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مقدمة:
يركز هذا الف�صل على �أ�س�س العالقات اخلارجية حلركة حما�س و�ضوابطها؛ كما
يدر�س تطور عالقات احلركة وامل�صاعب والتحديات التي واجهتها منذ انطالقتها
�سنة 1987؛ خ�صو�صا ً مع التزامها بربنامج املقاومة ومبنهجها الإ�سالمي ،ورف�ضها
االعرتاف بـ“�إ�رسائيل” ،والدور الذي تلعبه هذه الأخرية واللوبي  Israel Lobbyامل�ؤيد
لها يف ت�شويه �صورة حما�س اخلارجية .كما يتعر�ض الف�صل �إىل ت�أثري اعتبار حركة حما�س
“حركة �إرهابية” ،وفق الالئحة الأمريكية لـ“الإرهاب” ،على عالقاتها اخلارجية ،ويقدم
يف النهاية مالحظات حول جناحات احلركة و�إخفاقاتها يف جمال العالقات اخلارجية.

�أو ًال� :أ�س�س و�ضوابط عالقات حما�س اخلارجية:
منذ بدايات عالقاتها ال�سيا�سية اخلارجية اعتمدت حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س)
جملة من املبادئ وال�سيا�سات ،التي �شكلت ركيزة �أ�سا�سية لإقامة هذه العالقات ابتداء،
ثم لتطويرها وتو�سعتها .ومنذ بدايات عالقاتها ال�سيا�سية ،ومن خالل درا�سة جتربة
العالقات ال�سيا�سية للف�صائل والقوى الفل�سطينية ،ب�شكل خا�ص ،وقوى التحرر الثوري
ب�شكل عام� ،أدركت قيادة احلركة �أن النجاح يف هذه العالقات وحتقيق الأهداف املطلوبة
منها منوط مببادئ ميكن �إيجازها بالنقاط التالية:
 .1العالقات ال�سيا�سية للحركة جزء من منظومة ن�ضال متكاملة �ض ّد االحتالل ،وهي
و�إن ا�ستندت �إىل املقاومة فكرا ً وفعالً ،فهي تتكامل مع فعل املقاومة امل�سلحة ،وتدعم
�سيا�سيا ً �إجنازاتها امليدانية.
 .2ال ب ّد لعالقات احلركة �أن ت�ستند �إىل ر�ؤية ا�سرتاتيجية للعمل ال�سيا�سي وا�ضحة
الأهداف (مرحليا ً وا�سرتاتيجياً) ،والتي بدورها ال ب ّد �أن تكون منبثقة من ا�سرتاتيجية
التحرير.
ن�ص مقابلة مكتوبة �أجراها حم�سن حممد �صالح (بريوت ،لبنان) مع الأ�ستاذ �أ�سامة حمدان
* هذا الن�ص هو ّ
(بريوت ،لبنان) ،وقد ّ
مت اعتماد الن�ص ب�شكله النهائي من الأ�ستاذ �أ�سامة يف 2014/3/3؛ وقد ُو�ضعت
الت�سا�ؤالت هنا على �شكل عناوين وحماور للم�ساعدة يف ان�سيابية الن�ص و�سال�سته.
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 .3ولتحقيق ذلك فال ب ّد �أن تدار العالقات ال�سيا�سية للحركة بطريقة م�ؤ�س�سية كاملة،
ت�ضمن �سالمة امل�سار ال�سيا�سي للحركة ،وا�ستمرارية الأداء ال�سيا�سي ،وح�سن �أداء
العالقات ال�سيا�سية ،وال تت�أثر �سلبا ً بالتغريات التي قد حت�صل يف البيئة الداخلية للحركة
ويف �أطرها القيادية ،وتنجح يف التعامل مع كل تطورات البيئة اخلارجية ،وتكون قادرة
على املوا�صلة يف مواجهة كل التحديات يف معركة طويلة النف�س مع العدو.
 .4ويف هذا ال�سياق ف�إن قاعدة امل�صالح يف عالقات احلركة ال�سيا�سية ت�ستند دائما ً
اىل م�صالح ال�شعب الفل�سطيني وق�ضيته ،وبغ�ض النظر عن طبيعة العالقات ال�سيا�سية
املتاحة ،وفر�صها التي قد تبدو �أحيانا ً مغرية ،ف�إن عالقات احلركة يجب �أال تتعار�ض �أو
ت�ؤثر �سلبا ً على امل�صالح الوطنية لل�شعب الفل�سطيني وق�ضيته.
 .5ومن هذا املنطلق ف�إن اال�ستفادة من درو�س التجربة الفل�سطينية م�س�ألة حيوية،
منذ االحتالل الربيطاين لفل�سطني وحتى انطالق احلركة �سنة  ،1987مرورا ً بكل
التجارب الناجحة واملريرة يف م�سرية ن�ضال ال�شعب الفل�سطيني .ومل تتعامل احلركة مع
جتربة العالقات ال�سيا�سية الفل�سطينية من منطلق �سلبي� ،أو من منطلق �أن كل ما فعله
غريها خاطئ ،بل تعاملت معها من منطلق نقدي وطني ،ا�ستفاد من جتاربها الناجحة،
واجتهدت احلركة يف الوقت عينه بتجاوز عرثاتها و�أخطائها.
 .6وكان لإميان احلركة بانتماء ال�شعب الفل�سطيني لأمته ،مكانة مهمة يف �إدارة
عالقاتها ال�سيا�سية� ،إذ �آمنت احلركة �أن ال�شعب الفل�سطيني جزء �أ�صيل من الأمة العربية
والإ�سالمية ،وهي بهذا املعنى متثل عمقه اال�سرتاتيجي ،واحل�ضن الأ�سا�سي حلمايته
ودعم ق�ضيته .دون �إغفال للبعد الإن�ساين الذي يدفع كثريا ً من �أحرار العامل لدعم ال�شعب
الفل�سطيني وق�ضيته ،ويفتح الباب لدعم مقاومته ودعم ن�ضاله حتى نيل حقوقه كافة.
 .7البحث عن امل�شرتك يف العالقات ،واالتفاق على نقاط االلتقاء والعمل لتعزيزها
وتو�سيعها مهما كانت التباينات الأخرى� ،شكل �أ�سا�سا ً يف بناء عالقات احلركة ال�سيا�سية،
�إذ ال ميكن �أن يكون �أ�سا�س العالقات ال�سيا�سية التطابق الكامل دائماً .كما �أن التباين يف
املواقف �أو الر�ؤى جتاه ق�ضايا غري ق�ضية فل�سطني يجب �أال يكون مانعا ً لبناء عالقات
تخدم الق�ضية الفل�سطينية.
 .8ويف �سياق عالقاتها ال�سيا�سية ،حر�صت احلركة دائما ً على ا�ستقاللية قرارها مع
انتمائها للأمة ،ورف�ض التبعية يف � ّأي من عالقاتها ال�سيا�سية ،ورف�ضت احلركة دائما ً �أن
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تكون حتت جناح طرف �أو فريق مهما كانت حالة االن�سجام والتوافق وح�سن العالقات،
كما رف�ضت احلركة بناء � ّأي �شكل من العالقات على قاعدة التوظيف ال�سيا�سي لها �أو
لأدائها ل�صالح �أجندات قد تتعار�ض مع مبادئها� ،أو مع م�صالح الأمة �أو مع م�صلحة
�إن�سانية عامة.
 .9ويف كل �أدائها ال�سيا�سي ظلت قاعدة الأخالقيات وال�ضوابط الإ�سالمية حاكمة يف
�أداء احلركة وعالقاتها ،وجنحت احلركة يف نحت جتربة جديدة يف بناء و�إدارة العالقات
ال�سيا�سية ،تتعامل فيها مع الواقع بكل مكوناته ،ومع احتياجات العمل ال�سيا�سي
بتفا�صيله ،دون �أن يكون ذلك متناق�ضا ً �أو متعار�ضا ً مع منظومة القيم والأخالق
وال�ضوابط الإ�سالمية.

معايري و�ضوابط بناء حما�س لعالقاتها اخلارجية:
بناء على املبادئ والأ�س�س التي انطلقت منها احلركة يف بناء عالقاتها ال�سيا�سية
اخلارجية ،فقد اعتمدت احلركة جملة من ال�سيا�سات يف �إن�شاء و�إدارة وتطوير عالقاتها
اخلارجية على امل�ستويني الإقليمي والدويل ،وميكن تلخي�ص �أهم هذه ال�سيا�سات يف
النقاط التالية:
 .1الكيان ال�صهيوين العدو الوحيد لل�شعب الفل�سطيني وقواه املقاومة ،ومنها حركة
حما�س ،وينطلق العداء له من كونه حمتالً للأرا�ضي الفل�سطينية ومغت�صبا ً حلقوق
ال�شعب الفل�سطيني ،واحلركة بناء على ذلك لي�س لديها م�شكلة يف التعاطي مع � ّأي طرف
�إقليمي �أو دويل ،فالطرف الوحيد الذي ال تتعامل معه هو الذي احتل الأرا�ضي الفل�سطينية
ودمر احلياة الفل�سطينية و�رشد الالجئني.
 .2اعتمدت احلركة منهج االنفتاح على قاعدة احلقوق الوطنية الفل�سطينية ويف �إطار
حقّ ال�شعب الفل�سطيني لتقرير م�صريه وعلى قاعدة �إنهاء االحتالل.
 .3التزمت احلركة �سيا�سة عدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول حتت � ّأي ظرف.
 .4بنت احلركة عالقاتها على امل�ستويني ال�شعبي والر�سمي ،بطريقة حتافظ فيها على
عالقتها مع الدولة وم�ؤ�س�ساتها ،كما �أقامت عالقات على امل�ستوى ال�شعبي �إدراكا ً من
احلركة لأهمية العالقات ال�شعبية ،وجنحت احلركة يف حتقيق ذلك من خالل الو�ضوح
يف العالقات .وكانت �سيا�سة احلركة عدم التدخل يف ال�ش�أن الداخلي للدول عامالً مهما ً يف
جناح احلركة يف بناء عالقات ر�سمية و�شعبية يف �آن واحد.
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 .5عالقات حما�س مع الدول لي�ست موجهة �ض ّد دول �أو �أطراف �أخرى� ،إمنا هي
عالقات موجهة ل�صالح الق�ضية الفل�سطينية وال�شعب الفل�سطيني ،لذلك ال ميكن حلركة
حما�س �أن تكون يف حمور يخو�ض معركة �ض ّد تكتل �أو حمور �آخر على �صعيد ال�سيا�سة
الإقليمية والدولية ،لكنها ت�سعى لأن تكون عالقاتها قائمة مع اجلميع على �أ�سا�س دعم
الق�ضية الفل�سطينية.
 .6الو�ضوح يف مواقف احلركة ور�ؤيتها ال�سيا�سية؛ ما �أك�سبها م�صداقية مهمة على
�صعيد العالقات ال�سيا�سية.
 .7عمل احلركة هو يف داخل الأرا�ضي املحتلة ،وهو موجود ب�شكل مبا�رش �ض ّد
االحتالل على �أر�ض فل�سطني ،وبالتايل ف�إن احلركة ال متار�س عمالً ع�سكريا ً �ض ّد � ّأي
دولة �أو على �أر�ض � ّأي دولة .وقد �أدت هذه ال�سيا�سة �إىل �إدراك جميع الأطراف الإقليمية
والدولية� ،أن العمل املقاوم �ض ّد االحتالل لي�س �أمرا ً عبثياً� ،أو رغبة جمردة يف القتال ،بل
هو �أداء ن�ضايل وطني موجه �ض ّد حمتل .وعلى الرغم من كل االتهامات التي كالها الغرب
(الواليات املتحدة و�أوروبا) �ض ّد احلركة ،لكن هذه ال�سيا�سة كان لها ب�شكل عام �أثر
�إيجابي داعم يف عالقات احلركة اخلارجية.
� .8شكل وطبيعة العالقات الثنائية يتم حتديدها بالتوافق مع اجلهات التي تقوم
العالقات معها.

ثاني ًا :امل�صاعب والتحديات اخلارجية:
تواجه عملية بناء العالقات ال�سيا�سية لأي طرف جملة من امل�صاعب والتحديات ،ومل
تكن حركة حما�س ا�ستثناء يف ذلك .فقد واجهت ،وما تزال ،جملة من امل�صاعب والتحديات
ارتبط بع�ضها بالبيئة ال�سيا�سية والإقليمية ،وارتبط بع�ضها بظروف احلركة الذاتية
وتطور �أدائها ومنوها ،وميكن ا�ستعرا�ض هذه التحديات يف ال�سياق التايل:

 .1مرحلة االنطالقة (:)1990-1987
كانت بدايات ظهور احلركة على ال�ساحة ال�سيا�سية الفل�سطينية كف�صيل وطني
فل�سطيني مبرجعية �إ�سالمية ،وقد كانت التحديات يف معظمها فل�سطينية� .إذ مل تكن
حركة فتح ومنظمة التحرير �سعيدة بهذا التطور يف البيئة ال�سيا�سية الفل�سطينية ،ال �سيّما
�أن الإعالن عن انطالقة حما�س تزامن مع انطالق االنتفا�ضة املباركة (وهي الت�سمية التي
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انت�رشت يف تلك الفرتة ،وتبنتها حركة حما�س) .ويف ظ ّل بيئة عربية �سيا�سية تعاملت مع
احلالة الفل�سطينية يف �أعقاب االجتياح الإ�رسائيلي للبنان �سنة  1982كعبء ،ويف ظ ّل حالة
من التقلُّب ال�سيا�سي والقلق من قبل قيادة فتح وم.ت.ف ،النا�شئ عن اخلوف من نهاية
الدور ال�سيا�سي .ويف ظ ِّل ال�ضغوط التي كانت ت�ستعجل هذه القيادة يف الذهاب لعملية
�سيا�سية مع االحتالل ،مل تكن متانع فيها ،ولكنها مل تكن مقبولة لالنخراط فيها ب�شكل
مبا�رش ،بل عرب ممثلني من الداخل الفل�سطيني ومن خالل دور �إقليمي يقوده الأردن.
وبالرغم من ا�ستعدادها لذلك من خالل زيارة يا�رس عرفات للقاهرة �سنة  ،1983ثم
التفاهم الأردين الفل�سطيني �سنة � ،1984إال �أن قيادة فتح وم.ت.ف مل تكن م�ستعدة
للقبول مبا ميكن �أن ي�ؤدي لت�شكيل قيادة فل�سطينية ميكن �أن َ ُ
ت َّل مكانها ،بل حتى
وجود رموز �سيا�سية وطنية مناف�سة.
مع انطالق االنتفا�ضة الأوىل� ،شعرت هذه القيادة �أنها �أمام فر�صة ذهبية لتكري�س
زعامتها وقيادتها لل�شعب الفل�سطيني وامل�ضي يف عملية ت�سوية �سيا�سية مبا�رشة مع
االحتالل ،لكن الإعالن عن انطالقة حما�س �أوجد لدى هذه القيادة حتديان �أ�سا�سيان،
متثل �أولهما يف �رشعية القيادة يف ظ ّل حركة تنطلق داخل الأرا�ضي املحتلة م�ستندة �إىل
�إرث احلركة الإ�سالمي الطويل والعميق يف الواقع الفل�سطيني ،وثانيهما ،يف رف�ض هذه
احلركة لت�سوية مع العدو ،والدعوة للجهاد من �أجل حترير فل�سطني من البحر �إىل النهر،
ما �شكل �أزمة لنظرية “الأر�ض مقابل ال�سالم”.
وقد حاولت قيادة فتح وم.ت.ف �آنذاك ت�شويه �صورة احلركة والتحري�ض عليها لدى
الأطراف العربية والإ�سالمية �أمالً يف عزلها �سيا�سياً ,ومن ثم التعامل معها ك�ش�أن داخلي
فل�سطيني حمدود .وبالرغم من كل مافعلته قيادة م.ت.ف �آنذاك ،فقد ظ ّل �أثر هذه اجلهود
حمدودا ً لقرب حما�س من احلالة ال�شعبية عربيا ً و�إ�سالمياً ،والتي ا�ستقبلت انطالقة
حما�س برتحاب وا�ستعادة للأمل بالتحرير بعد �أحداث الفرتة املمتدة (.)1986-1982
وبالرغم من �أن احلركة كانت متار�س عملها ال�سيا�سي منذ البداية� ،إال �أنه قد ّ
مت ت�شكيل
�أول جلنة �سيا�سية متخ�ص�صة فيها �سنة 1989؛ حيث قامت بو�ضع �أ�س�س عملها وح َّددت
م�س�ؤولياتها ،وتابعت التطورات ال�سيا�سية والإعالمية ،وقدمت العديد من الدرا�سات
واالقرتاحات .كما حاولت يف ال�سنة نف�سها ترتيب بع�ض اللقاءات ال�سيا�سية و�إر�سال
وفود �إىل بع�ض الدول .وكانت �أول حماولة اللقاء مع القيادة العراقية لكنها مل تتم.
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 .2مرحلة (:)1992-1990
متيزت هذه املرحلة ،على ق�رصها ،بحدثني �أ�سا�سيني على امل�ستوى الإقليمي تركا
�أثرا ً بارزا ً على الق�ضية الفل�سطينية وعلى عالقات حركة حما�س ال�سيا�سية.
متثل احلدث الأول يف احتالل الكويت وما �أعقبه من عملية عا�صفة ال�صحراء� ،أما
احلدث الثاين فقد كان عقد م�ؤمتر مدريد لل�سالم .وقد �أتاح احلدث الأول ح�ضورا ً بارزا ً
حلما�س على �صعيد العالقات ال�سيا�سية ،فقد �شاركت احلركة يف وفد الو�ساطة ال�شعبي
العربي الذي �سعى لإنهاء احتالل الكويت من خالل ت�سوية عربية ،ما �أعطى احلركة
فر�صة على �صعيد العالقات ال�سيا�سية على امل�ستوى العربي ،ال �سيّما مع دول اخلليج
العربي ،وخ�صو�صا ً اململكة العربية ال�سعودية والكويت ،بالإ�ضافة �إىل العراق وليبيا
والأردن واليمن وال�سودان ،من خالل زيارات لعوا�صم هذه الدول ،كما بد�أت ات�صاالت
ولقاءات مع ممثلني لدول �إ�سالمية (�إيران وباك�ستان).
�أما فيما يتعلق بانعقاد م�ؤمتر مدريد فقد ع َّدت احلركة هذا امل�ؤمتر تهديدا ً للق�ضية
الفل�سطينية ،ال �سيّما �أنه جاء يف �أعقاب عا�صفة ال�صحراء ،والتي كان من �آثارها ال�سيا�سية
�إ�ضعاف املوقف ال�سيا�سي ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،وانق�ساما ً عربيا ً من �ش�أنه
�إ�ضعاف املوقف العربي عموماً.
ويف �أواخر �سنة ّ ،1991
مت تعيني �إبراهيم غو�شة ناطقا ً ر�سميا ً با�سم حما�س ،و�سعت
احلركة يف هذه املرحلة لت�أ�سي�س العالقات مع جميع هذه الأطراف التي تراوحت مواقفها
بني عملية ا�ستطالع وتع ّرف على احلركة و�أفكارها ومنطلقاتها الفكرية ور�ؤيتها
ال�سيا�سية ،فيما كانت مواقف �أطراف �أخرى ت�صل �إىل ح ّد االنفتاح والتجاوب مع �سعي
احلركة لبناء هذه العالقات.
وقبل نحو �أ�سبوعني من نهاية �سنة  ،1992قام الكيان الإ�رسائيلي ب�إبعاد  415قياديا ً
�إ�سالميا ً من ال�ضفة والقطاع منهم  385حم�سوبني على حما�س و 15حم�سوبني على
اجلهاد الإ�سالمي .وقد �أدت ق�ضيتهم الإن�سانية و�صمودهم يف مرج الزهور ورف�ضهم
للإبعاد� ،إىل �أن ت�أخذ ق�ضيتهم �أبعادا ً عاملية .ومثَّل ذلك قفزة نوعية لعمل حما�س ال�سيا�سي
والإعالمي الدويل.
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 .3مرحلة �أو�سلو (:)2000-1993
مثّل انعقاد م�ؤمتر مدريد يف  1991/10/30نقطة حتول على �صعيد الن�ضال الوطني
الفل�سطيني ،وقد ترك الإجماع العربي والدويل على دعم امل�ؤمتر �آنذاك ،وامل�شاركة
العربية فيه �آثارهما على عالقات احلركة التي رف�ضت انعقاد امل�ؤمتر ور�أت �أنه يهدد
الق�ضية ،و�أن الهدف من امل�ؤمتر هو ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية .وجاء اتفاق �أو�سلو يف
نهايات �سنة  1993لي�ؤكد �صدق تقدير املوقف الذي تبنته احلركة.
وعلى الرغم من ت�شكيك �أطراف عديدة حول �إمكانية حتقيق ال�سالم� ،إال �أن قوة الدفع
الإقليمية والدولية كانت تقف يف جمملها �إىل جانب عملية الت�سوية ،ال �سيّما بعد ت�شكيل
ال�سلطة الفل�سطينية يف غزة و�أريحا �أوالً ،ثم تو�سعها يف مناطق عديدة يف ال�ضفة الغربية.
وعلى الرغم من �أن العالقات على امل�ستوى العربي مل ت�شهد حالة من القطيعة ،لكنها
�شهدت حتفظا ً وبرودا ً لدى عدد من الأطراف العربية ،و�صوالً �إىل م�شاركة كثري من هذه
الأطراف يف م�ؤمتر �رشم ال�شيخ �سنة  1996الذي ا�ستهدف ت�صفية املقاومة الفل�سطينية،
ال �سيّما حركة حما�س .ويف املقابل ،فقد تو�سعت العالقات وتطورت �إقليميا ً مع عدد من
الدول العربية ،ومع �إيران.
وكان لأجواء �صمود الأخوة املبعدين يف مرج الزهور �أثر مهم يف عالقات احلركة
ال�سيا�سية� ،إذ دفعت �إىل الأمام االت�صاالت مع العديد من الدول العربية ،كما فتحت �أفاقا ً
مهمة يف العالقة مع دول �إ�سالمية ،وقامت حما�س بعدد من االت�صاالت مع ال�سفارات
الغربية يف الأردن� ،سعيا ً لدعم ق�ضية املبعدين وعودتهم؛ فجرت ات�صاالت ولقاءات مع
�سفراء بريطانيا ،و�أملانيا ،و�إيطاليا ،والرنويج ،ومع امل�ست�شار ال�سيا�سي يف ال�سفارة
الأمريكية .غري �أن اخلارجية الأمريكية �أ�صدرت يف �أواخر �آذار /مار�س  1993قرارا ً بحظر
االت�صال بحما�س .فيما اجتهت الدول الغربية الأخرى �إىل جتميد �إت�صاالتها مع احلركة.
ويف �أواخر هذه املرحلة ،و�إثر ف�شل حماولة اغتيال رئي�س املكتب ال�سيا�سي للحركة
الأخ خالد م�شعل يف ع ّمان ،ويف ظ ّل احلرج ال�سيا�سي ال�صهيوين نتيجة هذه العملية ّ
مت
الإفراج عن ال�شيخ �أحمد يا�سني رحمه اهلل تعاىل ،الذي غادر بعد ذلك قطاع غزة للعالج،
وجنحت احلركة يف ترتيب جولة زيارات وا�سعة لل�شيخ يا�سني� ،شملت :ال�سعودية،
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وقطر ،و�إيران ،والكويت ،والإمارات العربية املتحدة ،و�سورية ،وال�سودان ،وم�رص،
�أدت هذه اجلولة �إىل �آثار �إيجابية يف عالقات احلركة ،وفتحت لها العديد من الآفاق على
امل�ستوى العربي والإ�سالمي .كما تلقى ال�شيخ يا�سني دعوة لزيارة جنوب �إفريقيا ،جرى
تعطيلها الحقا ً ب�ضغوط من �سفارة فل�سطني يف جنوب �إفريقيا.
وب�شكل عام فقد متيزت هذه املرحلة مبميزات رئي�سية:
�أ .برود يف التعاطي من قبل عدد من الأطراف العربية الرئي�سية ،ما �شكل حتديا ً
للحركة يف القدرة على احلفاظ على هذه العالقات دون �أثر �سلبي على م�رشوعها
املقاوم �ض ّد االحتالل .وميكن القول �إن احلركة جنحت يف جتاوز هذا التحدي
دون تقدمي � ّأي تنازالت على ح�ساب برنامج احلركة و�أهدافها ،وجنحت احلركة يف
التعامل بحكمة بالغة ويف جتنب خو�ض معركة جانبية عرب جتاوز �أزمة عالقتها مع
الأردن الذي قرر قطع العالقة مع احلركة ،واعتقل رئي�س مكتبها ال�سيا�سي وعدد
من �أع�ضائه �سنة .1999
ب .تطور العالقة مع �إيران و�أطراف عربية �سعت لتوثيق عالقتها مع احلركة ،و�شهدت
هذه املرحلة تركيزا ً �أ�سا�سيا ً من قيادة احلركة لدفع عالقاتها مع هذه الأطراف
املتجاوبة مع برناجمها �إىل �أف�ضل م�ستوى ممكن.
ج .بداية ات�صاالت وعالقات مع دول �إفريقية.
د .ت�صنيف احلركة على الئحة الإرهاب الأمريكية يف جتاوب وا�ضح مع املطالب
جلي على احلركة لتتجاوب مع الت�سوية ال�سيا�سية التي كانت
الإ�رسائيلية ،ويف �ضغط ّ
�آنذاك تعي�ش املرحلة الذهبية التفاق �أو�سلو.

 .4مرحلة انتفا�ضة الأق�صى (:)2005-2000
�شهدت هذه املرحلة ويف ظ ّل ف�شل عملية الت�سوية يف الو�صول �إىل ح ّل نهائي (كما كان
متفقا ً يف �أو�سلو) ويف ظ ّل انتفا�ضة الأق�صى وت�صاعد العمل املقاوم حلركة حما�س ،تطورا ً
كبريا ً يف عالقات احلركة ال�سيا�سية.
فقد جنحت احلركة يف �إثبات قدرتها لي�س على ال�صمود يف الظروف ال�صعبة وح�سب
( ،)2000-1993بل ورفع �سقف املواجهة مع االحتالل ،واخرتاق كل �إجراءاته الأمنية
وخطوطه احلمراء على الرغم من حجم الت�ضحيات الكبري .ومبوازاة ذلك ،جنحت
احلركة يف تقدمي مبادرات �سيا�سية تن�سجم مع فعلها املقاوم (تهدئة �سنة  ،2003وفكرة
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الهدنة والتهدئة �سنة  ،2005و�إعالن م�شاركتها يف انتخابات املجل�س الت�رشيعي) .وقد
جنحت احلركة يف ظ ّل انتفا�ضة الأق�صى يف تطوير عالقتها ال�سيا�سية ،ومتكنت يف هذا
ال�سياق من تعزيز عالقتها مع حلفائها.
كما جنحت يف دفع عالقاتها قدما ً �إىل الأمام مع عدد من الأطراف الإقليمية على
الرغم من اجلمود الذي اعرتاها خالل املرحلة ال�سابقة ال �سيّما م�رص .وا�ستطاعت
احلركة حتقيق اخرتاقات مهمة يف عالقاتها على امل�ستوى الدويل ،ما �أدى �إىل لقاءات مع
م�س�ؤولني يف معظم دول االحتاد الأوروبي ،وات�صاالت مبا�رشة مع ممثلني ملفو�ض
ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية يف االحتاد الأوروبي �آنذاك خافيري �سوالنا ،Javier Solana
وزيارات لعدد من العوا�صم الأوروبية (ب�شكل ر�سمي غري معلن) ،وبداية ات�صال
مبا�رش مع االحتاد الرو�سي ،حيث وجهت الدعوة لوفد من احلركة لزيارة مو�سكو ،يف
ت�رشين الثاين /نوفمرب  ،2005ومتت الزيارة يف كانون الثاين /يناير  ،2006لتكون بداية
لعالقة ما تزال متوا�صلة ب�شكل جيد.
وقد �أثبتت احلركة يف هذه املرحلة قدرتها على ت�شكيل �شبكة وا�سعة من العالقات يف
ظ ّل ا�ستمرار عملها املقاوم ،وال ميكن �إغفال �أهمية قدرة احلركة امليدانية واجلماهريية
يف تكري�س دورها ال�سيا�سي ،عالوة على ذلك ،ف�إن وجود عالقات حتالفية على قاعدة
مقاومة االحتالل تركت �آثار مهمة على عالقات احلركة ال�سيا�سية .غري �أن هذه املرحلة
�شهدت �أي�ضا ً �ضغوطا ً �أمريكية غري م�سبوقة على االحتاد الأوروبي لإدراج حركة حما�س
على الئحة الإرهاب الأوروبية .وعلى الرغم من مقاومة العديد من دول االحتاد لهذا
الأمر� ،إال �أن هذه ال�ضغوط �أدت �إىل ذلك �سنة  .2003وهو الأمر الذي رف�ضته احلركة،
ور�أت �أنه يعرب عن نفاق �سيا�سي وازدواجية يف املعايري كانت دوما ً ت�ستخدم �ض ّد ال�شعب
الفل�سطيني ون�ضاله.

 .5مرحلة ال�رشوط الدولية (:)2007-2006
خا�ضت احلركة يف هذه املرحلة انتخابات املجل�س الت�رشيعي التي فاج�أت نتائجها
اجلميع بفوز كبري للحركة ،حازت على �إثره على غالبية مريحة من مقاعد املجل�س
الت�رشيعي .وبدل التجاوب مع �إرادة ال�شعب الفل�سطيني� ،سعت الواليات املتحدة
الأمريكية �إىل حما�رصة فوز احلركة؛ مطلقة ما عرف �آنذاك بـ“�رشوط الرباعية” للتعامل
مع � ّأي حكومة ت�شكلها �أو ت�شارك فيها حما�س .و�إزاء رف�ض حما�س لذلك تدخلت �أطراف
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دولية و�إقليمية ملنع ت�شكيل حكومة وحدة وطنية �سعت لت�شكيلها حركة حما�س ،وراهنت
هذه الأطراف على ف�شل احلركة .وبالرغم من ال�صعوبات ،فقد جنحت احلكومة التي
�شكلتها حما�س يف ال�صمود يف وجه التحديات ،ما �أدى �إىل �إطالق خمطط �أمني بقيادة
�أمريكية “م�رشوع دايتون” لإ�سقاط احلكومة التي �شكلتها حما�س .وبالرغم من موافقة
حما�س على ت�شكيل حكومة وحدة وطنية يف اتفاق مكة �آذار /مار�س � ،2007إال �أن م�رشوع
مواجهة حما�س مل يتوقف ب�إ�رشاف �أمريكي وب�أدوات فل�سطينية (الأمن الوقائي) ،ما
�أدى وبعد ات�ساع دائرة االغتياالت والإخالل بالأمن �إىل قرار احلكومة �ضبط الأجهزة
الأمنية وتفلتها ،الأمر الذي مل يتفهمه �أبو مازن �أو يتجاوب معه كرئي�س لل�سلطة يفرت�ض
�أن يدعم احلكومة ،وكرئي�س حلركة فتح يفرت�ض �أن يلتزم مبا ّ
مت التوقيع عليه يف اتفاق
مكة .وانتهت هذه املرحلة �إىل حالة انق�سام فل�سطيني ،ووجود حكومتني يف غزة ورام اهلل.
ولعل �أبرز ما واجه حما�س يف هذه املرحلة هو احل�صار ال�سيا�سي الذي فر�ضته
الواليات املتحدة والرباعية الدولية على حكومة حما�س وحكومة الوحدة الوطنية،
وعملية اخللط املق�صودة من هذه الأطراف بني العالقة مع حما�س والعالقة مع احلكومة.
كما �أن انهيار اتفاق مكة ترك �آثارا ً �سلبية على العالقة بني احلركة وال�سعودية.
وحظيت احلركة يف هذه املرحلة ب�إ�سناد كبري من حلفائها ،كما حظيت ب�إ�سناد من
�أطراف عربية �أدركت دور احلركة وعمق ت�أثريها على امل�ستوى الوطني ،و�سعت لبناء
عالقة �إيجابية مع احلركة ،على الرغم من انعكا�سات االنق�سام على هذه العالقات الحقاً.
وعلى امل�ستوى الدويل وبالرغم من احل�صار ،فقد تطورت العالقة مع االحتاد
الرو�سي ،ومع عدد من الدول الأوروبية التي ر�أت بع�ضها (بالرغم من ع�ضويته يف
االحتاد الأوروبي) �أن قرارات االحتاد ملزمة مل�ؤ�س�سات االحتاد ،ولي�س للدول الأع�ضاء
فيه ،كما �شهدت هذه املرحلة تطورا ً للعالقة مع جنوب �إفريقيا ،و�سل�سلة من االت�صاالت
مع عدد من الدول الإفريقية ودول �أمريكا الالتينية.

 .6مرحلة احل�صار واحلرب (:)2011-2007
�سعت الواليات املتحدة لت�شديد اخلناق على حركة حما�س من خالل ح�صار غزة،
وا�ستفاد االحتالل من ذلك ف�شن عدوانا ً وا�سعا ً على غزة يف كانون الأول /دي�سمرب
 ،2008وراهنت �أطراف عديدة �إقليمية على �إنهاء املقاومة يف غزة وتقوي�ض حركة حما�س
خالل هذه العملية ،التي ر�أت فيها رام اهلل فر�صة ال�ستعادة غزة!!
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و�شكل �صمود حركة حما�س وااللتفاف ال�شعبي حولها ،وف�شل “�إ�رسائيل” يف اجتياح
قطاع غزة ،لطمة لالحتالل مل يكن يتوقعها ،ون�رصا ً عزز مكانة احلركة �إقليميا ً ودولياً.
وانعك�س ذلك على لعالقات حما�س ال�سيا�سية �إقليميا ً ودولياً.
وتطورت عالقات احلركة الإقليمية يف هذه املرحلة وتر�سخت حتالفاتها وات�سعت
دائرة عالقاتها الدولية و�أ�صبحت حمط اهتمام دوائر �صنع القرار الأوروبية ،ويف هذه
املرحلة تطورت العالقة مع رو�سيا لت�صل �إىل لقاءات ر�سمية على م�ستوى الرئا�سة ،كما
�شهدت بداية لعالقات احلركة مع احلزب ال�شيوعي ال�صيني.
كما كان جلهود الن�شطاء من خمتلف دول العامل يف ك�رس احل�صار عن قطاع غزة �أثر
مهم يف فتح العديد من قنوات االت�صال مع احلركة ،وهزت هذه اجلهود ال�صورة النمطية
التي حاول الكيان ال�صهيوين دوما ً ر�سمها للمقاومة.

 .7مرحلة الثورات العربية:
من املبكر احلديث عن �آثار هذه املرحلة على عالقات احلركة ال�سيا�سية ل�سببني� :أولهما
�أن هذه املرحلة مل ت�صل �إىل نهاياتها التي ميكن �أن يتم اال�ستنتاج القطعي على �أ�سا�سها� .أما
ال�سبب الثاين فهو مرتبط بطبيعة التقلبات وال�رصاعات الإقليمية ،والتي �شكلت بالن�سبة
لأطراف عديدة منطلقا ً لتحديد مواقفها جتاه احلركة ،بعد �أن كان م�رشوع احلركة املقاوم
هو املعيار الأ�سا�سي بل ورمبا الوحيد ل�سنوات م�ضت.
ولعل التحدي الأبرز الذي يواجه حما�س وعالقاتها ال�سيا�سية �إقليميا ً يف ظ ّل البيئة
الإقليمية املتقلبة هو حالة االنق�سام الكبري �أفقيا ً وعموديا ً على �صعيد الإقليم ب�شكل
عام ،وعلى �صعيد كل قطر ب�شكل خا�ص .وهو حت ٍّد من جانبني� ،إذ يذكي هذا االنق�سام
�رصاعات داخلية ت�ضعف االهتمام بالق�ضية الفل�سطينية ،كما �أن �أطرافا ً عديدة حتاول
�إقحام حما�س يف خ�صوماتها و�رصاعاتها ،وهو ما قررت حما�س �أال تتورط فيه.

دور “�إ�رسائيل” واللوبي امل�ؤيد لها يف ت�شويه �صورة حما�س اخلارجية:
ال �ش ّك �أن “�إ�رسائيل” نظرت بقلق كبري �إىل عالقات حما�س وات�صاالتها على امل�ستوى
الدويل ،ونحن نعتقد �أن و�ضع حما�س على الئحة الإرهاب الأمريكية �سنة  1993كان
نتيجة �ضغوط “�إ�رسائيل” واللوبي ال�صهيوين الذي ركز منذ مطلع الت�سعينيات هجومه
على حركة حما�س �أكرث من هجومه على جممل الف�صائل الفل�سطينية ،ف�صائل منظمة
التحرير وغريها ،وال �ش ّك �أن بعد توقيع اتفاق �أو�سلو �سنة  ،1993تراجع هجوم اللوبي
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امل�ؤيد لـ“�إ�رسائيل” على ف�صائل م.ت.ف وتزايد وت�صاعد هجومه على حركة حما�س.
وبلغت جر�أة اللوبي ال�صهيوين يف الواليات املتحدة و�سطوته �أنه �ش َّن هجوما ً على
الرئي�س الأمريكي الأ�سبق جيمي كارتر  Jimmy Carterعلى الرغم من دعمه للم�رشوع
ال�صهيوين ،وعلى الرغم من كل الوزن ال�سيا�سي الذي يتمتع به يف الواليات املتحدة،
ودوره يف �إبرام اتفاق كامب ديفيد ،وذلك بعد لقائه الأخ خالد م�شعل.
عمل اللوبي ال�صهيوين �ض ّد حركة حما�س يف ثالثة اجتاهات متوازية:
	.1االختباء خلف ق�ضية “الإرهاب” ،العمل على ت�شويه �صورة احلركة وتقدميها بالذات
بعد �أحداث �أيلول� /سبتمرب  2001كـ“حركة �إرهابية” ،و�أن ال�صورة التي عانت منها
الواليات املتحدة يف هذه الأحداث هي ال�صورة نف�سها التي تعانيها “�إ�رسائيل”.
يعبون عن مواقف يتفهمون فيها �شيئا ً من
	.2ال�ضغط على كل ال�سيا�سيني الذين ّ
�سلوك املقاومة الفل�سطينية ،ف�ضالً عن �سلوك حما�س ومواقفها وال�ضغط على كل
ال�سيا�سيني الذين يحاولون االت�صال مع حركة حما�س �أو عقد لقاءات معها� ،أو اللذين
التقوا مع احلركة بغ�ض النظر على مواقعهم.
� .3ضغط اللوبي ال�صهيوين عرب و�سائل الإعالم املختلفة لتقدمي احلركة ب�صورة �سلبية
وم�ستفيدا ً من ال�صورة النمطية العالقة يف الذهن الأمريكي للن�ضال الفل�سطيني
ولل�شخ�صية العربية.
فيما يتعلق ب�أوروبا ،مل حتقق جهود جمموعات ال�ضغط ال�صهيونية على امل�ستوى
الأوروبي النجاح املطلوب �إ�رسائيلياً ،لذلك جل�أت “�إ�رسائيل” ال�ستخدام ال�ضغط الأمريكي
على �أوروبا لتدرج حركة حما�س على “الئحة الإرهاب” بعد �أكرث من ع�رش �سنوات
من �إدراج حما�س على الئحة الإرهاب الأمريكية .وميكن القول �إن اجلهود التي بذلتها
احلركة وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين الفل�سطيني وقوى و�أطراف م�ؤ ّيدة للحق الفل�سطيني
يف �أوروبا ،جنحت اىل ح ّد معقول يف �إي�ضاح كثري من ال�صور التي كان يحاول اللوبي
ال�صهيوين نقلها ،كما جنحت يف حتقيق بع�ض الإجنازات ل�صالح الق�ضية الفل�سطينية
من قبيل منع التعامل مع � ّأي �رشكات تعمل يف جمال اال�ستيطان يف الكيان ال�صهيوين،
ورف�ض التعامل مع امل�ؤ�س�سات واجلامعات ال�صهيونية من قبل عدد معترب من اجلامعات
الغربية والأوروبية ب�شكل عام.
�إن املواجهة الفاعلة للجهود التي تبذلها اللوبيات ال�صهيونية ،واحلكومة الإ�رسائيلية
تتطلب توحيدا ً للجهود العربية والفل�سطينية على هذا ال�صعيد.
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ت�أثري اعتبار حركة حما�س “حركة �إرهابية” على عالقاتها اخلارجية:
ال �ش ّك �أن اعتبار حركة حما�س “حركة �إرهابية” ترك �آثارا ً على عالقاتها اخلارجية
ابتداء مع الواليات املتحدة الأمريكية والدول التي تلتزم ال�سيا�سات الأمريكية ب�شكل
كامل ،بالذات دول يف اجلوار الأمريكي ككندا واليابان .وال �ش ّك �أن ت�صنيف حما�س
كـ“حركة �إرهابية” وفق الالئحة الأمريكية للإرهاب �أدى لتعرث بناء العالقات مع هذه
الدول ودول �شبيهة ب�شكل كبري� .أي�ضاً ،هذه الدول مل تبدي � ّأي حمالة لفهم موقف حركة
حما�س والتزمت املوقف الأمريكي.
هناك دول �أوروبية عديدة تعاملت مع حركة حما�س وبد�أت ت�شكل �صور ور�ؤية
خمتلفة عن الر�ؤية الأمريكية� ،إال �أن هذه الدول ونتيجة ال�ضغوط الأمريكية واتهام
احلركة بـ“الإرهاب” ال تعلن عن عالقاتها ،و�إن كنا نعتقد �أن هناك �إدراك �أمريكي
ومعلومات �أمريكية عن ات�صاالت هذه الدول باحلركة؛ لكن اتهام احلركة بـ“الإرهاب”
وجلي عن عالقاتهم
جعل الأمر متعذرا ً على �سيا�سيي هذه الدول الإف�صاح ب�شكل وا�ضح
ّ
مع احلركة.
هناك دول �أخرى مل تعب�أ كثريا ً باملوقف الأمريكي لكنها تتعر�ض ل�ضغوط �أمريكية
متوا�صلة ما يعيق منو هذه العالقات ب�شكل مريح ،وهنا ال ب ّد من الإ�شارة �إىل �أن هناك فئة
رابعة من هذه الدول ا�ستطاعت �أن تواجه ال�ضغوط الأمريكية وا�ستطاعت �أن تتعامل مع
حركة حما�س ب�شكل وا�ضح ومعلن و�رصيح وما زالت هذه العالقات قائمة وتتوا�صل
وتنمو.
�إذاً ،باملجمل ف�إن اتهام حركة حما�س بـ“الإرهاب” ترك �آثاره على عالقات احلركة
بالدول التي تربط كثريا ً من �سيا�ساتها ب�شكل كلي �أو جزئي ب�سيا�سات الواليات املتحدة
الأمريكية �أو تتحالف معها ب�شكل كبري على �صعيد املنطقة .وهذا ي�شري �أن اتهام احلركة
بـ“الإرهاب” مل يرتك �أثرا ً كبريا ً لدى ال�شعوب ،التي �أدركت �أن اتهام احلركة بـ“الإرهاب”
هو م�س�ألة �سيا�سية وال عالقة له بالواقع ،وكثريا ً ما كان يحدث جتاوب �شعبي كبري مع
التو�ضيح الذي تقدمه احلركة لبع�ض االتهامات ،بل كنا جند �أن بع�ض الأطراف كانت
تقوم بالدفاع عن حركة حما�س �أو التعبري عن موقف م�ؤيد للحركة ب�صورة �أو ب�أخرى.
وظ ّل الُبعد ال�شعبي �أكرث قدرة على التمييز بني املوقف ال�سيا�سي وبني �أن يع ّد حركة
حما�س “حركة �إرهابية” بالفعل.
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هل ي�شكل التزام حما�س الإ�سالمي ،والتزامها بربنامج املقاومة،
ورف�ض االعرتاف بـ“�إ�رسائيل” عائقا ً �أمامها يف عالقاتها اخلارجية:
ال �ش ّك �أن كون حما�س حركة حترر وطني مبرجعية �إ�سالمية يف ظ ّل املوقف ال�سلبي
من الإ�سالميني على ال�صعيد الغربي ويف الواليات املتحدة� ،ش َّكل يف بدايات انطالق
احلركة �إ�شكاالً وكنا نلم�س يف ات�صاالت ال�شخ�صيات وامل�ؤ�س�سات الأمريكية املختلفة
التبا�سا ً ال يلبث �أن يتحول اىل حالة من املفاج�أة عندما يتم التعامل مع احلركة� ،إذ �أن ما
يرونه يختلف متاما ً عن ال�صورة النمطية ،كان ه�ؤالء يكت�شفون �أن حركة حما�س هي
حركة وطنية �سيا�سية واعية ،املقاومة �سيا�سة وا�ضحة لها يف مواجهة االحتالل ،ولغة
اخلطاب ال�سيا�سي واحلجة ال�سيا�سية والر�ؤية ال�سيا�سية لغة وا�ضحة ،وهي ال تتناق�ض
مع القيم التي يطرحها الغرب من حيث الدميوقراطية واحلرية وتقرير امل�صري وحقوق
الإن�سان ،وا�ستطاعت احلركة �أن ترتك �أثرا ً وانطباعا ً �إيجابيا ً لدى هذه الأطراف حول
طبيعة االلتزام الديني .وهذا �أعطى احلركة م�صداقي ًة ،و�أثبت �أن التزام احلركة الإ�سالمي
له �أثر �إيجابي ،ولي�س �سلبيا ً كما كان ُير َّوج يف الدعاية ال�صهيونية .كوننا حركة وطنية
مبرجعية �إ�سالمية مل جند له �آثارا ً �سلبية مع دول �أخرى كرو�سيا وال�صني ودول �أمريكيا
الالتينية و�إفريقيا ودول �أخرى ،بل نلم�س احرتاما ً اللتزام احلركة الإ�سالمي وتقديرا ً
للحركة التي يحرتم �أبنا�ؤها قيم املجتمع الذي ينتمون �إليه.
وب�شكل واقعي ،ف�إن ال�رشوط التي و�ضعتها الواليات املتحدة بعد فوز احلركة
بانتخابات  2006حتت م�سمى �رشوط الرباعية ،تركت �أثرا ً على عالقات احلركة
اخلارجية وبالذات على ال�صعيد الدويل� ،إذ �إن كل الأطراف الدولية ،حتى ذات العالقة
الإيجابية مع احلركة� ،سعت لإقناع احلركة يف املرحلة الأوىل لتعلن قبولها لهذه ال�رشوط،
وقد تعاملت احلركة مع هذه امل�س�ألة بو�ضوح� .إذ �أكدت �أن هذه ال�رشوط �إمنا جاءت
لتعطيل دورها ال�سيا�سي بعد فوزها يف االنتخابات ،وهو ما كان مفاج�أة لـ“�إ�رسائيل”
والواليات املتحدة ،و�أن املطالب التي قدمتها الرباعية هي �رشوط التزم بها يا�رس عرفات
منذ الثمانينيات ،ومل حتقق ما وعد به من ت�سوية ومن ح ّل للق�ضية الفل�سطينية.
وهكذا ف�إن املرحلة الأوىل كانت مرحلة نقا�ش لهذه ال�رشوط وتو�ضيح ملوقف احلركة
منها .وال �ش ّك �أن هذه املرحلة �أثمرت تفهما ً للعديد من الأطراف لكنها مل حتدث تغيريا ً يف
�رشوط الرباعية.
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�أما املرحلة الثانية يف مواجهة هذه ال�رشوط ،فكانت بالت�أكيد على مت�سك احلركة
بثوابتها وتعزيز قدرتها امليدانية .وال �ش ّك �أن مت�سك احلركة بثوابتها من رف�ض التنازل
عن احلقوق الفل�سطينية والتم�سك باملقاومة تعزز على �أنه موقف �أ�سا�سي ال تقبل احلركة
التنازل عنه بعد �صمود احلركة �أمام العدوان الإ�رسائيلي يف عملية “الر�صا�ص امل�صبوب”
 Cast Leadعام  ،2009/2008و�صمود احلركة يف مواجهة العدوان ال�صهيوين ،ويف
حتقيق �رضبات م�ؤثرة على الكيان ال�صهيوين �سنة � .2012أي�ضاً� ،أكدت احلركة لكل
الأطراف �أن احلديث عن �رشوط الرباعية هو حماولة لل�ضغط لن يكون لها نتائج .يف
الآونة الأخرية منذ مطلع �سنة  2013وحتى الآن تراجع ال�ضغط الدويل على حركة
حما�س للقبول ب�رشوط الرباعية ،مع قناعتنا ب�أن �أ�سباب هذا الرتاجع عديدة؛ منها
ب�شكل �أ�سا�سي �صمود حركة حما�س يف مواجهة ال�ضغوط والعدوان� ،إ�ضافة اىل تعرث
م�سار الت�سوية ،وت�صاعد حدة التغيريات ،ما �أدى لعدم اال�ستقرار يف املنطقة.

ثالث ًا :تطور العالقات الدولية حلركة حما�س:
اهتمت حما�س يف عالقاتها الدولية بالبعدين الر�سمي واحلزبي� ،إذ بالرغم من
وجود امل�ؤ�س�سات ودورها يف �صناعة القرار ال�سيا�سي� ،إال �أن تداول ال�سلطة ،واحلياة
الدميوقراطية يف تلك الدول تفر�ض عدم االكتفاء ببناء العالقات مع ال�سلطة وحدها ،بل
مع الأحزاب وقوى املجتمع املدين الفاعلة .لذلك كان من �أ�سا�سيات بناء عالقات حما�س
ال�سيا�سية على امل�ستوى الدويل االهتمام بالعالقة مع امل�ؤ�س�سات الر�سمية (اخلارجية،
رئا�سة الدولة �أو احلكومة�...إلخ) وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين والأحزاب ال�سيا�سية
مبوازاة ذلك.
و�ضعت قيادة حما�س جملة من القواعد لتطوير عالقاتها الدولية ميكن تلخي�صها يف
النقاط التالية:
 .1يحكم العالقات الدولية ذات املبادئ وال�سيا�سيات التي حتكم عالقات احلركة
ال�سيا�سية.
 .2على الرغم من �أهمية العالقات الدولية يف احلركة و�رضورة ك�سب �أ�صدقاء وم�ؤيدين
حلقوقنا امل�رشوعة� ،إال �أن ذلك ال يتحقق على �أ�سا�س تنازالت مت�س احلقوق الوطنية
ل�شعبنا الفل�سطيني �أو م�رشوع املقاومة والتحرير كم�رشوع وطني فل�سطيني.
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�إن العامل الأ�سا�سي يف العالقات الدولية هو امتالك القوة ،القوة على الأر�ض يف
ارتباطنا ب�شعبنا وبحقوقنا ،والقوة يف مواجهة االحتالل مقاومة و�صموداً ،والقوة يف
عمق ارتباطنا ب�أمتنا كعمق ا�سرتاتيجي وارتباطها بنا.
�إدراك حجم االخرتاق ال�صهيوين وو�سائل �ضغطه يف البيئة الدولية ،واحلاجة �إىل
مواجهة هذا االخرتاق ب�أ�ساليب تكافئ يف نتائجها �أثره قدر امل�ستطاع.
عدم اقت�صار العالقات الدولية على الغرب وال �سيّما الواليات املتحدة ودول �أوروبية
حمددة ،بل ات�ساع هذه الدائرة �إىل قارات العامل كلها يف �آ�سيا و�إفريقيا و�أمريكا
الالتينية كذلك.
�إن العالقات ال ت�ستقيم �إذا كان منطقها العقلية ال�ضيقة التي ت�سعى لإعادة ت�أهيل
اجلانب الفل�سطيني ليقبل باالحتالل� ،أو التغيري مبا ينا�سب عملية الت�سوية و�رشوطها،
بل ال ب ّد لنجاح م�سار العالقات ال�سيا�سية �أن تتم يف �إطار من الفهم للمبادئ و�إدراك
عميق حلقوق ال�شعب الفل�سطيني وقبول التعامل مع حما�س كما هي ،ولي�س من
خالل عملية ت�أهيل مل تنجح من حتقيق املراد منها مع �أطراف �أخرى.

وقد �ساعدت هذه املبادئ يف دفع عالقات احلركة باجتاهات عديدة� ،أثمرت يف تطوير
العالقة مع رو�سيا ،و�رشق �آ�سيا ،ويف �إفريقيا و�أمريكا الالتينية .كما �أنها جعلت احلركة
معنية ببناء عالقات على �أ�س�س �صحيحة دومنا ا�ستعجال لهذه العالقات ،قد يخل
بالتوازن املطلوب يف العالقات بني الأطراف.
بد�أت حما�س ات�صاالتها الدولية (عرب �سفارات الدول املختلفة يف عدد من العوا�صم
العربية والإ�سالمية) منذ �سنة  ،1993و�شملت هذه االت�صاالت �سفارة الواليات املتحدة
الأمريكية ،وبريطانيا ،وفرن�سا� ،إ�ضافة لعدد من الدول الأوروبية الأخرى .وكانت بع�ض
االت�صاالت تتم مببادرة من �سفارات هذه الدول.
وقد قررت احلركة االعتذار عن ا�ستمرار اللقاءات مع �سفارة الواليات املتحدة ما مل
يتطور م�ستوى اللقاءات ويتغري �أ�سلوبها .ثم ما لبثت الواليات املتحدة �أن �أدرجت احلركة
على “الئحة الإرهاب” نتيجة مت�سكها باملقاومة ورف�ضها للت�سوية �آنذاك ،ما �أدى �إىل
وقف بع�ض ال�سفارات الأوروبية لتوا�صلها مع حما�س يف ع ّمان ،فيما توا�صلت ات�صاالت
�سفارات �أوروبية عديدة مع احلركة من خالل ممثليها يف طهران واخلرطوم وبريوت،
غري �أنها ظلت يف حدود االت�صاالت املرتبطة بالتطورات والأحداث .ويف �سنة ،1995
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بادرت �أطراف �أوروبية للتوا�صل مع حما�س يف حماولة لإقناع احلركة ب�أهمية امل�شاركة يف
انتخابات الرئا�سة واملجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ،و�أكدت حما�س �آنذاك عدم م�شاركتها
يف هذه االنتخابات ،وكحق دميوقراطي يف التعبري عن موقف �سيا�سي.
ويف �سنة  ،1998ومع بداية اال�ستعداد ملفاو�ضات “احلل النهائي” ،تلقت حما�س
ر�سالة من �أملانيا حملها كبري م�ست�شاري رئي�س وزرائها �آنذاك ،تهدف �إىل حثّ احلركة
على دعم جهود الت�سوية ،وتعد ب�إعطاء احلركة دورا ً يف املفاو�ضات ويف �إدارة �ش�ؤون
ال�سلطة ،ودورا ً يف “احلل النهائي” يف حال موافقتها على ذلك .وكانت �سنة � 2000سنة
فتح االت�صاالت مع العديد من العوا�صم الأوروبية ،ال �سيّما دول حو�ض املتو�سط،
�إ�ضافة �إىل �سوي�رسا والرنويج.

 .1حما�س والواليات املتحدة:
انطلقت حما�س يف عالقاتها ال�سيا�سية من ر�ؤية وا�ضحة ،وب�أفق �سيا�سي منفتح
على العالقة مع كل مكونات املجتمع الدويل باعتبار االحتالل الإ�رسائيلي العدو الذي
تواجهه حما�س و�شعبنا الفل�سطيني ،وتعاملت حما�س بهذه الروح يف كل ات�صاالتها مع
�أطراف املجتمع الدويل .غري �أن الواليات املتحدة الأمريكية تعاملت دوما ً مع حما�س وفق
احل�سابات الإ�رسائيلية ،ف�إدراج حما�س على “الئحة الإرهاب” الأمريكية جاء ب�ضغوط
�إ�رسائيلية ،و�إدراج حما�س على “الالئحة الأوروبية للإرهاب” جاء ب�ضغوط �أمريكية
ل�صالح مطلب �إ�رسائيلي مل يكن يجد التجاوب �أوروبياً.
ومع �أحداث �أيلول� /سبتمرب  ،2001ازداد املوقف الأمريكي من �سلبيته ،وزاد من �سوء
الت�رصف الأمريكي عدم وجود تعريف حمدد مل�صطلح الإرهاب .و�أ�صبح االت�صال بحما�س
من طرف � ّأي مواطن �أمريكي جرمية يحا�سب عليها �أمام الق�ضاء والقانون الأمريكي.
وبالرغم من ذلك فقد انعقدت وب�شكل دائم لقاءات مع �شخ�صيات �أمريكية (لي�س لها
منا�صب ر�سمية) و�إن كانت قد �شغلت �سابقا ً مواقع �سيا�سية ،وكل هذه اللقاءات كانت
ب�ضوء �أخ�رض من ال�سلطات الر�سمية ،وكان �أبرزها اللقاء مع الرئي�س الأ�سبق جيمي
كارتر �سنة  2008وبعد فوز الرئي�س �أوباما باالنتخابات.
ويف منا�سبات حمددة التقت �شخ�صيات يف مواقع ر�سمية مع احلركة ،مع ت�أكيدها على
�رضورة عدم الإعالن عن اللقاء على الرغم من موافقة مرجعياتها عليه.
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وميكن تقييم العالقة مع الواليات املتحدة الأمريكية يف النقاط التالية:
�أ .تعاملت الواليات املتحدة مع حما�س من منطلق امل�صالح الإ�رسائيلية ،وما زالت هذه
القاعدة حا�رضة يف تعامل الإدارة مع حما�س.
ب .على الرغم من االنفتاح الذي �أبداه العديد من ال�شخ�صيات الأمريكية التي التقت
احلركة ،ف�إن الواليات املتحدة مل حتاول �أن تكون منفتحة يف فهم مواقف حما�س ،بل
حاولت �أن ت�ضغط دائما ً لتقبل حما�س ما ت�شرتطه الواليات املتحدة.
ج .مل تنجح كل االت�صاالت يف حتقيق اخرتاق ج ّدي على م�ستوى العالقة ب�سبب
�إ�رصار الواليات املتحدة على االنطالق يف العالقة مع حما�س من اال�ستجابة
لل�رشوط الإ�رسائيلية.

 .2حما�س والدول الأوروبية:
ت�أثرت العالقات الأوروبية ب�شكل كبري مبحطتني �أ�سا�سيتني ،املحطة الأوىل التي
فر�ضت ال�ضغوط الأمريكية فيها على �أوروبا و�ضع حركة حما�س على “الئحة الإرهاب”
يف �أعقاب انتفا�ضة الأق�صى .وبالرغم من �أن و�ضع حما�س على “الئحة الإرهاب” منع
م�ؤ�س�سات االحتاد الأوروبي من االت�صال بها� ،إال �أنه مل مينع العديد من الدول الأوروبية
من االت�صال .وكان الأثر الأبرز لهذا احل�صار يف ال�شهور الأوىل هو جتميد ات�صاالت
الدول الأوروبية بحما�س ،لكنها �رسعان ما عادت لتت�صل بحما�س بعد املحطة الثانية
املهمة املتمثلة باالنتخابات.
�إذ على الرغم من �رشوط الرباعية الدولية� ،شعرت �أوروبا ب�أن االت�صال بحركة
حما�س �أمر مهم خ�صو�صا ً بعد فوزها باالنتخابات ،وما ميكن �أن ي�شكله عدم التعامل
مع حما�س من عقبات �سلبية �أو من �إ�ساءة لل�صورة التي لطاملا حتدثت عنها �أوروبا فيما
يتعلق بالدميوقراطية وحرية اختيار ال�شعوب باحرتام نتائج االنتخابات.
وميكن الإ�شارة �إىل بع�ض العوامل امل�ؤثرة يف العالقات الأوروبية مع حما�س:
�أ� .أن �أوروبا لي�س لها دور �سيا�سي �أوروبي ُم َو َّحد متاماً ،و�إمنا تلعب الدول الأوروبية
�أدوارا ً ال تتجاوز ال�سقف الأمريكي ،وهو ما ي�ضعف الدور الأوروبي على �صعيد
الق�ضية الفل�سطينية ويف ال�رشق الأو�سط .ويف الوقت نف�سه هذا الدور الأوروبي ال
ي�ستطيع �أن يكون �أوروبيا ً بقدر ما تكون هناك �سيا�سات عامة ،وكل دولة تت�رصف
مبا تعتقد �أنه م�صاحلها.
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ب� .أن جممل الدور الأوروبي مرفو�ض �إ�رسائيليا ً لذلك فهو ي�أتي يف �سياقات حمددة ال
تتعار�ض مع امل�صالح الإ�رسائيلية والأمريكية ،وبذلك يبقى الدور الأوروبي قا�رصا ً
عن لعب دور فاعل ،ويكاد ينح�رص يف ملئ فراغ الدور الأمريكي� ،سواء يف حال عجزه
عن حتقيق �أي تقدم� ،أم تركيزه على �أولويات �أخرى� ،أم ان�شغاله يف �أزمات �أ�شد �سخونة.
ج� .إن �أوروبا تلعب دور املُم ِّول لـ“عملية ال�سالم” ومل تلعب دور امل�ؤثر ،لذلك مل يكن
دورها يف العالقات مع الق�ضية الفل�سطينية دورا ً �أ�سا�سياً.
د .وبالرغم من ذلك فقد حر�صت حما�س على عالقة �إيجابية مع الدول الأوروبية،
ورمبا من ال�سابق لأوانه الك�شف عن هذه العالقات نتيجة االلتزام املتبادل بني حركة
حما�س وهذه الدول بعدم الإف�صاح عن هذه العالقات .وميكن القول �إننا ومنذ �سنة
 2006ن�شهد منوا ً وتطورا ً يف هذه العالقات ،وهناك دول ال متانع يف احلديث عن هذه
العالقات ك�سوي�رسا والرنويج ،لكن هناك دول �أخرى تتعامل مع احلركة مب�ستويات
�سيا�سية ر�سمية وب�شكل دائم ولي�س جمرد ات�صاالت ،وهناك خم�س دول من دول
االحتاد الأوروبي بينها وبني احلركة هذا ال�شكل من العالقات.
واحلركة حري�صة على تطوير هذه العالقات وهناك جهد �سيا�سي من قبل احلركة يف
الوقت الراهن لرفع ا�سم احلركة عن “الئحة الإرهاب” الأوروبية .وعلى الرغم من وجود
جتاوب من بع�ض الدول �إال �أن ما يعيق الأمر هو �أن القرار الأوروبي ال ب ّد من �أن يكون
بالإجماع .وهناك بع�ض دول االحتاد الأوروبي اجلديدة والتي رمبا تلتزم ب�سيا�سيات
الإدارة الأمريكية �أكرث منها كونها قريبة من ال�سيا�سات الأوروبية.

 .3حما�س ورو�سيا:
هناك تفاوت يف هذه العالقات على الرغم من �أن هذه الدول تنتمي اىل جمموعة
الربيك�س � BRICSإ�ضافة �إىل الربازيل وجنوب �إفريقيا ،لكن عالقة حما�س برو�سيا بد�أت
�سنة  2005و ُي�ش َهد للقيادة الرو�سية �أو للرئي�س فالدميري بوتني  Vladimir Putinب�أنه
دعا �إىل هذه العالقة قبل دخول احلركة االنتخابات .ويف �أعقاب �إعالن احلركة عن الدخول
باالنتخابات بد�أت االت�صاالت مع احلركة ،وزار وفد من احلركة رو�سيا ،وكانت له
لقاءات ر�سمية �أولية فيها.
وبعد فوز احلركة باالنتخابات ،دعت رو�سيا حما�س لزيارتها ،حيث ا�ستقبل رئي�س
الوزراء الرو�سي دمييرتي ميدفيدف  Dmitry Medvedevيف مطلع �آذار /مار�س 2006
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وفدا ً من احلركة يف مو�سكو برئا�سة الأخ خالد م�شعل .وبعد ذلك تطورت اللقاءات بني
احلركة ورو�سيا ،وكان هناك العديد من الزيارات والعالقات على م�ستويات خمتلفة،
ُت ّوجت باللقاء الذي جمع خالد م�شعل رئي�س املكتب ال�سيا�سي للحركة بالرئي�س الرو�سي
دمييرتي ميدفيدف (الذي �أ�صبح رئي�سا ً لرو�سيا يف الفرتة  )2012-2008وبح�ضور
الرئي�س ب�شار الأ�سد يف �أيار /مايو  ،2010وما تزال العالقة بني احلركة ورو�سيا قائمة
على �أ�سا�س االحرتام املتبادل.
تقدر رو�سيا دور احلركة وتدركه ،وت�ستطيع رو�سيا �أن تلعب دورا ً �أف�ضل على
�صعيد الق�ضية الفل�سطينية و�أكرث ت�أثريا ً ل�صالح م�صالح ال�شعب الفل�سطيني .ولعل
�أبرز مظاهر هذه العالقات اللقاءات املتعددة واملتتابعة بني قيادة احلركة وامل�س�ؤولني
الرو�س ال �سيّما وزير اخلارجية الرو�سي ،و�أع�ضاء جمل�س الدوما ،وم�ساعدي رئي�س
اجلمهورية ،واملندوب اخلا�ص لل�رشق الأو�سط .ومل تكن هذه الزيارات ذات طابع يغلب
عليه الربوتوكول واحلوار ال�سيا�سي ،بل جتاوزها �إىل عمل جدي وحقيقي لبناء تفاهمات
تخدم الق�ضية وال�شعب الفل�سطيني.

 .4حما�س وال�صني:
�أما فيما يتعلق بال�صني ،ففي �إطار حر�صها على بناء عالقات �إيجابية مع املنطقة،
ف�إن هناك بدايات لالت�صال بني احلركة وال�صني ولقاءات �سيا�سية م�شجعة تهدف
لتطوير العالقة مع ال�صني ،خا�صة �أن الذاكرة العربية نظرت لل�صني على �أنها وما تزال
ت�شكل دعما ً للق�ضية الفل�سطينية يف حمطاتها املختلفة .ويف ظ ّل االعتقاد ال�سائد �أن ال�صني
�ستكون العبا ً �أ�سا�سيا ً على امل�ستوى الدويل خالل العقد القادم ،يف �سياق ما تفر�ضه
الواليات املتحدة من حتديات على امل�ستوى الدويل ما يدفع ب�أكرث من طرف لإعادة النظر
يف �شكل عالقاته مع املنطقة وطبيعتها ،ف�إن من املتوقع �أن يت�صاعد دور ال�صني كقطب
�سيا�سي دويل ،الأمر الذي يفتح الآفاق لعالقات �إيجابية مع ال�صني؛ بوادرها قائمة،
وت�سعى احلركة �إىل تطويرها.

 .5حما�س والهند:
العالقات مع الهند على ال�صعيد الر�سمي ما تزال يف �إطار االت�صاالت الأولية وال ميكن
ت�صنيفها يف دائرة العالقات الر�سمية ،يف حني �أن العالقات على امل�ستوى احلزبي وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين ينمو ب�شكل �إيجابي ،وقد يرتك �آثارا ً �إيجابية على ال�صعيد الر�سمي.
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ويجب �أال يتم �إغفال �أثر العالقات الفل�سطينية التاريخية لـ م.ت.ف مع الهند على � ّأي
عالقة على ال�صعيد الفل�سطيني ،كما ال ميكن �إهمال الت�أثري الإ�رسائيلي على مثل هذه
العالقات ،والتي حتاول ا�ستخدام ق�ضية “الإرهاب” لل�ضغط على العالقات الفل�سطينية
مع الهند ب�شكل عام .وبالرغم من كل ذلك ،ف�إن فر�ص العالقة مع الهند تظل قائمة �إذا ما
�أخذنا بعني االعتبار تاريخ عالقة الهند ودعمها للق�ضية الفل�سطينية يف املحافل الدولية
املختلفة ،وحداثة العالقات الهندية  -الإ�رسائيلية.

 .6حما�س وجنوب �إفريقيا:
�أما فيما يخ�ص العالقة مع جنوب �إفريقيا ،فهي عالقة ميكن و�صفها باجليدة ،وهي
عالقة بد�أت مبكراً .وقد نظرت جنوب �إفريقيا �إىل الن�ضال الفل�سطيني بعد �إنهاء نظام
الف�صل العن�رصي نظرة دعم وت�أييد .وبعد خروج ال�شيخ �أحمد يا�سني من ال�سجن �سنة
 1998جرى توجيه دعوة ر�سمية له لزيارة جنوب �إفريقيا� ،إال �أن الزيارة مل تتم ب�سبب
�ضغوط من منظمة التحرير �آنذاك ،ويا�رس عرفات �شخ�صياً ،وبالرغم من ذلك ف�إن عالقة
احلركة وجنوب �إفريقيا ،وعلى مدى الأعوام التي تلت ذلك ،تطورت ب�شكل ثابت ،وجرى
عقد العديد من اللقاءات على م�ستوى قيادي ،والتقى رئي�س املكتب ال�سيا�سي للحركة
نائب رئي�س اجلمهورية ووزير اخلارجية وعددا ً من امل�س�ؤولني .كما متت العديد من
الزيارات جلنوب �إفريقيا لوفود من احلركة ،عالوة على لقاءات مع �شخ�صيات �أ�سا�سية
يف جنوب �إفريقيا كان �إطارها العام تطوير العالقة وتعزيزها بني الطرفني.
وتبدي جنوب �إفريقيا حر�صا ً وا�ضحا ً على تقدمي خربتها يف مواجهة الكيان العن�رصي
للجانب الفل�سطيني ،ال �سيّما و�أن جنوب �إفريقيا متثل منوذجا ً يف �إدارة ال�رصاع مع كيان
عن�رصي ،ميكن �أن ي�ستفاد منه يف جوانب �أ�سا�سية يف مواجهة الكيان ال�صهيوين.
عبت جنوب �إفريقيا عن دعمها لل�شعب
�إبان العدوان على غزة عام َّ ،2009/2008
وعب رئي�س جنوب �إفريقيا وبرملان جنوب �إفريقيا عن �إدانة
الفل�سطيني ومقاومتهَّ ،
العدوان ،والوقوف �إىل جانب ال�شعب الفل�سطيني يف حقه يف مقاومة االحتالل .ويف �سنة
 ،2012زار عدد من الوفود الر�سمية قطاع غزة ،ويف العديد من الزيارات التي قام بها
موفدون ر�سميون �إىل الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �سنة  1967التقوا خاللها قيادات من
احلركة ،وهناك �سعي من الطرفني لتطوير العالقات الثنائية وتعزيزها.
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 .7حما�س ودول �أمريكا الالتينية:
على �صعيد �أمريكا الالتينية هناك ات�صاالت مع عدد من الدول ،وهناك لقاءات منتظمة
مع عدد من الدول ال �سيّما فنزويال والربازيل وكوبا .كما جرت لقاءات عدد من وزراء
اخلارجية يف �أمريكا الالتينية ،ولقاءات املبعوثني للمنطقة �إ�ضافة �إىل قنوات �إت�صال دائمة
مع عدد من دول �أمريكا الالتينية .وعلى الرغم من اجلهود الكبرية التي تبذلها اللوبيات
ال�صهيونية لتعطيل العالقات الالتينية الفل�سطينية ب�شكل عام وعالقات حما�س مع
�أمريكا الالتينية ب�شكل خا�ص ،والتغلغل الأمني ال�صهيوين يف هذه املنطقة ،ف�إن فر�ص
العالقة بني احلركة و�أمريكا الالتينية ما تزال واعدة ب�شكل كبري.

رابعـ ًا :حــــول جناحــــات حمـــــا�س و�إخفاقاتهـــــا فـــــي
عالقاتـهـــا اخلارجيــــة:
ال �ش ّك �أن حركة حما�س جنحت يف اخلارجية يف كثري من العناوين والق�ضايا.
�أوالً ،جنحت احلركة يف تقدمي خطاب �سيا�سي متما�سك يتم�سك باحلقوق والثوابت
الفل�سطينية ،ويتم�سك باملقاومة ،ويف الوقت ذاته ين�سجم مع القانون الدويل من حيث
حقّ ال�شعوب يف احلرية وتقرير امل�صري ،وهو ما �أزعج الكيان ال�صهيوين وداعميه ،لأن
خطاب احلركة ال�سيا�سي يف هذه املجال كان متما�سكا ً بقدر مل يكن الإمكان الرد عليه
ب�سهولة ،بل كان الرد عليه ي�ؤدي لنتائج خالف ما يريد الكيان ال�صهيوين وداعميه.
نقطة النجاح الثانية� ،أن احلركة تعاملت ب�شكل عام بانفتاح مع العالقات ال�سيا�سية،
والعالقات الدولية كجزء من هذه العالقات ،وهو ما ك�شف عن قدرة ومرونة عالية
للحركة �شكلت لدى الأطراف قناعات �إيجابية ،يعرب عنها البع�ض فيما ال يعرب عنها
�أطراف �أخرى ،وتتعاطى من خاللها �أن حركة حما�س قادرة على بناء العالقات وعلى
الإيفاء مبا تلتزم به يف �سياق هذه العالقات دون �أن ي�ؤثر ذلك على مبادئها.
وا�ستطاعت حركة حما�س �إن�شاء وتطوير �شبكة من العالقات على ال�صعيد الدويل يف
ظ ّل هجوم يقوم به اللوبي ال�صهيوين عليها ،ويف ظ ّل هجوم وحماولة لتعطيل عالقاتها
تقوم بها ال�سلطة الفل�سطينية و�سفاراتها ،و�أي�ضا ً يف ظ ّل جزء من البيئة الإقليمية ال
يتعامل ب�شكل �إيجابي مع احلركة ،وهذا بال �ش ّك من جناحات حما�س.
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من جناحات احلركة متكنها من تقدمي �صيغة من العالقات ال�سيا�سية التي احرتمت
فيها اخل�صو�صيات التي قامت بني احلركة والدول ،واحرتمت رغبة كثري من الدول ببقاء
العالقات غري معلنة ،مما �ش َّكل م�صداقية وثقة يف العالقة مع حما�س ،وهو ما �أثمر �شبكة
وا�سعة من العالقات يف �أوروبا ،والأمريكيتني ،و�آ�سيا ،و�إفريقيا.
�أي�ضا ً من النجاحات التي حققتها حركة حما�س �أنها جمعت بني العالقات على ال�صعيد
الر�سمي والعالقات على �صعيد م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والقوى وال�شخ�صيات
امل�ؤثرة يف البيئة ال�سيا�سية ،وهو ما �ش َّكل حلما�س وما زال فر�صة على �صعيد العالقات
ال�سيا�سية.
ومن الوا�ضح �أن م�ستويات عالقات احلركة يف البيئة الدولية ما تزال متباينة ب�شكل
وا�سع من دول ما تزال العالقات معها يف حمطة االت�صال الأويل ،و�صوالً �إىل دول
تتمتع احلركة بعالقات قوية ورا�سخة معها ،ما ميلي على احلركة �أدا ًء متعدد الأ�شكال
والأدوات ،ورمبا ينتج �أحيانا ً بع�ض االرتباكات.
ومن الثغرات التي واجهت احلركة يف عالقاتها الدولية“ ،االتهام بالإرهاب” الذي
تبناه اللوبي ال�صهيوين والواليات املتحدة ،وهو ما �شكل عقبة ما بعد �أحداث �أيلول/
�سبتمرب .2001
من التحديات التي واجهت احلركة على �صعيد عالقاتها الدولية حماولة العديد من
الأطراف ربط م�ستوى تقدم عالقاتها بحما�س ،ب�إعادة حما�س ل�صياغة موقفها ور�ؤيتها
جتاه الت�سوية ،بدل التعامل مع احلركة كما هي.
ومن التحديات حاجة العالقات مع املجتمع الدويل �إىل ديناميات تختلف عنها يف بيئة
العالقات العربية �أو الإقليمية.
ويف مرحلة من املراحل �ش َّكل اخلطاب والأداء الإعالمي العام للحركة �أحد الثغرات يف
�إدارة العالقات ال�سيا�سية للحركة.
وبكل الأحوال ف�إن ما حققته احلركة على �صعيد العالقات الدولية ب�إيجابياته يتفوق
على ثغراته ،غري �أن معاجلة الثغرات ،على �رضورته ،من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل حت�سني
م�ستوى و�شبكة عالقات احلركة اخلارجية ب�شكل عام والدولية على وجه اخل�صو�ص.
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