخرى فـي تغطيـة         " األقصى"أما إعالمياً، فكان يجب أن تمارس فضائية        

  . رة المشاعر، وتقلل من استعراض مشاهد القوةالمشاهد، غير تلك التي اتبعتها بالفعل، بحيث تبتعد عن إثا

والواقع أنه ما يثير األسى والدهشة في الوقت ذاته، أن كل مشاهد الممارسات االنفعالية والثأريـة التـي                  

بثتها وسائل اإلعالم في أركان المعمورة األربع، جاءت نقالً عن فضائية األقصى، ال من وسـائل اإلعـالم                  

ؤكد أنه لم تكن هناك ثمة استراتيجية إعالمية جرى اعتمادها من قبل حماس بالتزامن مما ي!. المعادية لحماس

مع اتخاذ قرر الحسم العسكري، هذا في الوقت الذي دخل فيه اإلعالم ساحة المعارك العسكرية بشكل عملي،                 

يتم أيضاً  وأصبح التخطيط لتلك المعارك يتضمن وضع خطط بالوسائل اإلعالمية التي سيعتمدها كل فريق، و             

دراسة ردود فعل وتجاوب وسائل اإلعالم مع توجهات الفرق المتصارعة، وقد يصل التقيـيم فـي بعـض                  

المراحل إلى أن العملية العسكرية ليست أكثر أهمية من الرأي العام الدولي، والتصورات الرائجة في وسائل                

  . اإلعالم

راءة العقل، ألن المشاعر كانت ملتهبة جداً في        نقول هذا ونحن نعلم أن األحداث في غزة كانت أكبر من ق           

القطاع، بعد أن تحملت حماس الكثير، وقتل العشرات من أبنائها وعلمائها وقادتها أمام أعين أطفالهم، ومن ثم 

لكن ونظراً لمفـصلية تلـك األحـداث وتوابعهـا          . لم تكن السيطرة على فصولها متوفرة أو في متناول اليد         

جية فلسطيناً وعربياً وإسالمياً، فمن المهم استحضارها وتقليب أوراقها في إطار التقيـيم             السياسية واالستراتي 

  . وقراءة المستقبل
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  : األفق

بيد أن ما سبق ال ينفي حقيقة أن األطراف العربية بوارد السماح لحماس الستدراك ما فاتها، وأن الغضب        

 بل السـتحالة، اسـتبعاد حمـاس مـن المـشهد            العربي قابل لألفول، كون تلك األطراف مدركة لصعوبة،       

  . الفلسطيني

ولعل تأجيل لقاء العاهل السعودي الملك عبد اهللا بن عبد اهللا والرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان                 

، يعد إشارة إلى عدم الرضا العربي عن ذهاب أبي مازن بعيداً وراء المتشددين في ٢٠٠٧يوليو / أوائل تموز

  . الوعود والمساعدات األمريكية واألوروبية واإلسرائيليةفتح، متسلحاً ب

وإن كان قد أعلن عقب أحداث غزة، أنهم داعمون للرئيس الفلسطيني، وأكدوا            " االعتدال العربي "فمحور  

على شرعيته، وعدوا سيطرة حماس على غزة خروجاً عن الشرعية، إال أنهم في الوقت ذاته تلمسوا أن ثمة                  

. وهذا التيار كشف عن نفسه بعد اتفاق      . لك النفوذ، ويقود الملف الفلسطيني إلى حالة الفوضى       تياراً في فتح يم   

 -حيث إنه ال يحترم وال يعبأ بالعواصم العربية، وأنه أقرب ما يكون لشركة أمنية يديرها المال األمريكـي                   

  . اإلسرائيلي

حماس، وأعلنوا عن لجنة تقصي الحقائق،      وانطالقاً من هذه القراءة ترك العرب الباب مفتوحاً أمام أعذار           

كما أطلق الرئيس المصري حسني مبارك دعوة مفاجئة عقب قمة شرم الشيخ األخيرة، تدعو إلى ضـرورة                 

  . إعادة الحوار بين الفرقاء الفلسطينيين، كمخرج لألزمة وسبيل إلعادة الهدوء إلى المشهد الفلسطيني

حوار، وأدار ظهره للدعوات العربية التي طالبت بـه، ممـا           وإذا كان عباس قد أظهر تشدداً في رفض ال        

يعني اإلصرار على المضي قدماً في المخطط المرسوم، والمدعوم أمريكياً وإسرائيلياً، والقائم على االستمرار 

في رفض الحوار مع حماس، بما يؤدي إلى إزاحتها عن المشهد السياسي واالجتماعي الفلسطيني، إال أن ثمة                 

ضوعية ستصطدم بتلك الرؤية، في مقدمتها الموقف العربي الرافض لوضع حماس فـي الزاويـة               عوائق مو 

لمخاطر أمنية هـي    " االعتدال العربي "الضيقة، وخنقها اقتصادياً وأمنياً، ألن مثل هذا سيناريو سيعرض دول           

 في الضفة، واقتتـاالً     ذلك أن مشروع عباس المتشدد قد يولد انفجاراً       . بأمس الحاجة لتجنبها في هذا التوقيت     

آخر بين الفرقاء، ومثل هذه الحالة تواجه بمخاوف واحترازات أردنية كبيرة، كما أن الضغوط على حمـاس                 

في " القاعدة"أو حصارها، بما يؤدي إلى إخضاعها دور المرور بمرحلة انتقالية مما يولد فراغاً، يخدم وجود                

  . سعودياً ومصرياًاألراضي الفلسطينية، وهو بديل غير مرغوب فيه 

كما أنه ال يسع الدول العربية المعنية مساندة حصار غزة، ألن األمر مرهون بضغط جماهيرى شـعبي                 

، ناهيك عن أن ما يصدر عن حماس من دعـوات           "دول االعتدال العربي  "وأخالقي، وهذا مما ال ترغب به       

مثل من وجهة تلك الدول فرصة سانحة       إيجابيه باتجاه الحوار، وإشارات توحي بشرعية أبي مازن، كل ذلك ي          

  . إلدخال حماس في محضنها، أو على األقل إخراجها من إشكالية إيران والمشروع النووي

المقصد إذن أن األجواء تشير في المدى المنظور إلى أن دول االعتدال العربي، بالنظر إلى مـصالحها،                 

ك استثمار ما جرى من أجل بناء فـتح جديـدة           ستشكل ضغطاً على قيادة السلطة للذهاب إلى الحوار، وكذل        

  . مختلفة، تستطيع مواجهة نفوذ حماس، ولكن بشرط أن يتم ذلك بهدوء ودون الدخول في فوضى جديدة
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