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عالقات حركة حما�س مع العامل العربي
مقدمة:
بعد مرور ما يقرب من  25عاما ً على انطالقة حركة حما�س ،واجتيازها الختبارات
عديدة على م�ستوى العالقات ال�سيا�سية ،الداخلية واخلارجية� ،أ�صبح الوقوف على
جتربتها يف �إدارة هذه العالقات ودرا�ستها �أمرا ً يف غاية الأهمية ،ال �سيّما تلك التي بنتها مع
حميطها العربي� ،سواء مع النظام الر�سمي� ،أم امل�ستوى ال�شعبي على ح ّد �سواء.
تتناول الدرا�سة �أهم اخلطوط العامة العري�ضة ل�سيا�سات حما�س يف عالقاتها
ال�سيا�سية العربية ،بالرغم من �أنها قابلة للتغري بتغري الظروف ،فقد ت�شهد تقاربا ً �أو
تباعدا ً بتقارب الأهداف وامل�صالح� ،أو اختالفها وتباعدها ،مما يدفع للإجابة على جملة
من الت�سا�ؤالت ،منها:
· كيف تقيم حما�س عالقاتها العربية؟
· ما هي �سيا�ساتها و�أهدافها من وراء هذه العالقات؟
· ما هو الثابت واملتغري فيها ،وهل هناك حتول يف ممار�ستها ال�سيا�سية يف عالقاتها تلك؟
· هل هناك ا�شرتاطات يتخللها تنازالت مطلوبة منها لأجل العالقة مع طرف ما ،وهل
هناك �أطراف عربية ت�ستبعدها احلركة ،وترف�ض � ّأي عالقة معها من � ّأي نوع؟

�أو ًال :حمددات عالقات حما�س العربية:
انطلقت حما�س يف بناء عالقاتها العربية مما جاء يف ميثاقها ،وحديثه عن ارتباط
حترير فل�سطني بدوائر ثالث ،منها الدائرة العربية ،ودورها يف ال�رصاع ،والواجبات
امللقاة عليها .ور�أت حما�س �أن “الدول العربية املحيطة بـ“�إ�رسائيل” مطالبة بفتح حدودها
�أمام �أبناء ال�شعوب العربية لي�أخذوا دورهم ،وي�ضموا جهودهم �إىل جهود �إخوانهم
الفل�سطينيني� ،أما الدول الأخرى فمطالبة بت�سهيل حتركاتهم ،منها و�إليها”.1

 1ميثاق حما�س ،املادة .15
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و�سعت حما�س �إىل وقوف الأطراف العربية الر�سمية بجانبها :ت�ؤيدها ،وتتبنى
مواقفها ،وتدعم ن�شاطاتها وحتركاتها ،وتك�سب الت�أييد لها لتجعل من ال�شعوب �سندا ً
وظهريا ً لها وت�ش ّكل بعدا ً ا�سرتاتيجيا ً على ك ّل امل�ستويات الب�رشية واملادية والإعالمية،
الزمانية واملكانية ،بعقد امل�ؤمترات ،ون�رش الكتيبات الهادفة ،وتوعية اجلماهري حول
الق�ضية ،وما يواجهها و ُيد َّبر لها؛ وتعبئة ال�شعوب فكريا ً وتربويا ً وثقافياً ،لت�أخذ دورها
يف معركة التحرير الفا�صلة.2
ولعل ما دفع بحما�س لهذه املطالب جتاه الدول وال�شعوب العربية ،قناعتها
واعتقادها ب�أن “امل�رشوع ال�صهيوين ميثّل خطرا ً على الأ ّمة العربية جمعاء .وبالنظر ملا
متثّله فل�سطني من ُبعد عقائدي وقومي ،ف�إن دور الدائرة العربية يف التحرير �أ�سا�سي
ومركزي؛ حيث متثّل القوة الرئي�سية التي يع ّول عليها للنهو�ض بعبء التحرير ،و ُتع ّد
العمق اال�سرتاتيجي والرديف امل�ساند لل�شعب الفل�سطيني لتحرير فل�سطني ،و�إزالة
الكيان ال�صهيوين عن �أر�ضها”.3
وقد ا�ستفادت حما�س من جتارب قوى فل�سطينية يف عالقاتها العربية ،وكيفية
�صياغتها ،بعدم رفعها �شعارات راديكالية جتاه الأنظمة العربية ،ملأت ف�ضاء العنفوان
الثوري الفل�سطيني �أواخر ال�ستينيات و�أوائل ال�سبعينيات من القرن الع�رشين؛ من قبيل
�أن “قطار التحرير” مير بهذه العا�صمة العربية� ،أو تلك! ور�أت حما�س �أنه مقابل اجلهود
الكبرية التي تبذلها “�إ�رسائيل” لعزل الدائرة العربية عن ال�رصاع مع الفل�سطينيني
لال�ستفراد بهم ،فال ب ّد من احلر�ص على �إبقائها ،بالرغم من ك ّل ال�صعوبات.4
ولفهم طبيعة العالقات التي بنتها حما�س مع الدائرة العربية ،و�إدراك مدى �إمكانية
ا�ستمرارها وا�ستقرارها ،ال ب ّد من النظر يف الأ�س�س واملبادئ التي قامت عليها ،والأر�ضية
ال�سيا�سية التي �أعدتها جتاهها على النحو التايل:

 2ميثاق حما�س ،املادة .28
 3ميثاق حما�س ،املادة .29
� 4أحمد فهمي ،ملاذا يكرهون حما�س؟ (الريا�ض :مكتب جملة البيان� ،)2009 ،ص .19
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 .1االت�صال مبختلف الأطراف العربية:
حر�صت حما�س على �إقامة عالقات �إيجابية مع الأنظمة العربية ،بغ�ض النظر عن توجهها
ال�سيا�سي وانتمائها الفكري ،و�إعالن جاهزيتها للتعامل مع القوى الإ�سالمية ،وامل�سيحية،
واال�شرتاكية ،والي�سارية ،والليربالية ،لت�شجيعها على القيام بواجبها وم�س�ؤولياتها جتاه
ال�شعب الفل�سطيني ،ون�رصة ق�ضيته العادلة ،حل�شد الر�أي العام العربي.
وحر�صت حما�س على التوا�صل مع اجلامعة العربية و�أمينها العام يف جميع املنا�سبات
والقمم ،م�شاركة ومرا�سلة .وحاولت دائما ً �أن تبحث عن اجلوانب امل�شرتكة بينها وبني
الأنظمة ،لتو�سيع دائرة التن�سيق والعمل يف جوانب االتفاق .كما �سعت حما�س للتعاون
مع املنظمات والهيئات العربية والتن�سيق معها ،انطالقا ً من قاعدة “تغليب القوا�سم
امل�شرتكة وم�ساحات االتفاق على مواقع االختالف” ،بحيث تقوم عالقاتها على ال�رشاكة
الكاملة بني جميع املكونات العربية .وهي �إذ ت�سعى لتعزيز العمل العربي امل�شرتك،
ترى �أن �صيغته يجب �أن تقوم على �أ�سا�س االلتزام بالعمل على حترير فل�سطني ،وعدم
االعرتاف بالعدو� ،أو �إعطائه حقّ الوجود على � ّأي جزء منها.5
وما لبث �أن ات�ضح للحركة �أن التقدم واالت�ساع اللذين حققتهما ،ميدانيا ً و�شعبياً،
�سيا�سيا ً وع�سكرياً ،زادا من اهتمام الأطراف العربية بها ،و�أنها كلما قويت ،واحتلت
مواقع �أكرث ت�أثريا ً يف ميزان القوى ال�سيا�سية وجمريات الق�ضية الفل�سطينية� ،أ�صبحت
�رضورة االت�صال بها ،و�إقامة العالقات الإقليمية والقوية واملتبادلة معها �أكرث �إحلاحا ً.6

 .2رف�ض التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية:
لأن حما�س لي�ست جزءا ً من النظام ال�سيا�سي “الداخلي” العربي ،وال التجاذبات
الداخلية لأي من دوله ،لذلك تن�أى بنف�سها عنها ،مما حتم عليها ال�سري يف معرتك �شائك
بدقة وحذر ،مبا يحقق الأهداف الفل�سطينية� .إذ �إن جتربة منظمة التحرير ما زالت
�شاخ�صة يف عيون قادة احلركة؛ فلم يكن االرمتاء يف �أح�ضان الأحالف واملحاور جمديا ً
بعد �أن �سلبها �إرادتها وهويتها ،ومل يعد التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية ،وا�ستعداء الأنظمة

� 5سمري �سعيد ،حركة املقاومة الإ�سالمية حما�س (املن�صورة :دار الوفاء للطباعة والن�رش والتوزيع� ،)2002 ،ص .19
 6خالد احلروب ،الوطنية والإ�سالموية يف فل�سطني :وحدة �أو االنق�سام؟ ،احلياة.2009/10/3 ،

289

حمـــــا�س
العربية على الفل�سطينيني �إال باخل�سائر والرتاجع لق�ضيتهم .7وقد و�ضع ذلك �أمام
احلركة مهمة ج ّد كبرية ،متثلت يف قدرتها على توظيف التناق�ضات املعلنة واخلفية بني
الدول العربية ،واختالف م�صاحلها من جهة؛ ومن جهة �أخرى احلذر من مغبة وقوعها
يف �رشك اال�ستخدام والتوظيف من ِقبل الأنظمة.
وا�ستطاعت حما�س طوال ال�سنوات املا�ضية �أن تبني عالقات متوازية مع احلكومات
واملعار�ضات العربية على ح ّد �سواء .وي�ست�شهد كثريون بنموذج العالقات املتينة مع
الدولة ال�سورية ،بالرغم مما بينها وبني الإخوان امل�سلمني من خالف و�صل ح ّد املواجهة
الدموية �سنة 1982؛ وكذلك حر�صها �أال تثري ح�سا�سية احلكومة امل�رصية� ،أيام نظام
ح�سني مبارك ،خ�صو�صا ً الفرتة  ,2011-2000من عالقتها مع الإخوان هناك .8ويف
الوقت ذاته ،ترف�ض احلركة تدخل الدول العربية يف �سيا�ساتها ومواقفها و�ش�ؤونها
اخلا�صة ،وت�ؤكد ا�ستقالليتها يف اتخاذ قرارها “الفل�سطيني الوطني” ،الذي ت�صنعه
م�ؤ�س�ساتها القيادية .9ومع ذلك ،فقد نظر البع�ض �إىل مواقف حما�س املرنة جتاه النظام
العربي الر�سمي على �أنها “نقطة �إدانة” �ضدها ،العرتافها ال�سهل به ،وعدم االنخراط
بتغيريه؛ ال �سيّما �أنها حركة �إ�سالمية �شعاراتها فوق قطرية ،وتدرك �أن عبء التحرير ال
ميكن �أن يقوم به ال�شعب الفل�سطيني مبفرده ،وال ال�شعب العربي املجز�أ.10

 .3عدم فتح معارك جانبية مع � ّأي طرف عربي:
نب حما�س �سيا�سة التهجم على �أحد ،لكنها عربت ب�شكل مو�ضوعي وملتزم عن
مل تت َّ
مالحظاتها ،ونقدها ملواقف الأطراف املختلفة من ال�رصاع مع االحتالل� ،سعيا ً لإيجاد
توازن يف عالقاتها ال�سيا�سية العربية ،وترف�ض �أن تكون عالقاتها مع � ّأي طرف على
ح�ساب �آخر ،طاملا �أنه يقف بجانب ال�شعب الفل�سطيني ،وترحب بدوره.11
 7زكي �شهاب ،حما�س من الداخل (بريوت :الدار العربية للعلوم� ،)2008 ،ص .187
 8عدنان �أبو عامر ،احلركة الإ�سالمية يف قطاع غزة بني الدعوة وال�سيا�سة (القاهرة :مركز الإعالم العربي،
� ،)2006ص .75
 9مقابلة مع خالد م�شعل ،قناة اجلزيرة الف�ضائية ،الدوحة.2006/3/5 ،
� 10إياد الربغوثي ،الإ�سالم ال�سيا�سي يف فل�سطني ما وراء ال�سيا�سة (القد�س :مركز القد�س للإعالم واالت�صال،
� ،)2000ص . 65
 11جواد احلمد و�إياد الربغوثي ،درا�سة يف الفكر ال�سيا�سي حلركة املقاومة الإ�سالمية :حما�س� ،ص .225
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يف ال�سياق ذاته ،عاجلت حما�س خالفاتها مع الدول العربية بكثري من ال�صرب والروية،
وابتعدت يف مواقفها وبياناتها عن �سيا�سة االتهام والتجريح ،واعتمدت باملقابل على لغة
النقد املو�ضوعي ،والن�صح واملنا�شدة ،دون قطع ج�سور التوا�صل يف �أحلك الظروف ،فلم
توجه االتهامات مل�رص ،ومل تفتح جبهة مع الأردن ،وال ا�ستهدف �إعالمها دول اخلليج.12
وميكن القول �إن الأ�س�س التي اعتمدتها احلركة يف عالقاتها العربية مبنية على ر�ؤية
ا�سرتاتيجية وا�ضحة ،نظرا ً لقناعتها الرا�سخة ب�أن الدول العربية التي تزداد �ضعفا ً
وارتباكا ً ك ّل يوم ،ت�صبح �أكرث قابلية للخ�ضوع والرتاجع �أمام امل�رشوع الأمريكي؛ ما
يعني مزيدا ً من الت�ضييق و�س ّد املنافذ عليها ،وهذا ما ح�صل بعد فوزها يف االنتخابات
الت�رشيعية ،وازداد و�ضوحا ً بعد �سيطرتها على غزة �أوا�سط �سنة .2007
وبالرغم من ذلك ،فلم يخ ُل اخلطاب التعبوي حلما�س من الدعوة للوحدة العربية،
والوحدة الإ�سالمية ،ولكنه مل ين�شغل باجلانب التنظريي والفكري التف�صيلي ،مكتفيا ً
بال�شعارات العامة العري�ضة ،نظرا ً النغما�س حما�س يف م�رشوع املقاومة ،وب�سبب وجود
�أدبيات �أخرى كثرية يف هذا الإطار .مع العلم �أن احلركة عربت يف �أدبياتها وبياناتها
وت�رصيحاتها ،عن حر�صها على الوحدة العربية ،م�ؤكدة �أن اختالف الر�أي ،لي�س مربرا ً
للتناحر والفرقة .وترى حما�س �أن �ساحة العمل الوطني والعربي تت�سع لكل الر�ؤى
واالجتهادات يف مقاومة امل�رشوع ال�صهيوين ،معتقدة �أن وحدة العامل العربي والإ�سالمي
غاية ينبغي على جميع القوى والفعاليات الفل�سطينية والعربية العمل للو�صول �إليها.
وعندما بدا �أن دوالً عربية رئي�سية ت�سعى للتحر�ش بها� ،أو تفتعل �أزمات معها،
�أو توتري عالقتها بها ،فقد عاجلت حما�س هذه املواقف بروية ،ومل ت�س َع للت�صعيد
الإعالمي ،واكتفت بنفي التهمة عن نف�سها ،وابتعدت �إعالميا ً عن كل ما يفاقمها .وقدمت
حما�س منوذجا ً لل�صرب والرتوي ،بالرغم من املدى البعيد الذي ذهبت �إليه بع�ض الأنظمة
العربية مبقاطعتها ،واالن�صهار التام يف املطالب الأمريكية املت�شددة للتعامل معها ماليا ً
و�سيا�سيا ً .13وعر�ضت حما�س منوذجا ً لكظم الغيظ مع من جتاهلوا دورها ومكانتها،
ومل تعمد للت�شهري بهم على امللأ؛ مما ُع َّد م�ؤ�رشا ً مهما ً على مرونتها ،وقابليتها لتغليب
� 12أحمد فهمي ،مرجع �سابق� ،ص .24
 13خالد احلروب ،حما�س :الفكر واملمار�سة ال�سيا�سية� ،ص .159
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امل�صالح العليا على م�صاحلها ور�ؤاها اخلا�صة يف �سلوكها اخلارجي؛ فيما رحبت علنا ً
باملواقف التي �آن�ست فيها الدفء واحلميمية جتاهها ،ولذلك احتفظت بعالقات طيبة
ووثيقة مع بع�ض البلدان العربية ،مما عمق �أوا�رص التن�سيق معها.14

 .4ح�رص فل�سطني �ساحة للمقاومة امل�سلحة:
حر�صت حما�س على عدم نقل املعركة خارج فل�سطني� ،إىل �ساحات الدول العربية،
بت�أكيدها على ا�سرتاتيجية اعتماد فل�سطني ميدانا ً �أ�سا�سيا ً للمواجهة امل�سلحة مع االحتالل،
ورف�ض تو�سيع الرقعة اجلغرافية لعملياتها ،على الرغم من االعتداءات التي تعر�ضت
لها يف اخلارج .فقد حاولت “�إ�رسائيل” اغتيال خالد م�شعل رئي�س مكتبها ال�سيا�سي على
الأرا�ضي الأردنية �سنة  ،1997واغتالت ع ّز الدين ال�شيخ خليل �أحد كوادرها يف �سورية
بتفجري �سيارته �سنة  ،2004ومع ذلك ،كان للحركة موقف حا�سم بعدم نقل م�رسح
عملياتها خارج فل�سطني املحتلة .15وكان لهذا الو�ضوح يف الر�ؤية ،واحل�سم يف املوقف،
دور كبري يف �إزالة بع�ض حواجز اخلوف من بع�ض الأنظمة العربية ،التي ظلت تنظر
للمقاومة امل�سلحة كعامل قلق وعدم ا�ستقرار لها.

 .5الدعوة لوحدة ال�صف العربي ،ورف�ض املحاور:
باركت حما�س جميع اجلهود الوحدوية العربية ،و�أ�شكال التعاون والتن�سيق العربي
امل�شرتك ،مبا يخدم امل�صالح العامة للأمة العربية والق�ضية الفل�سطينية؛ لأن الفرقة يدفع
ثمنها ال�شعب الفل�سطيني .ونظرت بخطورة لربوز حماور و�أحالف متناق�ضة ،ورف�ضت
�أن تكون طرفا ً يف � ّأي منها ،النفتاحها على اجلميع؛ لكون حما�س غري حم�سوبة على طرف
بعينه ،بل تتعامل مع اجلميع ،وال ت�صنف نف�سها مع طرف �ض ّد �آخر ،وبالرغم من ذلك،
فللحركة تقارب مع دول ،وتباعد مع �أخرى.16
وبخالف جتربة منظمة التحرير ،ا�ستطاعت حركة حما�س البقاء خارج املحاور
العربية .وبالرغم من التباين احلاد بني دول املنطقة فيما يتعلق بالعالقة مع
“�إ�رسائيل” ،ف�إنها ا�ستفادت ن�سبيا ً من هذه التناق�ضات ،دون الغرق فيها .كما �أن
 14انظر :جواد احلمد و�إياد الربغوثي ،درا�سة يف الفكر ال�سيا�سي حلركة املقاومة الإ�سالمية :حما�س� ،ص .229
 15غ�سان �رشبل ،مرجع �سابق� ،ص .65
 16جواد احلمد و�إياد الربغوثي ،درا�سة يف الفكر ال�سيا�سي حلركة املقاومة الإ�سالمية :حما�س� ،ص .235
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واقعية حما�س ،وعدم �رشودها بعيدا ً عن ال�رسبني الفل�سطيني والعربي� ،شكلت مبعث
ارتياح عربي ن�سبي كبري ل�سيا�ساتها ،مبحافظتها على �شخ�صيتها وهويتها و�أجندتها
الوطنية؛ و�إظهارها يف �أكرث من منا�سبة وقوفها بجانب “حمور املقاومة” املواجه
للم�رشوع الإ�رسائيلي  -الأمريكي ،ولكن لي�س على ح�ساب عالقاتها مع باقي دول
و�شعوب املنطقة .ورمبا كان توا�صلها امل�ستمر مع بلدان اخلليج ،وتوجهها لل�سعودية
�سنة  2007لتوقيع اتفاق مكة مع حركة فتح ،وترحيبها بدور القاهرة الو�سيط يف
امل�صاحلة الفل�سطينية ويف �صفقة تبادل الأ�رسى مع “�إ�رسائيل” �سنة  ،2011دليالً على
انفتاحها على املحور املعروف بـ“حمور االعتدال”.
�أكرث من ذلك ،فقد عملت حما�س على بناء عالقات جيدة مع دول املحورين ،بالرغم
من خالفاتهما ،ومل متلك خيارا ً �سوى املحافظة على التوازن يف العالقة بينهما ،ف�سورية
ظلت حتى �سنة  2011هي احلا�ضن اجلغرايف لقياداتها يف اخلارج ،بينما م�رص هي املعرب
الوحيد لقيادات الداخل �إىل قطاع غزة ،وم�رص و�سورية معا ً ت�شكالن عامالً حا�سما ً
يف م�صري ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي ،ولهذا حر�صت على عدم �إخراجهما من معادلة
ال�رصاع مع االحتالل.17
و�آمنت احلركة ب�أن اختالف املواقف مع الدول العربية حول امل�ستجدات ال�سيا�سية
ال يحول دون ات�صالها وتعاونها معها ،ال �سيّما من لديها اال�ستعداد الدائم لدعم
�صمود ومقاومة ال�شعب الفل�سطيني لالحتالل ،وحر�صت على �أهمية احلوار مع جميع
احلكومات والأحزاب والقوى ،بغ�ض النظر عن نظامها ال�سيا�سي ،وال مانع لديها من
التعاون مع � ّأي جهة ل�صالح خدمة ق�ضية �شعب فل�سطني العادلة ،وح�صوله على حقوقه
امل�رشوعة� ،أو تعريف الر�أي العام مبمار�سات االحتالل و�إجراءاته الال �إن�سانية �ض ّد
ال�شعب الفل�سطيني.18
ويف �إطار املحاور ،م�ضت حما�س بعالقاتها العربية على “حبل م�شدود” ،فال الدول
انفتحت بالكامل عليها ،وال غلّقت يف وجهها الأبواب ،ومما جاء من مواقف ت�شري
 17خالد فيا�ض ،حركة حما�س وم�ستقبل التطورات ال�سيا�سية يف فل�سطني ،درا�سة غري من�شورة ،وزارة الإعالم
ال�سعودية� ،2007 ،ص .15
 18انظر :حم�سن حممد �صالح“ ،حما�س  2005-1987ر�صيد التجربة ”،يف تركي الدخيل و�آخرون ،حركة
حما�س ،الكتاب الع�رشون (دبي :مركز امل�سبار للدرا�سات والبحوث� ،)2008 ،ص .67
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بو�ضوح ال يقبل ال�شك والت�أويل على ذلك ،ما �صدر عنها ُبعيد فوز حما�س يف االنتخابات
الت�رشيعية على النحو التايل:
�أ	.املوقف ال�سوري ر�أى يف الفوز انت�صارا ً خلطه ومع�سكره ،فدم�شق �أ�صبحت حا�ضنة
لل�رشعية الفل�سطينية بعد �أن اتهمت طويالً بدعم املعار�ضة.
ب .وجاء الرتحيب القطري حقيقياً ،خا�صة �أن عالقات دافئة ربطت بني حما�س والدوحة
طوال �سنوات.
ج� .أما ال�سودان ،فكان ثالث دولة عربية ت�ستقبل احلركة ،حيث احتفظت ل�سنوات طويلة
بعالقات قوية معها ،بالنظر �إىل اجلذور الإ�سالمية للقيادة ال�سودانية.19
د .يف املقابل ،ف�إن مواقف م�رص والأردن من املتغري الفل�سطيني الكبري بدت “غام�ضة”،
و�إن مل تتمكن من �إخفاء حالة القلق التي انتابتها ،وحاولت املزج بني احرتامها
لإرادة ال�شعب الفل�سطيني ،وامليل الوا�ضح لدعم الرئي�س عبا�س وقيادة املنظمة ،على
�أ�سا�س �أنها متثل ال�رشعية الفل�سطينية .ومل تتخ َل م�رص والأردن عن ان�شغاالتهما
الفل�سطينية الكثيفة والوا�سعة ،لكنهما مل ت�ستطيعا فر�ض ر�ؤيتهما على قيادة
حما�س ،التي مل تنجح لأ�سباب عديدة يف �إقناع م�رص والأردن ب�أن حكومتها اجلديدة
�إ�ضافة نوعية للموقف العربي ،و�أن الوقت قد حان لإجراء مراجعة حقيقية لل�سيا�سة
العربية ،فلي�س �أمام الطرفني �إال التعاي�ش.
هـ� .أما ال�سعودية ،ف�إن عالقتها بحما�س ات�سمت بالتداخل وبع�ض التعقيد� .إذ �إن
ال�سعودية داعم رئي�سي لل�سلطة الفل�سطينية بقيادة الرئي�س عبا�س ،وهي ترتبط
بعالقات وثيقة مع م�رص (حمور االعتدال) ،وكان هناك تن�سيق دائم بينهما (حتى
نهاية حكم مبارك) يف خمتلف ال�ش�ؤون العربية؛ كما �أن لل�سعودية عالقاتها القوية
مع املنظومة الغربية ،وخ�صو�صا ً الواليات املتحدة .ومن جهة �أخرى ف�إن ال�سعودية
ال تعرتف بـ“�إ�رسائيل” ،وال تربطها بها � ّأي عالقات ،وال ت�ستطيع ال�ضغط على
حما�س لتلبية ال�رشوط الأمريكية  -الإ�رسائيلية؛ كما �ستجد نف�سها يف موقف �صعب
�أمام الر�أي العام ال�سعودي� ،إن بادرت لقطع امل�ساعدات الر�سمية �أو ال�شعبية عنها
ا�ستجابة ملطالب �أمريكية؛ وهو ما يعني �أن تعامل ال�سعودية مع حما�س �سيكون �أكرث
�سال�سة من عوا�صم �أخرى.20
 19املرجع نف�سه� ،ص .76
 20زكي �شهاب ،مرجع �سابق� ،ص .187
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ثاني ًا :املنطلقات العربية يف العالقة مع حما�س:
�شهدت العالقة بني الدول العربية وحما�س ،حماوالت �ش ّد وجذب ،بالرغم من رغبة
الأخرية ب�أن تكون ودية دافئة ،بعيدة عن الندية ،و�أنها تكميل للأوىل ،ولي�ست بديالً
عنها .وانطلقت حما�س يف ذلك من واقعية �سيا�سية مفادها �أنها ال تعمل يف ظ ّل واقع عربي
طموح ،بل ت�سعى ليكون �أف�ضل مما هو عليه ،كما ارتبط املوقف العربي الر�سمي منها
بعوامل متداخلة� ،أهمها:
 .1طبيعة الأنظمة العربية وخلفياتها الأيديولوجية وال�سيا�سية.
 .2قرب �أو ُبعد هذه الأنظمة من فل�سطني ،ومدى الت�أثري اجليو�-سيا�سي لق�ضية فل�سطني
عليها.
	.3الر�أي العام العربي ال�شعبي ،الذي ال ب ّد من �إعادته بقوة �إىل قلب الق�ضية الفل�سطينية.
� .4صالبة موقف حما�س ،ووجود دعم �شعبي فل�سطيني ال ي�ستهان به ل�سيا�ساتها يف
الداخل واخلارج.
	.5ال�ضغوط الأمريكية والأوروبية ،التي ت�ستهدف عمل احلركة يف ال�ساحة العربية.
وك ّل ذلكَ ،تطلّب من حما�س ا�ستعادة االرتباط بني فل�سطني واملجال العربي ،لت�صبح
م�س�ؤولية عربية دائمة ،ولي�ست فل�سطينية فقط ،وب�شكل يرفع �سقف املوقف الر�سمي،
بحيث ترى الدول املعنية �أن موقف حما�س ي�صب يف �صالح ال�سيا�سة العربية ،ولي�س يف
التناق�ض معها.
يف املقابل ،تنوعت املواقف العربية الر�سمية من احلركة وتدرجت ،على النحو التايل:
� .1إهمال وجودها الكلي ،خا�صة يف مرحلة ت�أ�سي�سها الأوىل املرافقة النطالق انتفا�ضة
احلجارة �أواخر �سنة .1987
	.2اتهامها بالعمل خارج �أطر ال�رشعية الفل�سطينية ،وما يحمله ذلك من تعويق للم�رشوع
الوطني الفل�سطيني ،ومل�سار الت�سوية ال�سلمية الذي اختطته الأنظمة العربية
وخ�صو�صا ً م�رص.
	.3االعرتاف ال�رصيح واملبا�رش بقوتها ،ودعوتها ر�سميا ً لالن�ضمام ملنظمة التحرير،
باعتبارها املمثل ال�رشعي الوحيد للفل�سطينيني.
 .4حماولة احتوائها و�إ�ضعافها وتهمي�شها ،خ�صو�صا ً من خالل دعم الف�صائل املناف�سة
لها وخ�صو�صا ً فتح.
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اختلفت املواقف العربية جتاه حما�س ،فقام البع�ض ب�إ�شغال احلركة بلقاءات جانبية
و�شجع �آخرون �إيجاد �أقطاب داخلها تختلف
حتت �إغراء �إعادة العالقات ،و�شطب الت�أزم،
َّ
يف توجهاتها ور�ؤيتها للحل ،و�سعى طرف ثالث لربطها بطوق من الدعم ،وحماولة
�إقناعها بالتعقل والروية ،بينما كان هناك طرف رابع يق�سو ويتعنت ،لإعطاء منوذج عن
م�آالت التمرد �أو االعرتا�ض.21
يف ال�سياق ذاته ،مرت عالقات حما�س العربية باملراحل التاريخية التالية:
املرحلة الأوىل :بني تاريخ ت�أ�سي�س احلركة يف كانون الأول /دي�سمرب  ،1987حتى
�أواخر �سنة  ،1990حيث مل يكن يف اخلارج من ميثلها ر�سمياً� ،أو ينطق با�سمها ،ويعرب
عن ر�أيها و�أطروحاتها ،وبالتايل تركز عملها وجهدها على ال�ساحة الفل�سطينية،
ومقاومة االحتالل ،واحلفاظ على انتفا�ضة احلجارة وا�ستمرارها ،وترتيب العالقة
مع ف�صائل املقاومة.22
املرحلة الثانية :وتبد�أ منذ �إعالنها اعتماد �إبراهيم غو�شة ناطقا ً ر�سميا ً لها خارج
فل�سطني ،ومتثيلها يف الوفد ال�شعبي الإ�سالمي امل�ؤلف من قيادات احلركات الإ�سالمية،
لزيارة ك ّل من العراق ،وال�سعودية ،والأردن ،و�إيران ،قبيل اندالع حرب اخلليج الثانية
يف كانون الثاين /يناير  1991بهدف ت�سوية الأمر �سلميا ً بني العراق والكويت.23
وانطلقت احلركة عقب هذه الأزمة �إىل الف�ضاء ال�سيا�سي والإعالمي اخلارجي الذي
بات يهتم بها ،بعد �أن �شكل موقفها املتوازن من احلرب مو�ضع تقدير من معظم الدول
العربية .24
 21انظر :حم�سن حممد �صالح“ ،حما�س  2005-1987ر�صيد التجربة� ”،ص .87
 22يا�رس قدورة ،عالقات حما�س يف الإقليم العربي ،فل�سطني امل�سلمة ،كانون الأول /دي�سمرب � ،2007ص .28
 23عماد الفالوجي ،درب الأ�شواك :حما�س  -االنتفا�ضة  -ال�سلطة (رام اهلل :دار ال�رشوق للن�رش والتوزيع،
� ،)2002ص .70
 24في�صل حوراين ،خربات احلركة ال�سيا�سية الفل�سطينية يف القرن الع�رشين (غزة :املركز القومي للدرا�سات
والتوثيق� ،)2000 ،ص  .422وميكن القول �إن حرب اخلليج الثانية � 1991أثرت على جممل الأداء ال�سيا�سي
للحركات الإ�سالمية العربية ،ومنها حما�س ،فقد ر�أت يف غزو العراق للكويت �أمرا ً م�ستنكرا ً �شائناً ،لكن غزو
مت تف�صيل املوقف يف كتاب :احلركة الإ�سالمية يف ظ ّل
قوات �أجنبية لبلد عربي �أمر ال ميكن ال�سكوت عنه ،وقد ّ
�أزمة اخلليج ،مب�شاركة  25من قادة احلركات الإ�سالمية ،ومن �إ�صدار امل�ؤ�س�سة املتحدة للدرا�سات والبحوث
يف �شيكاغو �سنة .1991
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و�شهدت فرتة الت�سعينيات ا�ستقرار قيادة احلركة يف الأردن ،و�إعالن ممثل لها
يف ع ّمان ،تبعتها حاالت م ّد وجزر بني الطرفني .وق َّوت حما�س عالقاتها مع ال�سودان
واليمن و�سورية ولبنان وقطر و�إيران ،وفتحت مكاتب معلنة �أو غري معلنة يف عدد من
هذه الدول.
املرحلة الثالثة :مرحلة اندالع انتفا�ضة الأق�صى يف �أيلول� /سبتمرب  ،2000التي
�شهدت ح�ضورا ً �أقوى حلما�س يف قيادة االنتفا�ضة ،وو�صول فتح والأنظمة العربية �إىل
القناعة بعدم القدرة على جتاوز حما�س يف �صناعة القرار الفل�سطيني.
املرحلة الرابعة :بعد االنتخابات الت�رشيعية يف كانون الثاين /يناير  ،2006وفوز
احلركة ب�أغلبية املقاعد ،ثم ت�شكيلها للحكومة ،وبدء نوع جديد من عالقاتها ال�سيا�سية
العربية ،لت�صبح حمورا ً مركزيا ً يف �صناعة العالقات الفل�سطينية العربية ،مع وجود
جتاذبات وحماور لها ،ويف الوقت ذاته بروز تناق�ضات وتباعد للم�سافات مع بع�ضها.
ويف هذه املرحلة التاريخية بالذات ،ميكن احلديث بقوة عن دور املكتب ال�سيا�سي
للحركة يف اخلارج ،وما �ش ّكله من دعم وم�ساندة حقيقية وقوية لها لتوفري الدعم املايل
وال�سيا�سي ،والت�أييد ال�شعبي والر�سمي.25

ثالث ًا� :أهداف حما�س من العالقات العربية:
 .1تو�سيع دائرة االهتمام وامل�شاركة العربية يف حت ّمل �أعباء الق�ضية الفل�سطينية.
 .2ت�أكيد ح�ضورها على ال�ساحة ال�سيا�سية العربية.
� .3إطالع الأطراف العربية على وجهات نظرها ،لتفهمها دون ت�شويه.
	.4االنفتاح ال�سيا�سي والإعالمي� ،إقليميا ً ودولياً ،وتوفري ف�ضاءات جغرافية لتحركها
ال�سيا�سي.
 .5حتقيق التقارب للمواقف العربية ال�سيا�سية مع مواقف احلركة.
	.6احل�صول على اعرتاف الدول العربية الر�سمي بها ،وح ّل امل�شكالت التي تعرت�ض
الفل�سطينيني فيها ،وتوفري الدعم املادي واملعنوي ب�صوره املختلفة مل�ساندتهم.26
� 25صحيفة االحتاد� ،أبو ظبي.2006/3/1 ،
 26جواد احلمد و�إياد الربغوثي ،درا�سة يف الفكر ال�سيا�سي حلركة املقاومة الإ�سالمية :حما�س� ،ص .287
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ولأن احلركة على دراية باملعلن واخلفي من املواقف العربية جتاهها ،وتدرك حجم
العامل العربي يف حتديد �رشعية النظام الفل�سطيني ،ف�إنها مل تن�شد من حميطها العربي
�سوى ما ت�ست�شعر �إمكانية التجاوب معه .وبالرغم من �أنها حري�صة على م ّد يدها
لعالقات عربية قوية وجادة� ،إال �أن الت�سا�ؤل احلقيقي كان� :إىل � ّأي مدى تبدو جدية الدول
العربية يف فتح حوار وعالقات معها؟ وحتى متى �ستعمل احلركة لإذابة كرة الثلج املعيقة
لتفعيل عالقاتها العربية ،وتنميتها ،وتقويتها27؟
يف املقابل ،ف�إن حما�س بعد تقلدها ملوقع “ال�سلطة” ،بات لديها م�صالح مع الدول
العربية� ،أهمها:
	.1احلفاظ على وترية دائمة من الدعم العربي ،ال �سيّما املايل منه ،يف �ضوء التهديدات
الأمريكية والأوروبية بوقفه ،مما �شكل حتديا ً كبريا ً ومبكرا ً �أمامها ،يف �ضوء االعتماد
�شبه الكامل لل�سلطة الفل�سطينية على هذه الأموال وامل�ساعدات واملنح ،وبالتايل من
م�صلحتها �أال تعمل على ا�ستعداء � ّأي طرف ،بل احلر�ص على بناء عالقات جديدة مع
اجلميع.28
 .2تقوية عالقتها بدم�شق ،كونها الأقرب حلما�س يف دعم حمور املقاومة ،ويف �ضوء
ترحيبها املعلن بفوزها وت�سلمها احلكم ،وا�ستعدادها لدعمها ،مما �سيخفف بالت�أكيد
من وط�أة ال�ضغوط املحلية والإقليمية والدولية املمار�سة عليها .كما ا�ستفادت من
وجود قوى م�ؤثرة وداعمة للمقاومة يف لبنان ،وعلى ر�أ�سها حزب اهلل ،واجلماعة
الإ�سالمية.
 .3عزمها على نيل “ال�رشعية العربية” ،بعد ح�صولها على ال�رشعيات اجلهادية
والد�ستورية ،ليتم التعامل معها ب�صورة وا�ضحة دون مواربة �أو خجل ،ما تطلب
متتني العالقات ،وتنميتها.29

 27فهمي هويدي ،فت�ش عن امل�ؤامرة يف توتري عالقة حما�س بالدول العربية ،اخلليج.2006/2/6 ،
� 28إياد الربغوثي ،الأ�سلمة وال�سيا�سة يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة (رام اهلل :مركز رام اهلل لدرا�سات حقوق
الإن�سان� ،)2003 ،ص .42
� 29أنور عبد الهادي �أبو طه وفي�صل دراج وجمال باروت ،الأحزاب واحلركات واجلماعات الإ�سالمية
(بريوت :املركز العربي للدرا�سات اال�سرتاتيجية ،)2000 ،اجلزء � ،1ص .235
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ولتحقيق هذه الأهداف ،و�ضعت حركة حما�س �سيا�سات حمددة لعالقاتها العربية،
انطالقا ً من �إميانها ب�أن ق�ضية فل�سطني عربية و�إ�سالمية ،لي�ست خا�صة بال�شعب
الفل�سطيني فح�سب ،واعتقادها �أن اخلطر الإ�رسائيلي يتهدد الأمة كلها ،مما يجعل العرب
م�س�ؤولني �أمام �شعوبهم عن ن�رصتها ،وا�ستنادا ً لهذه القناعة ،ر�أت احلركة �أن حتقيق
�أهدافها من هذه العالقات يجب �أن ي�أخذ بعني االعتبار �أبرز مالمح الواقع العربي ،على
النحو التايل:
 .1حالة الفرز والتمحور واالنق�سام التي ت�سود العامل العربي ،فمنذ �أزمة حرب اخلليج
الثانية ،وت�أثرياتها ال�سلبية م�ستمرة على �سيا�سات الدول العربية ومواقفها.
	.2انخراط وت�أييد غالبية الأنظمة العربية يف عملية الت�سوية ،وعدم قدرة احلكومات
املعار�ضة �أو الراف�ضة على الت�أثري باجتاه م�ضاد ب�سبب حجم الت�أييد الدويل لهذه
العملية ،وال�ضغوط املمار�سة عليها لدعمها وت�أييدها.
	.3ا�ستنزاف جهود واهتمامات بع�ض الدول العربية يف م�شاكل و�رصاعات داخلية
و�إقليمية ودولية :العراق ،وال�سودان ،و�سورية ،واجلزائر ،وال�صومال ،ولبنان ،وما
�أفرزه من تركيز االهتمام على الهم القطري على ح�ساب مواجهة اخلطر ال�صهيوين،
وا�سرتجاع فل�سطني.
� .4ضعف الإمكانات املادية ،واملديونية الثقيلة التي تخ�ضع لها كثري من الدول العربية.30
وبنا ًء على ما تقدم ،ر�سمت حما�س �سيا�ساتها ،بحيث دعت للعمل على رفع
الإيجابيات ،واحلد من ال�سلبيات ،والتم�سك باملبادئ والثوابت ،وح�شد الطاقات لدعم
�صمود ال�شعب الفل�سطيني ال�ستكمال الن�رص والتحرير ،بحيث جنحت يف احل�صول
على جانب كبري من “ال�رشعية الر�سمية العربية” ،و�شكل ذلك خطوة مهمة لت�صبح
العبا ً �إقليمياً .وقد �أظهرت حما�س بع�ض املرونة يف خطابها ال�سيا�سي ،وحراكها امليداين
لتحقيق �أو�سع انفتاح ممكن على البيئة الر�سمية العربية ،مما �أثار نقا�شا ً داخلها حول ما
�إذا كانت مرونتها حتقق املردود املطلوب �أم �أنها تذهب بال ثمن.31

 30خالد احلروب ،حما�س :الفكر واملمار�سة ال�سيا�سية� ،ص .171
 31حممد جمعة“ ،حما�س والدائرة العربية ”،يف حم�سن حممد �صالح (حمرر) ،قراءات نقدية يف جتربة حما�س
وحكومتها ( 2007-2006بريوت :مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات� ،)2007 ،ص .84
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رابعــ ًا :عقبــــــات فــــــي طريــــق عالقــــات حمــــــا�س
العربيــــة الر�سميـــــة:
ك�شف واقع العالقة بني حما�س والدول العربية عن جمموعة من الإ�شكاالت الفكرية
والعوائق العملية ،التي مل تكن حا�رضة يف املرحلة ال�سابقة خلو�ض احلركة غمار العمل
ال�سيا�سي احلكومي والربملاين ،حيث حترر خطابها ال�سيا�سي من “امل�صطلحات
الدبلوما�سية ،ومراعاة امل�صالح ،واللباقات الإجبارية”.32
وميكن ا�ستعرا�ض �أبرز هذه العوائق والإ�شكاليات على النحو التايل:

 .1الإرث ال�سيا�سي والتاريخي للإخوان امل�سلمني:
وهو �إرث يلقي بظالله على واقع وتطور عالقات حركة حما�س بالدول العربية،
و�أوجد تخوفا ً لديها من طبيعة ارتباط احلركة باجلماعة الأم ،على �صعيد �إتاحة املجال
�أمامها لتعمل فيها مبا�رشة وعلناً ،مما قد يخدم برامج عمل احلركات الإ�سالمية
فيها ،وهو ما يتعار�ض مع الأو�ضاع ال�سيا�سية القائمة ،لذلك مل يكن �سهالً عليها فتح
�أبوابها كاملة �أمام حما�س ،حتى لو �أعلنت حما�س عدم التدخل يف �ش�ؤون الدول العربية
الداخلية.33
وقد حاولت حما�س �إثبات عدم ارتباطها التنظيمي باحلركات الإ�سالمية يف الدول
العربية ،و�سعت للن�أي عن �شبهة الإ�رضار بالأنظمة القائمة ،التي ر�أت يف حما�س حركة
�أيديولوجية تتناق�ض مع منظومتها ال�سيا�سية ،وت�أثرت بخ�صومتها ال�سيا�سية املزمنة
مع الإخوان امل�سلمني .وكان الأمر بحاجة ملرور وقت ي�ستوعب فيه املحيط العربي
غري هذه القناعات امل�سبقة؛ �إذ مل يكن �سهالً على معظم الدول العربية ال�شعور باالرتياح
لفوز حما�س يف االنتخابات ،وهي احلركة ذات الهوية الإخوانية .ولأنه من امل�ستحيل على
� ّأي قيادة فل�سطينية جتاهل حقائق التاريخ واجلغرافيا واال�سرتاتيجية ،فقد َتطلّب ذلك
من حما�س �أال تتوقف حلظة عن حماولة حت�سني موقفها.34
 32ب�شري نافع ،اتفاق مكة م�ؤ�رش على القدرات الذاتية لل�سيا�سة العربية ،القد�س العربي.2007/2/15 ،
 33علي اجلرباوي“ ،حما�س :مدخل الإخوان امل�سلمني �إىل ال�رشعية ال�سيا�سية� ”،ص .72
 34ب�شري نافع ،مرجع �سابق.
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وب�شكل عام ,فقد تعاملت عدد من الدول العربية ،ال �سيّما املحيطة بفل�سطني ،مع
حما�س على �أ�سا�س خماوفها املعتادة من الإ�سالميني ،وخ�شيتها من �أن جناح منوذجها
قد ي�ؤثر على و�ضعها الداخلي ،من حيث تقوية الإخوان امل�سلمني .وعلى هذا كان
�صعودها ،وات�ساع �شعبيتها ،وفوزها االنتخابي ،وت�شكيلها للحكومة �أمرا ً غري مرغوب
به عربياً ،لكن مقت�ضيات العمل العربي يف ال�ساحة الفل�سطينية جعلتها تتجنب الدخول
يف � ّأي �رصاع مك�شوف مع احلركة .حاولت حما�س ،من جهتها ،طم�أنة هذا املحيط �إىل
بعدها املحلي ،وعدم اجنرافها خلطابات التنظيمات الإ�سالمية يف تلك الدول ،مما �أفادها
يف احلوارات العربية .وجتلَّى ذلك يف دخول م�رص وال�سعودية على خطوط الأزمات
الفل�سطينية للو�صول �إىل قوا�سم م�شرتكة.35

 .2االعرتاف العربي ب�رشعية منظمة التحرير:
كان مما �أعاق تو�سيع عالقة حما�س بالأنظمة العربية �أن خطابها ت�ضمن مزاحمة
غري مبا�رشة للمنظمة ،و�أن حما�س امتنعت عن االعرتاف ال�رصيح بتمثيل املنظمة الوحيد
لل�شعب الفل�سطيني .وقد ر�أت بع�ض الأنظمة �أن التعامل مع بع�ض الف�صائل حمدودة
الت�أثري� ،أكرث �سهولة من التعامل مع حما�س ذات احل�ضور املهم واملناف�س للمنظمة.
ولأن الأعوام التي غاب الإ�سالميون الفل�سطينيون فيها عن �ساحة الفعل ال�سيا�سي
والع�سكري ،وانفردت منظمة التحرير بتوجيه دفة الن�ضال الوطني ،كانت كفيلة
برت�سيخ جذورها يف املحيط العربي ،فقد ا�صطدمت حما�س يف عالقاتها بهذه الأطراف
بعدم موافقتها مبدئيا ً على احتمال طرح نف�سها بديالً للمنظمة� ،أو االعرتاف بها على هذا
الأ�سا�س .36غري �أن حما�س التي تدرك هذا الواقع متاما ً مل تقم �إطالقا ً بطرح نف�سها بديالً
للمنظمة ،ور ّكزت على �إعادة بناء املنظمة وتفعيل م�ؤ�س�ساتها على �أ�س�س جديدة.

 .3م�شاريع الت�سوية ال�سلمية:
بدءا ً بانعقاد م�ؤمتر مدريد �سنة  ،1991فاتفاق �أو�سلو �سنة  ،1993ووادي عربة مع
الأردن �سنة  ،1994والعالقات الإ�رسائيلية  -العربية الر�سمية و�شبه الر�سمية ،وانت�شار
التطبيع ،ابتعدت الأجواء العربية بالتدريج عن خيار املقاومة و�شعاراتها ،فحملتها
 35حممد ال�سعيد �إدري�س ،حما�س والعرب والطريق اخلام�س ،اخلليج.2007/7/1 ،
 36خالد احلروب ،حما�س :الفكر واملمار�سة ال�سيا�سية� ،ص .166
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حما�س وحاولت بعث احلياة فيها ،و�أرادت �أن تبني عالقاتها باملحيط العربي على
�أ�سا�سها؛ لتجد نف�سها ت�سري عك�س التيار ،فهي تدعو للمقاومة امل�سلحة ،يف وقت ذهب
فيه اجلميع �إىل الت�سوية.37
وهكذا ،بقي االلتزام بتحرير فل�سطني ،وعدم االعرتاف باملحتل الإ�رسائيلي� ،أحد
�أهم معوقات عالقات حما�س العربية ،ب�سبب التباعد ال�شا�سع يف الفكر والطرح بني ما
تعلنه احلركة من رف�ض � ّأي تفاو�ض �أو اعرتاف حتت � ّأي ذريعة �أو مقابل؛ وما تتبناه
الأنظمة العربية املنخرطة يف عملية الت�سوية ،والتي قطعت �شوطا ً طويالً يف التفاو�ض
واالعرتاف.38

 .4احلملة الغربية على احلركات الإ�سالمية:
فقد و�صفتها هذه احلملة بـ“الإرهاب” ،وقامت مبحاربتها ومالحقتها ،وجتفيف
منابعها ،ومطاردتها .ومما زاد معاناة حما�س� ،أن تنامي هذه احلملة تزامن مع ت�صاعد
قوتها ،وتزايد نفوذها ،مع اندالع انتفا�ضة الأق�صى  .2000وقد جاءت �أحداث �أيلول/
�سبتمرب  ،2001والتداعيات اخلطرية التي نتجت عنها ،و�إدخال احلركة يف قوائم
“الإرهاب” ،لت�شكل ردعا ً لكثري من الدول العربية عن الذهاب بعيدا ً يف العالقة مع
حما�س؛ لي�صبح جمرد اللقاء معها مثريا ً للت�سا�ؤل ،ورمبا لل�ضغط املبا�رش ،ولي�صبح عدم
�إدانتها للعمليات امل�سلحة التي تقوم بها احلركة داخل الأرا�ضي املحتلة مدعاة للإحراج
مع الغرب عامة ،والواليات املتحدة خا�صة.

 .5تفكيك عالقة حما�س ب�إيران:
مع زيادة النفوذ الإقليمي لطهران ،وحديث بع�ض الأنظمة العربية عن “خماطر الهالل
ال�شيعي” ،بدت املنطقة منق�سمة بني حمورين ،و�صنفت حما�س على املحور الإيراين -
ال�سوري ،علما ً ب�أن حما�س �أدركت �أن ا�ستحقاقات الداخل الفل�سطيني تتطلب منها االبتعاد
قدر الإمكان عن � ّأي ورقة �إقليمية ،من �ش�أنها ت�أليب الأطراف العربية الداعمة �ض ّدها،
وفقدان ت�أييدها� ،أو على الأقل فقدان موقفها احليادي.39
 37علي اجلرباوي ،موقف احلركات الإ�سالمية الفل�سطينية من االتفاق الفل�سطيني  -الإ�رسائيلي� ،صحيفة
امل�ستقبل العربي ،ع ّمان� ،شباط /فرباير � ،1994ص .53
 38حممد جمعة ،مرجع �سابق� ،ص .85
 39عدنان �أبو عامر ،احلركة الإ�سالمية يف قطاع غزة بني الدعوة وال�سيا�سة� ،ص .78
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وبقدر ما راهنت �إيران على اال�ستفادة من ورقة املقاومة وحما�س يف دعم نفوذها
الإقليمي� ،سعت �أطراف عربية �أخرى كال�سعودية وم�رص؛ لفك االرتباط بني الطرفني� ،أو
تخفيف م�ستوى الت�أثري .وقد �أثبتت الأحداث �أن حما�س متنبهة للأمر ،و�أنها حافظت على
ا�ستقاللها ،و�أنه مل يتم ارتهانها ل ّأي طرف.40
ويف �ضوء تعداد العوائق اخلم�س ال�سابقة التي واجهت عالقات حما�س العربية ،ميكن
الإ�شارة �إىل بع�ض املالحظات:
�أ .عدم �إفراد احلركة على امل�ستوى النظري م�ساحات كافية للحديث عن العالقات
العربية ،مكتفية ب�إ�شارة يف امليثاق حتذر وتنبه خلطورة الغزوة ال�صهيونية ،ومطالبة
الدول العربية املحيطة بـ“�إ�رسائيل” فتح حدودها �أمام املجاهدين؛ حتى �إن برناجمها
االنتخابي ل�سنة  ،2006مل يفرد م�ساحة وا�سعة للعالقات العربية ،و�أدرجها �ضمن
حمور العالقات اخلارجية واملجتمع الدويل.41
ب .حمدودية الزيارات ،على ال�صعيدين الر�سمي وال�شعبي ،وتكرار �أ�سماء الرموز ذاتها
يف معظم الزيارات ،واللقاءات الر�سمية وال�شعبية.
ج .عدم �إن�شاء بنية تنظيمية هيكلية حلما�س خارج فل�سطني ،واالكتفاء باعتماد كوادر
�سيا�سية و�إعالمية خمتارة تقوم بعمل الرديف للعمل الأ�سا�سي القائم داخل
الأر�ض املحتلة ،مما �أدى ل�ضعف خطوط التزويد والإمداد بالكوادر املطلوبة عن
طريق �إفراز قاعدي طبيعي ،وحمدودية جهاز احلركة الإداري وال�سيا�سي يف
اخلارج ,وهو ما ّ
مت تداركه الحقاً.
والواقع �أن التزام حما�س بعدم �إن�شاء تنظيم خارج فل�سطني (حتى �سنة  )2011كان
مثار نقا�ش ،وكانت خلفية التربير تتحدث عن وجوب جتنب تكرار جتربة الف�صائل
الفل�سطينية التي نظمت الفل�سطينيني يف الدول املقيمني فيها ،مما �أدى ال�صطدامها
بالأنظمة العربية ،كما حدث يف الأردن ولبنان .42غري �أن قرار مكتب الإر�شاد جلماعة
Shaul Mishal and Avraham Sela, op. cit., p. 143. 40

 41كتلة التغيري والإ�صالح ،الربنامج االنتخابي النتخابات املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني الثانية .2006
 42حني ا�ستقرت حما�س يف �سورية� ،أوائل �سنة � ،2000أقامت هناك هيكليات تنظيمية وقواعد حركية ،اقرتبت
من الو�صول �إىل تنظيم قائم بذاته ،ي�شمل الدوائر ال�سيا�سية والع�سكرية والأمنية والإعالمية ،مما �شكل
عليها عبئا ً كبرياً� ،أمنيا ً ومالياً.
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الإخوان امل�سلمني (يف ت�رشين الثاين /نوفمرب  )2011باملوافقة على �إن�شاء تنظيم خا�ص
بالإخوان امل�سلمني الفل�سطينيني ،وف�صله عن تنظيم بالد ال�شام( ،حيث كان تنظيما
فل�سطني والأردن موحدين يف ظله منذ �سنة  )1978و�ض ّم مكاتب اخلليج �إىل الإخوان
الفل�سطينيني ،قد �شكل نقلة نوعية يف عمل حركة حما�س يف اخلارج.
وبالرغم من �أن حما�س ت�ضع الق�ضية يف �إطارها العربي والإ�سالمي من زاوية
تو�سيع دائرة ال�رصاع ،لكنها ركزت على الإطار ال�شعبي وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
�أكرث من امل�ؤ�س�سات الر�سمية ،بعد �أن �أو�صدت يف وجهها معظم بوابات الأنظمة .غري
�أن حما�س �سعت �إىل �أن تكون �أكرث فعالية يف بناء العالقات مع الأنظمة الر�سمية بعد
فوزها يف االنتخابات ،وت�شكيلها للحكومة الفل�سطينية العا�رشة �سنة 2006؛ وبعد
مواجهة جملة التحديات التي وجدت نف�سها �أمامها ،ال �سيّما بعد التهديدات الأوروبية
والأمريكية بقطع امل�ساعدات والتمويل املايل عن حكومتها �أوائل �شهر ني�سان� /أبريل
 .2006وقد تفاوتت مواقف تلك العوا�صم من نتائج االنتخابات بني مرحب وداعم،
ومتحفظ ومراهن على الف�شل ،وبالرغم من �أن بع�ض الدول ا�ستقبلت قيادات حما�س
وا�ستجابت بتوفري الدعم املايل� ،إال �أنها مل ت�ستطع (�أو مل ترغب) توفري ال�رشعية العربية
الداعمة ملواقف حما�س.

خام�س ًا :البعد ال�شعبي يف عالقات حما�س العربية:
تطور اهتمام حركة حما�س بامل�ستوى ال�شعبي العربي ،متمثالً يف التيارات اجلماهريية
والقوى ال�سيا�سية ،ال �سيّما الإ�سالمية منها ،متزامنا ً مع تطور جتربتها يف العمل ،وقراءة
الواقع ب�صورة �صحيحة ،لأن نظرتها لهذا امل�ستوى مغايرة للم�ستوى الر�سمي ،حيث
حتدث ميثاقها عن التجمعات الوطنية والدينية وامل�ؤ�س�سات العربية ،وي�ستحثها لتكون
�سندا ً وظهريا ً لها ،وبعدا ً ا�سرتاتيجيا ً على كافة امل�ستويات الب�رشية واملادية والإعالمية
والزمانية واملكانية.43
ولئن كان للم�ستوى الر�سمي �رضورات تقدرها احلركة ،وت�أخذ منها الهام�ش املتاح
لدعم الق�ضية الفل�سطينية ،وحتاورها لتو�سيعه؛ ف�إن ال�صلة ظلت مفتوحة مع العمل
 43ميثاق حما�س.
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ال�شعبي ،ف�سعت �إىل تطويره والتعاطي معه بانفتاح كبري ،مما جعل عملها يف �أغلبه معه،
لأن الأنظمة العربية حمكومة ب�سيا�سات و�ضغوط.44
على هذه القاعدة� ،صاغت حما�س جمموعة من ال�سيا�سات العامة �إزاء عالقاتها
ال�سيا�سية باجلهات ال�شعبية العربية ،مبوازاة العالقة مع اجلهات الر�سمية ،ميكن
حتديدها بالنقاط التالية:
.1

.2

.3

.4

.5

�إقامة عالقات مع خمتلف ال�رشائح ال�شعبية دون �إهمال �أو جتاهل � ّأي منها ،مع
مراعاة الأولويات ح�سب الأهمية ،واحلر�ص على تعبئتها بالق�ضية وك�سب ت�أييدها
وتعاطفها ،وجتنيد طاقاتها ،ك ّل ح�سب �إمكاناته ،ومن املوقع الذي ي�ستطيع.
توثيق عالقاتها مع اجلهات ال�شعبية املختلفة ،بغ�ض النظر عن انتمائها الفكري
�أو ال�سيا�سي ،باعتبار ق�ضية فل�سطني تعني الأمة جميعاً ،وللجميع حقّ الإ�سهام
يف معركتها ،مع �إعطاء الأولوية للحركات الإ�سالمية وامل�ؤ�س�سات ال�شعبية ذات
التوجه الإ�سالمي.
جتنب الدخول يف االنق�سامات العرقية والإقليمية والطائفية يف الأمة العربية ،واالبتعاد
عن امل�شاركة يف معار�ضة االختالفات الفقهية يف امل�سائل الدقيقة والتف�صيلية ،مع
و�ضوح انتمائها الفكري.
تبني �إعالمها ومواقفها للق�ضايا العادلة لل�شعوب واحلركات العربية ،والوقوف
مع احلق �ض ّد الباطل ،والعدل �ض ّد الظلم ،واالنت�صار للمعاين الإن�سانية وحقوق
الإن�سان ،ويف حال الإحراج واال�ضطرار ميكنها عندئذ ال�سكوت ،وال تتجاوزه مطلقا ً
�إىل موقف يعار�ض مبادئها.45
الدعوة ملعاين الوحدة والتفاهم والتعاون والتن�سيق بني خمتلف القوى وامل�ؤ�س�سات
ال�شعبية العربية ،وت�شجيع ك ّل تقارب وتوحد على اخلري و�إ�صالح ذات البني ،ونبذ
�أ�شكال الفرقة والتناحر والتخا�صم ،وت�أكيد ذلك عرب �سلوكها.46

� 44أنور عبد الهادي �أبو طه وفي�صل دراج وجمال باروت ،مرجع �سابق� ,ص .237
 45ميكن احلديث بالتف�صيل والإ�سهاب عن موقف حما�س من �أحداث الربيع العربي ،والتزامها ال�صمت جتاهها،
بالرغم من انحيازها العام لل�شعوب ،وما كلفها ذلك من انتقادات من جانب الأنظمة ،لكنها �أدركت �أن الإف�صاح
عن موقف �رصيح وا�ضح قد تكون كلفته �أكرب وثمنه �أفدح.
 46عبد ال�ستار قا�سم ،حما�س والدوران يف فلك الأنظمة العربية� ،إ�سالم �أون الين ،2007/3/18 ،انظر:

http://ww2.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/palestine/89083-2007-03-18%20
16-57-23.html
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 .6ال�صرب وطول النف�س وح�سن املتابعة يف حتريك اجلماعات وامل�ؤ�س�سات ال�شعبية،
وك�سب ت�أييدها ل�صالح احلركة ،ونقلها للم�ستوى املطلوب من الدعم ،وجتنب قطع
العالقات معها� ،أو �إهمالها وجمافاتها؛ فالزمن واجلهد الد�ؤوب �رضوريان حل�شد
قوى الأمة يف مواجهة اخلطر الإ�رسائيلي.
 .7الرتكيز على املفاتيح الأ�سا�سية يف ك ّل �رشيحة وفئة ،من كبار العلماء واملفكرين،
وال�صحفيني والإعالميني ،لأنه يحقق ك�سبا ً �أكرب و�أ�رسع ل�صالح احلركة.47
وي�شري ما تقدم �إىل زيادة ملحوظة يف جرعة الواقعية ال�سيا�سية ،خ�صو�صا ً بعد �أن
دخلت يف التعامل التف�صيلي مع الواقع العربي املعقد ،الذي ي�شكل البعد ال�شعبي فيه �أحد
م�ساراته املهمة واملتداخلة واحل�سا�سة.
وتبدى ذلك من خالل م�شاركة رموز حما�س يف امل�ؤمترات واللقاءات واملهرجانات
اجلماهريية ،خطباء ومتحدثني� ،أو االعتماد على التجمعات ال ُقطرية يف ك ّل بلد ،و�إن
تفاوتت مهامها واحتفاالتها من دولة لأخرى ،ح�سب خ�صو�صيتها و�أو�ضاعها الداخلية،
كما تفاوت الدعم ال�شعبي العربي لها من جتمع لآخر.48
و�أبقى ا�ستناد حما�س على تفاعل احلركات الإ�سالمية والتحركات ال�شعبية يف الدول
العربية ،على م�سافة بينها وبني اال�صطدام بال�سيا�سات احلكومية فيها .وجنحت يف
تقليل نقاط التما�س مع الأنظمة ،لكنها ُحرمت �أحيانا ً من فوائد االت�صال املبا�رش ،وبناء
العالقات الدائمة وا�ستثمارها؛ ال �سيّما و�أن الكثري من الأن�شطة الت�ضامنية نظمت حتت
�شعارات عامة كدعم مقاومة ال�شعب الفل�سطيني.49
وميكن القول �إن القراءة العامة ل�سيا�سات حما�س يف التعامل على ال�صعيد ال�شعبي،
ت�ؤكد �أنها جنحت �إىل ح ّد كبري يف التعامل مع الو�ضع العربي املعقد وبيئاته ال�شعبية.
وقد اهتمت ب�إ�صدار بيانات وت�رصيحات حول خمتلف الأحداث العربية على امل�ستوى
ال�شعبي ،و�إبداء موقفها منها ،و�أ�صبح لها ات�صاالتها الن�شطة لتمتني وتعزيز عالقاتها
ال�شعبية ،ملا قد توفره لها من غطاء و�رشعية .مع العلم ب�أن ملفات احلركة يف عالقاتها
بامل�ضي يف الو�ضع العربي ،مدونة بلقزيز،2009/3/14 ،
 47عبد الإله بلقزيز ،وهن يف عالقة القرار الفل�سطيني
ّ
انظرhttp://infobelkzizabdelillah.over-blog.com/article-29272926.html :
 48جملة القد�س ،مركز الإعالم العربي ،القاهرة ،ني�سان� /أبريل � ،2004ص .16
 49خالد احلروب ،حما�س :الفكر واملمار�سة ال�سيا�سية� ،ص .194
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بالأحزاب واحلركات ال�سيا�سية العربية حافلة بر�سائل الت�أييد وامل�ساندة والدعم
واملباركة ،خ�صو�صا ً يف الأحداث املف�صلية ،مما يوفر لها �أر�ضية خ�صبة لتقوية عالقتها
العربية ال�شعبية.50

�ساد�س ًا :املواقف العربية من حما�س:

فر�ض تبدل املواقع يف �صناعة ال�سيا�سة العربية على حما�س والأنظمة العربية �إعادة
ترتيب عدد من الق�ضايا ،ولهذا كان من الطبيعي �أال تظ ّل �أو تتجمد عالقاتهما عند �سابق
م�ستواها ،بل طر�أت عليها تطورات رفعت من الرغبة بتبادل وجهات النظر وجها ً لوجه،
ورمبا القبول اجلزئي املتبادل امل�ؤقت على الأقل.
ويف حني ترتكز حما�س يف عالقاتها العربية على �أربع مرتكزات هي :ال�سعودية
والأردن و�سورية وم�رص ،ف�إن قادة احلركة يف قطاع غزة مييلون للرتكيز على العالقة
مع م�رص بحكم عوامل اجلغرافيا والتاريخ واالجتماع ،فيما يف�ضل قادتها يف ال�ضفة
الغربية ،االنفتاح على الأردن للعوامل نف�سها ،ولذلك لي�س غريبا ً �أن تكون م�رص والأردن
ومعهما ال�سعودية و�سورية القوى العربية الرئي�سية بالن�سبة �إىل حما�س.51
اجلدير باملالحظة �أن دول املغرب العربي مل تلقَ من حما�س االهتمام الالزم ،لإقامة
العالقات معها ،وتعزيزها ،وتقويتها ،كما مل َ
حتظ حما�س من هذه الدول بدرجة مميزة
من االهتمام ،ومل ت�شهد عوا�صمها �إال نادرا ً زيارات لقادة احلركة وممثليها ووزرائها
على غرار بقية العوا�صم العربية ،مع الإ�شارة �إىل تزايد االنفتاح على تون�س بعد ثورتها
�سنة  .2011وميكن تف�سري ذلك بعاملني:
 .1تركيز حما�س يف عالقاتها العربية على “دول الطوق” ،ذات الت�أثري والت�أثر مبجريات
وتداعيات الق�ضية الفل�سطينية ،كم�رص ،والأردن ،و�سورية ،ولبنان.
 .2يتعلق بدول املغرب العربي نف�سها ،لأنها د�أبت على حتجيم وتقزمي ومنع � ّأي دور
للإ�سالميني فيها ،وجتربتها معهم غري م�شجعة ،بل فا�شلة ،كتون�س واجلزائر.
� 50أ�صدرت حما�س العديد من البيانات املوجهة للم�ستوى ال�شعبي العربي ،منها :بيان �ض ّد العقوبات على ليبيا
�سنة  ،1992و�آخر تعزية لل�شعب امل�رصي يف ال�سنة ذاتها عقب الزلزال الذي �رضب م�رص ،وبيانات �أخرى جتاه
العديد من امل�شكالت والق�ضايا والأزمات التي تعر�ض لها ال�شعب العراقي �سنة .2006
 51عدنان ملحم ،حما�س :قراءة يف �أدواتها التنظيمية والفكرية وال�سيا�سية ،الأيام.2006/2/21 ،
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وبالتايل مل ت َر حما�س �رضورة �إيجاد ممثلني وناطقني با�سمها يف تلك الدول ،ف�ضالً

عن التجذر يف عالقة الأخرية مبنظمة التحرير .ويبدو �أن احلركة مل ت�ش�أ مزاحمتها بذلك،
ون�أت بنف�سها عنها ،لذلك بقيت املغرب واجلزائر وتون�س وموريتانيا �إىل ح ٍّد كبري خارج
جدول زيارات حما�س وعالقاتها واهتمامها .مع العلم �أن امل�ستوى ال�شعبي يف تلك البلدان
ي�ستحق �أن يحظى باهتمام احلركة ،ال �سيّما مع الن�شاطات امل�ؤيدة للفل�سطينيني عامة،
وحما�س خا�صة ،كما �أن الدولة على امل�ستوى الر�سمي لها �سجل طويل من املواقف
امل�ساندة والداعمة للق�ضية الفل�سطينية.
وميكن على �سبيل التخ�صي�ص ،احلديث عن �أهم حماور العالقات العربية حلركة
حما�س ،مع الدول الآتية:

 .1العالقة مع م�رص:
الدولة العربية الأبرز والأكرب ،ذات الوزن ال�سيا�سي والع�سكري والدميوغرايف
وال�سجل التاريخي يف ال�رصاع العربي  -الإ�رسائيلي ،ومن البديهيات ال�سيا�سية �أن يكون
حلما�س عالقة معها ،بفعل روابط العروبة والإ�سالم واللغة والتاريخ واجلغرافيا ،التي
تفر�ض نف�سها فر�ضا ً عندما يتم احلديث عنهما ،ومهما يكن اخلالف بني م�رص وحما�س،
ف�إنها ال تقطع “�شعرة معاوية” معها ،لأنها عند ذلك �ستخ�رس دورها “الأبوي” ،وتفقد
قدرتها على الإم�ساك بخيوط وت�شابكات الو�ضع الفل�سطيني .52وتدرك حما�س �أن م�رص
لي�ست ا�سما ً �أو رقما ً �أو جغرافيا فقط ،و�أن العالقة معها لي�ست حالة طارئة ،بل �رضورة
قومية للفل�سطينيني ،ومع ذلك فقد و�صلت عالقتهما يف عدد من املحطات ال�سيا�سية حلالة
من “الفتور ال�ساخن” ،وهي حالة لي�ست عابرة يف م�سار عالقاتهما ،لأن حمطات العالقة
بينهما جاءت باهتة يف غالب الأحوال ،ويرافقها دوما ً تبادل لل�شك والريبة ،وفقدان للثقة
املتبادلة ،وبدا الت�أرجح املتوا�صل فيها مت�صالً دائماً.
ولأن م�رص تدرك ب�أن �أمنها القومي ميتد �إىل قطاع غزة حيث يتنامى م�رشوع
�إ�سالمي “مبهم” من وجهة النظر امل�رصية ،و�أن الو�صول هناك يفرت�ض بال�رضورة
وجود عالقة مبا�رشة مع حما�س ،حتى ولو و�صلت التباينات معها درجة كبرية ،ف�إن
 52ح�سن نافعة ،م�رص وحما�س ..واحلاجة ل�صياغة جديدة لأ�س�س العالقة ،احلياة.2006/12/27 ،
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حما�س ت�ؤكد على ل�سان نائب رئي�س مكتبها ال�سيا�سي مو�سى �أبو مرزوق �أن العالقات
مب�رص لن حتكمها ظروف م�ؤقتة راهنة ،لأنها �أكرب من ذلك بكثري.53
ولذلك متيزت مواقف حما�س يف التعاطي مع م�رص باملرونة والديناميكية ،واحلر�ص
على �سال�ستها ،حتى يف �أ�سو�أ الظروف التي عا�شها الفل�سطينيون يف قطاع غزة �إبان
احلرب الإ�رسائيلية .و�سعت حما�س لتوظيف العديد من نقاط التقاطع لطم�أنة م�رص،
و�إظهار روح امل�س�ؤولية جتاه امل�صالح الفل�سطينية وامل�رصية ،يف حني �سعت القاهرة
ب�شكل منهجي حذر ملحاولة �ضبط �إيقاع عمل حما�س ،و�إبقاء هام�ش من العالقة ُي ّك ُن من
الت�أثري عليها ،وتطويره �إىل �شكل من �أ�شكال اال�ستيعاب و“الرتوي�ض” ،ولذلك حر�صت
على املحافظة على عالقات جيدة مع احلركة.54
ومع توايل فر�ض حما�س للوقائع ال�سيا�سية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �سنة
 ،1967خ�صو�صا ً بعد انتفا�ضة الأق�صى ،فقد انعك�س ذلك �إيجابا ً يف القاهرة ،ومنحها
�صلها يف املا�ضي ،فمندوبوها تلقوا الدعوات مرات عديدة لإجراء
مكانة ذات اعتبار مل ُت ِّ
َ
حتظ بها جماعات �إ�سالمية كبرية كالإخوان امل�سلمني
حمادثات فيها ،وهي مكانة مل
(حتى �سنة .55)2011
ارتكزت عالقة م�رص بحما�س على جمموعة من العوامل ل�ضبط �إيقاعها ،منها:
�أ	.النظر للق�ضية الفل�سطينية من خالل دورها الإقليمي والعربي.
ب	.االلتزام مب�سار الت�سوية ،الذي �أدى الختالل موازين القوى ل�صالح “�إ�رسائيل”.
ج .عدم الراحة للتعامل مع تنظيم ينتمي للإخوان امل�سلمني ،لكنها م�ضطرة لذلك لقوة
�أدائها ،وات�ساع �شعبيتها.
د� .إدراك رغبة “�إ�رسائيل” ب�إلقاء تبعات �إدارة قطاع غزة على كاهل م�رص ،وما ي�شكله
ذلك من خطر على الدولة الفل�سطينية املقبلة.
 53علي بدوان ،م�رص وحما�س والتبا�سات العالقة بينهما ،موقع الرا�صد للبحوث والعلوم ،2009/11/6 ،انظر:
http://www.arrasid.com/index.php/main/index/10/9/contents

 54حم�سن حممد �صالح ،م�رص وحما�س ..طبيعة العالقة وم�سارها ،اجلزيرة.نت ،2009/1/15 ،انظر:

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/policyanalysis/view/hamas-egyptian-relations-deteriorate

309

حمـــــا�س
هـ .مهما كان اخلالف م�ستحكما ً بني حما�س وم�رص ،ف�إن �إمكاناتها الب�رشية واملادية
الهائلة يبقيها ذخرا ً للق�ضية الفل�سطينية ،ومظلة مقبولة ال ميكن اال�ستغناء عنها يف
�ضبط ن�سق العالقات الفل�سطينية الداخلية.56
ظلت العوامل ال�سابقة حتكم العالقة مع م�رص حتى قيام ثورة  25يناير  ،2011حيث
دخلت م�رص يف مرحلة من التغريات والتقلبات ،ما زالت تداعياتها م�ستمرة حتى حلظة
كتابة هذه ال�سطور .فقد �شهدت الفرتة التي تلت �سقوط نظام ح�سني مبارك وتوىلَّ
خاللها املجل�س الع�سكري ال�سلطة حت�سنا ً ن�سبيا ً يف العالقات بني النظام وحما�س ,ناجت
عن �أجواء الثورة امل�ساندة للحق الفل�سطيني وامل�ساندة للمقاومة واملعادية لـ“�إ�رسائيل”،
ثم �إن فوز الإ�سالميني (والإخوان امل�سلمني حتديداً) باالنتخابات الت�رشيعية والرئا�سية
�أ�ضاف زخما ً جديدا ً للعالقة مع حما�س .و�شهدت الفرتة التي توىلَّ فيها الرئي�س حممد
مر�سي الرئا�سة منذ  2012/6/30وحتى �أطاح به انقالب ع�سكري يف  2013/7/3حت�سنا ً
كبريا ً يف العالقات الر�سمية مع حما�س ،بالإ�ضافة �إىل فتح م�رص �أبوابها لزيارات قادة
حما�س ،و�إقامة الفعاليات ال�شعبية الوا�سعة امل�ؤيدة للمقاومة ولق�ضية فل�سطني بالتن�سيق
مع حما�س ون�شطائها.
وقد واجهت الرئا�سة امل�رصية �صعوبات حقيقية يف تنفيذ براجمها على الأر�ض حيث
واجهت موجة من التعطيل ب�سبب عدم تعاون “�شبكة الدولة العميقة” املنبثة يف �أجهزة
الدولة ،وب�سبب تعطيل الق�ضاء للم�ؤ�س�سة الت�رشيعية ...غري �أن الرئا�سة واحلكومة
وقفت بفعالية �إىل جانب قطاع غزة وحكومة حما�س يف مواجهة العدوان الإ�رسائيلي يف
ت�رشين الثاين /نوفمرب  ،2012وتبنت مطالب حما�س يف �إيقاف العدوان وف ّك احل�صار،
وقام رئي�س الوزراء امل�رصي بزيارة غزة يف �أثناء العدوان ،كما ن�سقت احلكومة امل�رصية
زيارة عدد من وزراء اخلارجية للقطاع .كما ّ
مت تخفيف الإجراءات على معرب رفح من
اجلانب امل�رصي .وعقدت حما�س جمل�سها املركزي وانتخبت قيادتها يف ربيع 2013
مبعرفة القيادة امل�رصية.
غري �أن االنقالب الع�سكري �سعى �إىل ترتيب الأو�ضاع يف م�رص ب�شكل ي�ست�أ�صل
فيه �أو يهم�ش “الإ�سالم ال�سيا�سي” وي�رضب جماعة الإخوان امل�سلمني ،ويع ُّدها جماعة
56

ق�سم الأر�شيف واملعلومات  -مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات ،م�رص وحما�س� ،سل�سلة تقرير
معلومات (( )7بريوت :مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات� ،)2009 ،ص .45
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�إرهابية .وبالتايل �سلك �سلوكا ً معاديا ً جتاه حما�س ،و�أغلق الأبواب يف وجهها ،و�شدد
احل�صار على قطاع غزة ،وقام بهدم الأنفاق .كما �أ�صدر الق�ضاء امل�رصي قرارا ً ُم�سيَّ�سا ً
بحظر �أن�شطة حركة حما�س يف م�رص وم�صادرة ممتلكاتها .وتعر�ضت حما�س ،خ�صو�صا ً
منذ االنقالب� ،إىل حملة �إعالمية �رش�سة مليئة باالدعاءات غري امل�ستندة �إىل � ّأي �أدلة ،لكنها
من خالل كرثتها وتتابعها وعدم فتح املجال الكايف للرد عليها� ،سعت �إىل تقدمي �صورة
�سوداوية م�شوهة عن حما�س لدى املواطن امل�رصي العادي.
ومع ذلك ،ف�إن ا�ستقرار الأو�ضاع يف م�رص� ،سي�صب باجتاه �سيا�سات �أكرث اعتداالً

جتاه حما�س� ،إذا ما رغب النظام امل�رصي با�ستعادة دوره املركزي يف الق�ضية الفل�سطينية،
والتعامل ب�شكل معقول مع الأطراف الرئي�سية يف املعادلة ال�سيا�سية الفل�سطينية ،والتي
ت�شكل حما�س �أحد �أركانها.

 .2العالقة مع �سورية:
لعبت عدة عوامل دورا ً �أ�سا�سيا ً يف تط ّور وا�ستمرار عالقة الطرفني� ،أهمها:
�أ .وجود قوا�سم م�شرتكة بينهما ،كعدم االعرتاف بـ“�إ�رسائيل”.
ب	.التوافق حول نهج املقاومة كخيار ا�سرتاتيجي ،وحقّ ال�شعب الفل�سطيني يف مقاومة
االحتالل ،ورف�ض و�صفها بـ“الإرهاب”.
ج .رف�ض �سورية امل�شاركة مب�ؤمتر �رشم ال�شيخ املنعقد يف �آذار /مار�س  ،1996وح�رضته
�أكرث من ثالثني دولة ،و�أطلق حملة دولية �ض ّد املقاومة الفل�سطينية.
وقامت دم�شق �سنة  1995با�ستقبال مو�سى �أبو مرزوق ،رئي�س املكتب ال�سيا�سي
حلما�س �آنذاك ،واملهند�س عماد العلمي ع�ضو املكتب ال�سيا�سي بعد طردهما من الأردن،
وكررت ذلك �سنة  1999حني ا�ستقبلت �أربعة من قادة احلركة وعلى ر�أ�سهم خالد
م�شعل ,رئي�س املكتب ال�سيا�سي ،بعدما �أبعدتهم ال�سلطات الأردنية ،فيما �أ�سهم �سلوك
حما�س بتعزيز العالقات معها ،حيث اعتمدت ال�شفافية وامل�صداقية معها ،ومل تتدخل
يف �ش�ؤونها الداخلية� ،أو تهاجمها حني �أجرت مفاو�ضات مبا�رشة مع “�إ�رسائيل” ،لكنها
�أعلنت موقفها الراف�ض بو�ضوح لها ،ورمبا ما �ساعد على تنامي العالقة بينهما� ،أن
�سورية مل متار�س �ضغطا ً على حما�س لالعرتاف بـ“�إ�رسائيل”.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 عرب خالد م�شعل �أواخر �سنة  2005عن عالقة احلركة ب�سورية بقوله �أنها متلك
حلفاء �أقوياء ،بعد الإدراك �أن الدافع احلقيقي لل�سيا�سة الأمريكية جتاهها هو معاقبتها
على مواقفها القومية املناه�ضة لل�سيا�سة الأمريكية وال�صهيونية يف فل�سطني ولبنان
والعراق ،والرغبة بتطويع املوقف ال�سوري لي�سري يف “الفلك الأمريكي” ،واخل�ضوع
لربناجمه و�أولوياته يف املنطقة ،م�شريا ً �إىل �أن قوى املقاومة يف املنطقة ،فل�سطني ولبنان
والعراق مع �سورية ،تقف بجانبها يف خندق املقاومة وال�صمود واملمانعة ،وهي لي�ست
وحدها يف مواجهة هذه املعركة ،بل “نحن جميعا ً معها ،ولن ن�سمح لأح ٍد باال�ستفراد بها،
ٍ
طرف من �أطراف جبهة املقاومة واملمانعة املمتدة”.58
وال ب� ّأي
وبعد جتاوز حما�س ملجموعة من الإ�شكاليات يف العالقة مع �سورية� ،أهمها �أنها
حركة �إ�سالمية ذات امتداد جلماعة الإخوان امل�سلمني التي خا�ضت �رصاعا ً دمويا ً مع
النظام ال�سوري بداية الثمانينيات� ،أخذت مظاهر تزايد حتالفها مع دم�شق مظاهر �شتى
وم�ؤ�رشات عديدة ،منها:
�أ .حتول �سورية لت�صبح املقر �شبه الدائم لقيادة حما�س ،عقب ترحيلها من الأردن.
ب	.الرتحيب بفوز حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية ،واعتبار الرئي�س ب�شار الأ�سد “�أن
انت�صارها �سيخفف ال�ضغوط على �سوريا”.
ج	.ا�ستقبالها لعدد من م�س�ؤويل ووزراء حكومة حما�س يف قطاع غزة� ،أبرزهم رئي�س
الوزراء �إ�سماعيل هنية ،وزيري الداخلية واخلارجية �سعيد �صيام وحممود الزهار.
د .وعدها بتقدمي الدعم املايل واللوج�ستي للحكومة الفل�سطينية ،ورفع م�ستوى التمثيل
الدبلوما�سي ،ودخول حاملي جوازات �سفر ال�سلطة الفل�سطينية �إىل �أرا�ضيها،
و�إدخال  400فل�سطيني عالقني على احلدود ال�سورية العراقية �إىل حدودها.59
وقد انق�سم املراقبون يف تو�صيف عالقة حما�س ب�سورية على النحو التايل:
�أ .عالقة التبعية واالرتهان ،ولعل ما يريح حما�س ونهجها ال�سيا�سي جتاه عالقتها
ب�سورية� ،إدراكها واقتناعها ب�أن هذه االتهامات ت�ستند لأدلة غري منطقية ،وتقوم
 58ر�ضوان ال�سيد ،حما�س والعرب وامل�ستقبل� ،صحيفة امل�ستقبل ،بريوت.2006/2/3 ،
 59ر�أفت مرة“ ،حما�س و�إيران و�سورية ..م�صالح يف مناخات متوترة ”،يف تركي الدخيل و�آخرون ،حركة
حما�س ،الكتاب الع�رشون (دبي :مركز امل�سبار للدرا�سات والبحوث.)2008 ,
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على اتهامات باطلة ،ويراد من خاللها �إظهار تبعيتها جلهات خارجية لنفي ال�صفة
الوطنية عنها ،والزعم ب�أنها تابعة للنظام ال�سوري ،كجزء من خطة لت�شويه �سمعتها،
وهو ما دفع مبمثلها ال�سابق يف دم�شق عماد العلمي للقول �إن املوقف الدويل املعار�ض
لها لي�س ب�سبب عالقاتها ب�سوريا ،بل لرف�ضها االعرتاف بـ“�إ�رسائيل” ،ورف�ضها
االتفاقيات املوقعة معها ،ومت�سكها مب�سريتها اجلهادية ،وعرقلتها التفاق �أو�سلو
وخارطة الطريق.
ب .و�ضعهما يف خانة واحدة كحلف �سيا�سي ا�سرتاتيجي ،ففي حني وجدت حما�س
يف �سورية حا�ضنة جغرافية �سيا�سية ،حني ع َّزت عليها العوا�صم ،ف�إن الأخرية
ا�ستفادت من عالقتها الوثيقة بها ،لأنها �أظهرت اهتمامها بالق�ضية الفل�سطينية من
منطلقات قومية ووطنية ،وح�صدت مكا�سب �شعبية وعربية و�إ�سالمية كثرية من
وراء ذلك .ويف �إطار �رصاعها مع “�إ�رسائيل” ،ا�ستفادت �سورية من دعم حما�س،
بتعزيز و�ضعها ال�سيا�سي يف مواجهة الأطماع والتهديدات الإ�رسائيلية ،مبا ين�سجم
مع موقعها اجليو�-سيا�سي وتاريخها.60
ج .عالقتهما ا�سرتاتيجية على قاعدة املو�ضوعية ،وتبادل امل�صالح ،والتوازنات القائمة
على قوا�سم م�شرتكة.
وللتدليل على التو�صيف الأخري ،هناك تباينات جوهرية يف مواقف حما�س و�سورية،
منها:
�أ .تعار�ض احلركة النهج ال�سوري القائم على �أن ال�سالم مع “�إ�رسائيل” خيار
ا�سرتاتيجي ،وقبولها باالعرتاف بها ،وتوقيع اتفاقية �سالم معها ،وقبولها بدولة
فل�سطينية نهائية على حدود �سنة � ،1967ضمن الر�ؤية العربية الر�سمية لل�رصاع،
لكن ر�ؤية حما�س تذهب �إىل �أن �إنهاء ال�رصاع يكون بعد حترير فل�سطني من البحر
�إىل النهر.
ب .مل تعرتف حما�س حتى اليوم باملبادرة العربية لل�سالم التي �أقرت يف القمة العربية يف
بريوت يف �آذار /مار�س �سنة  ،2002وهذا خمالف للر�أي ال�سوري الذي يتبنى املوقف
العربي ،و�صوالً �إىل اجتماع �أنابولي�س يف الواليات املتحدة نهاية �سنة .2007
� 60سلمان �سلمان ،العالقة احلائرة بني حما�س و�سورية ،موقع الركن الأخ�رض ،2011/9/9 ،انظر:
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=23837
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ج .تعار�ضت وجهتا نظر حما�س و�سورية يف املوقف من الغزو العراقي للكويت
�سنة  ،1990حيث �شاركت الأخرية مع الواليات املتحدة الأمريكية والدول الغربية
يف حلف واحد ،حني جاءت الأ�ساطيل الأمريكية ل�رضب اجلي�ش العراقي .غري �أن
موقف حما�س بالرغم من معار�ضته لالحتالل العراقي للكويت� ،إال �أنه كان �ضد
التدخل الأمريكي الغربي يف املنطقة ،حر�صا ً على مقدراتها ،و�سعيا ً �إىل �أن يح َّل العرب
خالفاتهم ب�أنف�سهم.
د .تباينت مواقف الطرفني حول االحتالل الأمريكي للعراق �سنة  ،2003فقد ر َّكزت
حما�س على �أنه �إ�ضعاف للأ ّمة ،وا�ستهداف للمنطقة ،بينما ركز ال�سوريون (مع
�إدراكهم للخط الأمريكي) على �إزالة الرئي�س العراقي �صدام ح�سني ،عدو دم�شق
التاريخي يف املنطقة.61
هذا ما دفع بالباحثة الإ�رسائيلية عنات كورت�س للقول“ :حما�س قبل ك ّل �شيء حركة
وطنية وفل�سطينية ،و� ّأي اقرتاب مبالغ فيه مع �سوريا ميكن �أن ُيفقدها موقعها الثابت
على ال�ساحة ال�سيا�سية الفل�سطينية” ،فيما ي�شكك رجل اال�ستخبارات الإ�رسائيلية
ال�سابق عامو�س جلبوع  Amos Gilboaبتبعيتها ل�سورية قائالً“ :حما�س حافظت على
ا�ستقاللها ،وبرنامج عملها خالف برنامج �سوريا خمالفة تامة”.62
يف املقابل ،فقد ا�ضطرت �سورية لدفع �أثمان لعالقتها مع حما�س ،على النحو التايل:
�أ .بعد اندالع االنتفا�ضة الثانية يف �سبتمرب� /أيلول  ،2000وات�ساع دائرة العمليات
اال�ست�شهادية التي نفذتها قوى املقاومة الفل�سطينية داخل الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة �سنة  ،1948وعلى ر�أ�سها حما�س ،ت�صاعدت التهديدات الإ�رسائيلية ل�سورية،
وحملتها م�س�ؤولية �إيواء قادة املنظمات الفل�سطينية ،والرتويج ب�أن �أوامر تنفيذ
عمليات املقاومة ت�صدر منها.
ب .يف ر�سائل وا�ضحة لل�ضغط عليها ،نفذت “�إ�رسائيل” تهديداتها املبا�رشة ب�شن غارات
على �سورية ،ردا ً على ما تق ّدمه من دعم وحماية حلركة حما�س ،كما اغتالت ع ّز الدين
ال�شيخ خليل؛ �أحد امل�س�ؤولني الع�سكريني الأ�سا�سيني فيها.
� 61شاكر اجلوهري ،ماذا يقف خلف تطورات عالقات دم�شق بوا�شنطن؟ ،موقع ال�صف�صاف ،2006/9/17 ،انظر:
http://www.safsaf.org/01-09-06news/articels+news/shakerjuhari.htm

 62ه�آرت�س.2009/12/22 ،
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ج .ت�صاعدت التهديدات وال�ضغوط الأمريكية والأوروبية على �سورية ،ففي �شهر �أيار/

مايو  2003زارها وزير اخلارجية الأمريكية �آنذاك كولني باول ،Colin Powell
وطلب �إغالق مكاتب حما�س.
د� .صدر �أكرث من قرار دويل مبقاطعة �سورية �إثر عدة ق�ضايا ،منها دعم حما�س ،ووجهت
وزيرة اخلارجية الأمريكية كوندوليزا راي�س  Condoleezza Riceانتقادات لها،
ور�أت �أنها “لي�ست م�شكلة للعراق فقط ،بل �أي�ضا ً للبنان وللأرا�ضي الفل�سطينية”،
و�شددت لهجتها التحذيرية �ضدها ،ودعتها لوقف دعمها للم�سلحني الإ�سالميني
الذين يريدون “تدمري عملية ال�سالم” يف ال�رشق الأو�سط� ،إذا رغبت يف جتنّب �أن
ت�صبح معزولة.63
ومع ازدياد توتر عالقة حما�س و�سورية بالواليات املتحدة من جهة ،وارتفاع
التهديدات الإ�رسائيلية من جهة �أخرى ب�ش ّن حرب جديدة يف املنطقة ،وات�ساع
�سيا�سة احل�صار والعزل املفرو�ضة عليهما� ،سيجد الطرفان ب�أن م�صلحتهما تبقى
بالتفاهم والتعاون والتن�سيق ،وتبادل امل�صالح ،مع انعدام � ّأي �إ�شارة يف الأفق لأي حت ّول
غربي على الأقل جتاه �سورية.64
�أربكت الثورة التي اندلعت يف �سورية يف �آذار /مار�س  2011العالقات بني حما�س والنظام
ال�سوري� ،إذ �إن حما�س بطبيعتها حركة �شعبية تعرب عن تطلعات الإن�سان العربي وامل�سلم
يف احلرية والكرامة والتحرير .ويف الوقت نف�سه ،ال �أحد ينكر ما قدمته الدولة ال�سورية
للمقاومة الفل�سطينية عموماً ،وحما�س خ�صو�صاً .فقد وفرت لها احلماية اللوج�ستية
وال�سيا�سية ،وكانت ل�سان حالها يف النظام العربي الر�سمي ،خا�صة موقفها يف حرب غزة.
وبالرغم من ذلك ،ترى حما�س �أن عمق عالقتها مع النظام ،ال ينبغي �أن ينتق�ص
من قوة ومتانة عالقتها مع ال�شعب ال�سوري ،الذي �رضب �أروع الأمثلة يف وطنيته
والت�صاقه بالق�ضية الفل�سطينية ،ويف تبنيه خليار املقاومة وحترير الأر�ض العربية،
وظلت قناعة حما�س �أنه �سواء بقي نظام الأ�سد �أم ذهب ،فالق�ضية الفل�سطينية باقية يف
الوجدان ال�سوري.
 63جميل النمري ،مبادرة �إن�سانية تفتح نافذة �سيا�سية ..مل ال؟ ,الغد.2011/7/25 ،
 64عالقة حما�س ب�سورية..ملاذا؟ ،موقع �شبكة فل�سطني للحوار ،2003/2/3 ،انظر:
http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=7423
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ولذلك ،تعاطت حما�س بحذر �شديد مع امللف ال�سوري ،واجتهدت �أن يكون موقفها
متوازنا ً معه .وب�شكل عام َّ
تلخ�ص موقف حما�س يف �أنها ق َّدرت للنظام ال�سوري
ا�ست�ضافته لها ودعمه خلط املقاومة ،غري �أنها دعمت حقّ ال�شعب ال�سوري يف التعبري عن
عب عن تطلعاته .كما
�إرادته احلرة ،و�إن�شاء النظام ال�سيا�سي الذي ميثله ب�شكل حقيقي و ُي ِّ
�أدانت حما�س املمار�سات الأمنية واملجازر التي ُترتكب بحق ال�شعب ال�سوري ،ورف�ضت
التدخل اخلارجي ,وبذلت قيادتها يف الأ�شهر الأوىل للثورة ال�سورية ب�شكل حثيث �إىل
التو�سط ،وح ّل الأزمة بعيدا ً عن التدخل اخلارجي واخليارات الأمنية والع�سكرية؛ غري
�أن النظام �أ�رص على اال�ستمرار يف تبني اخليار الأمني يف قمع املعار�ضة .وقد رف�ضت
قيادة حما�س �أن يوظف وجودها �سيا�سيا ً مل�صلحة النظام �أو يفهم �أنها حتت جناحه �أو
�أنها تدعم �إجراءاته .ولذلك قررت حما�س اخلروج التدريجي الهادئ غري امل�ستفز للنظام
بعد ب�ضعة �أ�شهر من بدء الثورة يف �سورية .وقد اكتمل هذا اخلروج تقريبا ً مع مغادرة
خالد م�شعل لدم�شق يف كانون الثاين /يناير .2012
ومن الناحية العملية ،انقطعت �صلة حما�س بالنظام ال�سوري منذ ذلك الوقت،
وجهت حلما�س
وواجهت ا�ستياء من النظام ال�سوري و�إيران وحزب اهلل ب�سبب ذلك .كما ِّ
اتهامات مب�شاركة عنا�رصها يف الثورة ال�سورية �ض ّد النظام ،غري �أن حما�س �أكدت دائما ً
على عدم تدخلها يف ال�ش�أن الداخلي ال�سوري؛ و�أنه �إذا كان ثمة �أفراد منها �أو حم�سوبني
عليها �شاركوا يف الثورة فهو �سلوك فردي ،ولي�س ب�أي حال قرارا ً من احلركة �أو توجها ً
من توجهاتها.
وقد �آثرت حما�س �أن تدفع ثمنا ً غاليا ً برتكها ل�سورية ،مقابل �أن تنت�رص ملبادئها
وقناعاتها بحق ال�شعوب يف نيل حريتها وبناء النظام ال�سيا�سي الذي يعرب عن �إرادتها� .إذ
فقدت حما�س قاعدة عملها اللوج�ستية ومقر قيادتها ،وت�شتت قياداتها يف قطر ،ولبنان،
وم�رص ،وتركيا ،...وخ�رست معظم الدعم الإيراين .وقد ح�صل ذلك قبل �أن يحقق
الإ�سالميون انت�صاراتهم االنتخابية يف م�رص وغريها� ...أي �أن حما�س دفعت �أثمان
مواقفها قبل �أن حت�صل على � ّأي مكا�سب ناجتة عن ثمار “الربيع العربي”؛ وهو ما يعني
بالن�سبة لقيادة حما�س ت�أكيدا ً مل�صداقيتها وانتمائها لأمتها وتطلعات �شعوبها.
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 .3العالقة مع الأردن:65
يع ُّد الأردن �أكرث الدول العربية عر�ضة لتقلبات الق�ضية الفل�سطينية ،وال�ضغوط
الإ�رسائيلية والأمريكية ،خ�صو�صا ً بعد �أن �ضاقت امل�سافة بني القرار الأردين والت�صور
الأمريكي للأمور ،لكن �سيا�سته جتاه حما�س عك�ست يف �أغلب الأحوال ميزان القوى
يف املنطقة العربية ،ويف حال وجد �أن املواقف امل�رصية وال�سعودية وال�سورية �أظهرت
متا�سكا ً يف وجه ال�ضغوط الأمريكية ،فمن ال�صعب �أن يخرج ب�سيا�سة منفردة ،كما
لعب التيار الإ�سالمي فيه ممثالً بجماعة الإخوان امل�سلمني دورا ً بارزا ً يف حماية حما�س
ومواقفها ال�سيا�سية ،قبل القرار التاريخي بطرد احلركة من البالد.66
لكن التطور التاريخي الأبرز يف عالقة اجلانبني ،ما ح�صل مع خالد م�شعل �سنة ،1997
عندما حاولت “�إ�رسائيل” ت�سميمه التهامه بالتورط يف ن�شاطات معادية �ضدها ،حيث
ه ّددها الأردن زمن امللك ح�سني بقطع عالقاته معها ،مما دفعها لتوفري العالج الالزم لإنقاذ
حياته ،و�أطلقت �رساح زعيم احلركة ال�شيخ �أحمد يا�سني مقابل الإفراج عن عميلي املو�ساد
اللذين حاوال ت�سميم م�شعل ،وعودتهما �إىل “�إ�رسائيل”.67
وبعيدا ً عن الغو�ص يف تفا�صيل التطورات التاريخية ،وحاالت التوتر و�شبه القطيعة
التي �أحاطت بعالقة الطرفني ،ف�إن حما�س مل تكن الوحيدة امل�ستفيدة من �شكل العالقة
ال�سابق مع احلكومة الأردنية ،لأن الأخرية ا�ستفادت �أي�ضا ً منها ،وبالتايل لي�س من
م�صلحتها �أن تفرط بكل ما حققته من عالقتها معها.68
يف الوقت ذاته ،هناك جملة من الكوابح والعوائق التي قد تعرت�ض عودة العالقات
الأردنية احلم�ساوية �إىل �سابق عهدها ،ومنها:
 65لعل كتاب “اقتل خالد” لل�صحفي الكندي بول ما ّغو  ،Paul McGeoughقام بت�شخي�ص غري م�سبوق
لعالقة الأردن بحما�س ،ال �سيّما حني تناول حماولة اغتيال خالد م�شعل يف ع ّمان ،انظر :اقتل خالد :عملية
املو�ساد الفا�شلة الغتيال خالد م�شعل و�صعود حما�س (بريوت :الدار العربية للن�رش والعلوم،)2009 ،
�ص .199-181
 66حممد خالد الأزعر ،حما�س والعرب ..عالقة على ح ّد ال�سيف ،البيان.2007/6/30 ،
� 67أحمد من�صور ،ال�شيخ �أحمد يا�سني� :شاهد على ع�رص االنتفا�ضة (القاهرة :املكتب امل�رصي احلديث ،)2004 ،وقد
�أُذيعت حلقات الكتاب على قناة اجلزيرة ،خالل �شهري ني�سان� /أبريل و�أيار /مايو �سنة  ،1999واحللقات الثمانية
متوفرة يفhttp://www.aljazeera.net/NR/exeres/3FFE7011-6735-40DB-968A-8FBF2B78C4BE :
 68خالد ذويب ،العالقة بني حركة حما�س والأردن � ،2007-1987ص .142
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�أ .رعاية الأردن لعملية ال�سالم ،بني الفل�سطينيني والإ�رسائيليني ،التي جاءت ب�إيعاز
�أمريكي ،بهدف �إعطائه دورا ً �إقليمياً ،يف ظ ّل ان�شغال م�رص “ما بعد مبارك”
برتتيب �أوراقها الداخلية ،بالرغم من جناحها يف ترتيب �صفقة تبادل الأ�رسى بني
“�إ�رسائيل” وحما�س.
ب .حماولة احتواء حما�س وفقا ً للظروف اجلديدة يف املنطقة ،يف مرحلة ما بعد الربيع
العربي ،وحتديدا ً ملرحلة ما بعد النظام ال�سوري الذي احت�ضنها طويالً ،يف �ضوء
رهانات �أمريكية و�إقليمية على �أنها بفقدها للتحالف مع دم�شق ،قد تنخرط يف
عملية ال�سالم.
ج .حالة الدفء يف العالقة الأردنية مع ال�سلطة الفل�سطينية ت�شري �إىل عمق انخراط ع ّمان
يف ترتيب امل�شهد الفل�سطيني ،حيث تريد حما�س “ورقة” يف معركتها �ض ّد الطرح
الإ�رسائيلي بخ�صو�ص الوطن البديل ،ومواجهة ال�صعود الإ�سالمي يف الداخل ،وكلها
ح�سابات جتعلها حري�صة على فتح �صفحة جديدة معها ،فيما هي تتعامل معها
مبنطق احل�سابات وامل�صالح.69
ومل تكف ِ �أ�صوات �أردنية وفل�سطينية يف احلديث عن �إعادة العالقة بني الأردن
وحما�س من بوابة ا�سرتاتيجية تفر�ضها م�صاحلهما ،يف �ضوء امل�ستجدات ال�ضاغطة،
ومن �أهمها:
�أ .تطورات الربيع العربي.
ب	.احل�ضور الرتكي القوي وامل�ؤ ّثر يف املنطقة.
ج .ف�شل م�سار الت�سوية وال�سالم ،وازدياد التعنت الإ�رسائيلي.70
د .ظهور تغيري ملحوظ يف موازين القوى الإقليمية امل�ؤثرة يف ال�رشق الأو�سط ،والآثار
الناجمة عن الأو�ضاع االقت�صادية العاملية.

 69عمر كايد ،حما�س والأردن ..جدل احل�سابات وامل�صالح ،موقع �إيالف ،2012/1/15 ،انظر:
http://www.elaph.com/Web/opinion/2012/1/709371.html

 70منذ �صدور امليثاق �سنة  1988وحتى كتابة هذه ال�سطور ،مل يختلف موقف حما�س يف رف�ض احللول ال�سلمية
بالرغم من املطالب املتعددة من جميع الأطراف ب�رضورة ذلك ،وفيما يخ�ص املفاو�ضات مع “�إ�رسائيل” ،فهي
ما زالت ترف�ضها ،و�إن انتقلت يف الرتكيز يف موقفها من البعد املبدئي والديني �إىل الرتكيز �أي�ضا ً على عدم اجلدوى
ال�سيا�سية .انظر :ثابت العمور ،م�ستقبل املقاومة الإ�سالمية يف فل�سطني ..حما�س منوذجا ً (القاهرة :مركز
الإعالم العربي� ،)2009 ،ص .220

318

عالقات حما�س مع العامل العربي
هـ .وجود حما�س كقوة �سيا�سية ذات ح�ضور �شعبي كبري يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
وما ك ّر�سته كقوة حاكمة يف قطاع غزة منذ �صيف .2007
و	.الأزمة املتعاظمة يف �صفوف حركة فتح ،وتراجع قوتها ،و�ضعف ت�أثريها يف غزة.71
وما يزيد من �أهمية العالقة بني الأردن وحما�س ،عدم قدرتهما على بناء ا�سرتاتيجية
منفردة للتعامل مع الق�ضية الفل�سطينية بعيدا ً عن الطرف الآخر ،ودون توافق على
قوا�سم م�شرتكة ،ولذلك فلي�س من م�صلحة الأردن التعامل ب�سيا�سة التهمي�ش �أو العداء
مع حما�س ،خا�صة مع وجود الكثري من القوا�سم امل�شرتكة الثنائية.
وبالتايل ,ف�إن الإبقاء على حالة القطيعة بينهما امل�ستمرة منذ  ،1999يع ّد �أمرا ً م�رضا ً
بامل�صالح الأردنية العليا والق�ضية الفل�سطينية معاً ،مع العلم �أن طبيعة برنامج حما�س
ال�سيا�سي ،ور�ؤيتها لل�رصاع مع “�إ�رسائيل” حتقق م�صالح الأردن العليا برف�ض الوطن
البديل و“الرتان�سفري” ،واحللول التي ت�أتي على ح�سابه وم�صاحله اال�سرتاتيجية ،والتي
ت�شكل تهديدا ً مل�ستقبله ومكونات ا�ستقراره والنظام فيه ،كما ت�سهم عودة العالقة معها
بخدمة الأهداف ال�سيا�سية والأمنية الأردنية.72
يف املقابل ،تتمتع حما�س ب�شعبية كبرية يف �أو�ساط الأردنيني ،والنظام معني بتفهم
وم�سايرة التوجهات ال�شعبية لديهم ،فيما مل ي�سبق لها تاريخيا ً �أن ت�صارعت احلركة مع
الأردن� ،أو فيه� ،أو تدخلت ب�ش�ؤونه الداخلية ،مع بع�ض املالحظات التي ال تتجاوز �سوء
الفهم وميكن جتاوزها.
مع العلم �أن طبيعة العالقة امل�ستقبلية بني الأردن وحما�س ميكن �أن تنحى نحو واحد
من ال�سيناريوهات التالية:
�أ .تر�سيم عالقة ا�سرتاتيجية :مبا يحقق م�صاحلهما اال�سرتاتيجية ويخدمها،
وهناك ثمة عوامل يعتمد عليها هذا ال�سيناريو� ،أهمها:

 71رامي ملحم ،نحو عالقة ا�سرتاتيجية بني الأردن وحما�س ..درا�سة ا�ست�رشافية� ،صحيفة العرب اليوم ،ع ّمان،
.2011/10/30
 72حمطات يف تاريخ العالقة بني حما�س والأردن ،اجلزيرة.نت ،2001/6/14 ،انظر:
http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=10346
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• قدرة حما�س على املحافظة على ا�ستقرار فل�سطينيي الأردن ،والإبقاء على مكانتها يف
متثيلهم داخله.
• �إحداث اخرتاقات يف عالقاتها الدولية والعربية ل�صالح برناجمها ،وتغيري املنظار القدمي
للأردن؛ الذي يرى حما�س من زوايا غري �إيجابية.
• �إمكانية �إنفتاح الطرفني على بع�ضهما ،وجدية احلوار بينهما بالتقدم نحو عالقات
م�ستقرة ،وجتاوز �صغائر الأخطاء ،وتعظيم امل�صالح العليا.73
ب .التو�صل لتفاهمات مرحل ّية :مبا ي�شكل �سقفا ً متدنيا ً حلجم وطبيعة ومنط العالقة
الناظمة بينهما� ،ضمن املعطيات واملتغريات ال�سيا�سية ،يف �ضوء التقاطعات امل�شرتكة يف
ر�ؤيتهما ال�سيا�سية ،خ�صو�صا ً فيما يتعلق مبو�ضوعي الوطن البديل وحقّ العودة.
ج .توا�صل حول امل�صالح :وهو احلد الأدنى املعقول من العالقة بينهما ،لإقامة
حوار وتوا�صل م�شرتك ،وت�شاور حول الق�ضايا التي تهمهما.
د .البعد عن اخلالفات :ويقوم على االحرتام والبعد عن اخلالفات لطرفني ميكن
�أن تربط بينهما م�صالح متعددة ،فال �أق ّل من احلفاظ على عالقة حترتم الآخر ،وتفهم
قراراته ،والإبقاء على نهج يراوح بني التفهم واالحرتام ،وجتنب االحتكاك وال�صدام،
�أو الدخول يف حماور ،و�إقامة عالقات ت�رض مب�صالح الطرف الآخر� ،أو االنحياز ل�صالح
جهة ترتبط بعالقة تناف�سية �أو خالفية مع الآخر؛ كدعم الأردن حلركة فتح وقيادة
ال�سلطة واملنظمة.
هـ .الف�شل والعداء :وهو من �أخطر التوجهات التي ميكن انتهاجها؛ لأنه يغيّب
تطوير امل�صالح العليا ،ويخ�شى �أن ي�شجع الطرفني على الذهاب للخيار الأ�سو�أ ،وهو
حالة الرتب�ص واخل�صومة ،لأنها و�صفة لعالقة قامت ردحا ً من الزمن ،وكانت عنوان
العالقة احلاكمة بينهما ،بالرغم من وجود قناعات �أردنية ت�ؤكد �أنه لي�س من م�صلحة
ع ّمان و�سمعتها وا�ستقرارها الداخلي� ،أن تذهب بعيدا ً يف مقاطعتها حلركة حترر وطني
كحما�س ،مبا تالقيه من احرتام وت�أييد و�شعبية لدى القوى العربية والإ�سالمية وال�شعب
الأردين والفل�سطيني.74
 73مهند املبي�ضني ،احلوار مع حما�س وراهنية التغيري ،الغد.2011/7/25 ،
 74حممد �أبو رمان ،الأزمة بني الأردن وحما�س� ..أبعادها وتداعياتها ،اجلزيرة.نت ،2006/4/25 ،انظر:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/00548C78-FD89-42C7-9C4D-A0356F3401E6.htm
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�شهدت عالقات حما�س بالأردن بع�ض التطورات الإيجابية خ�صو�صا ً بعد اندالع
الثورات وحركات التغيري يف العامل العربي يف �سنة  .2011فقد اعرتف رئي�س الوزراء
الأردين عوين اخل�صاونة �أن �إبعاد قادة حما�س كان “خط�أ د�ستوريا ً و�سيا�سيا ً” ،و�أنه
يجب �أن تكون عالقة الأردن عالقة طبيعية مع كافة الأطراف الفل�سطينية� ،سواء كانت
ال�سلطة �أم حما�س .75وقام وفد من حما�س بقيادة خالد م�شعل بزيارة ر�سمية للأردن
التقى فيها بامللك يف  ،2012/1/29وهو ما �أنهى القطيعة ال�سيا�سية الر�سمية بني الطرفني،
والتي ا�ستمرت �أكرث من  12عاماً .غري �أن هذا االنفتاح يف العالقة ظ َّل حمدوداً ،وات�سم
بنوع من البطء والربود .ثم �إنه ازداد برودا ً مع االنقالب الع�سكري يف م�رص ومع
حماوالت �إق�صاء ما يعرف بـ“الإ�سالم ال�سيا�سي” يف املنطقة ،ومع تراجع زخم وقوة
احلراك ال�شعبي يف الأردن .وبالتايل دخلت �سنة  2014دون �أن يكون حلما�س تواجد �أو
ن�شاط معلن يف الأردن.

 .4العالقة مع لبنان:
�شهدت الأرا�ضي اللبنانية خالل عقدي ال�سبعينيات والثمانينيات من القرن الع�رشين
حربا ً �أهلية طاحنة ،بني خمتلف الطوائف اللبنانية ،تورط الفل�سطينيون فيها لأ�سباب
كثرية ،مما جعل حما�س يف عالقاتها اللبنانية حذرة ومتنبهة من ا�ستدراجها يف الكثري من
مفا�صل الأزمات اللبنانية الداخلية ،التي تبد�أ وال تنتهي.
وجاء الوجود الر�سمي للحركة يف لبنان مبكراً ،مع �أواخر العقد الثامن من القرن
الع�رشين ،وحتديدا ً �سنة  ،1989حني �أبعدت “�إ�رسائيل” عددا ً من قادتها �إىل اجلنوب
اللبناين ،واختلطوا بالفل�سطينيني املقيمني هناك ،ون�سجوا عالقات متينة مع خمتلف
القوى الفل�سطينية واللبنانية.
وما لبث �أن �أبعدت “�إ�رسائيل” هناك �أكرث من  400من قيادات احلركة منت�صف
كانون الأول /دي�سمرب  ،1992ويف حني عاد اجلزء الأكرب منهم �إىل ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة ،بقي عدد منهم هناك ،وبد�أت �إقامة البنية التحتية التنظيمية للحركة ،وا�ستقطاب
الفل�سطينيني اللبنانيني ،ومتكنت من �إقامة عالقات �أقل ما يقال �أنها “مر�ضية” مع القوى
اللبنانية على اختالف انتماءاتها الفكرية وال�سيا�سية واملذهبية ،وتركزت لقاءاتها مع
ممثلي احلكومة اللبنانية والقوى ال�سيا�سية على ملفات مهمة:
 75ال�سبيل 1 ،و.2011/11/3
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�أ .حماية حق العودة لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان.
ب	.احلر�ص على الأمن وال�سلم واال�ستقرار يف لبنان.
ج .م�ستقبل ال�سالح الفل�سطيني عرب تفاهم فل�سطيني لبناين ،يف �إطار �سيا�سي متكامل.76
ومتكنت حما�س يف لبنان ،حيث عادة ما يبلغ ال�رصاع الداخلي ذروته يف الكثري
من الأحيان ،نظرا ً للتباينات الطائفية واحل�سا�سيات املذهبية ،من البقاء على م�سافة
واحدة من �أطرافه ،و�إن �أعلنت بو�ضوح �أنها مع م�رشوع املقاومة ملواجهة املخطط
الأمريكي  -الإ�رسائيلي للمنطقة ،و�أبقت خطوط االت�صال والتوا�صل مفتوحة مع
املعار�ضة واحلكومة على ح ّد �سواء ،و�أ�سهمت بتح�صني ال�ساحة الداخلية من نزاع
لبناين  -فل�سطيني قد ي�شكل تهديدا ً حقيقيا ً لل�سلم الأهلي يف البلد .77
كما خطت حما�س يف لبنان خطوة جادة وم�س�ؤولة يف حمل مطالب الالجئني
الفل�سطينيني فيه ونقل معاناتهم للحكومة اللبنانية ،عرب حر�صها على �إجناح عمل جلنة
احلوار اللبناين  -الفل�سطيني ،خلدمة العالقة بني ال�شعبني ،ودعم حقوق الالجئني،
و�إقرارها ،و�إ�صدار قوانني ت�سمح لالجئني بحقّ التملّك والعمل ،وتذكري احلكومة
مب�س�ؤوليتها عن خميم نهر البارد ،وتوفريها املبالغ الالزمة ال�ستكمال عملية �إعماره،
و�إزالة احلالة الع�سكرية والأمنية من حميطه ،واعرتاف الدولة اللبنانية بالأوراق الر�سمية
والوثائق ال�صادرة عن ال�سلطة الفل�سطينية ،مبا ي�سهل على الالجئني يف لبنان ت�سجيل
الوالدات والوفيات ،وت�سهيل �إقامة زوجاتهم �أو �أوالدهم املولودين يف مناطق ال�سلطة.78

�سابع ًا :حما�س و“الربيع العربي”:
راقبت حما�س عن كثب حالة احلراك التي قامت بها اجلماهري العربية �أواخر
�سنة  2010و�أوائل  ،2011و�أطلق عليها الحقا ً ا�سم “الربيع العربي” ،و�شعرت
�أنها �ستت�أثر حتما ً بهذه الثورات ،لأنها كانت ترى �أن حالة اخل�صومة التي �صبغت
 76مقابلة مع �أ�سامة حمدان ،املركز الفل�سطيني للإعالم ،2010/10/8 ،انظر:

http://www.palestine-info.info/arabic/hamas/hewar/2005/7amdan05.htm

 77احلياة.2006/10/26 ،
 78جملة العودة ،بريوت ،كانون الثاين /يناير � ،2012ص .24
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عالقاتها مبعظم الأنظمة العربية مل جت ِر على حالة ال�شعوب ،وبقيت لها تلك املكانة،
التي ات�ضحت الحقا ً يف مرحلة ما بعد �سقوط الأنظمة.
وقد ت�أثرت حما�س بـ“الربيع العربي” من خالل ما �سمي بـ“قوة النموذج” املتمثل
بفوز الإ�سالميني ب�شكل كبري ،خا�صة يف انتخابات م�رص وتون�س وليبيا ،مما �شكل لها
دعما ً وفر�صة لأن ت�ستفيد من النجاحات التي حققها الإ�سالميون يف املنطقة العربية،
بحيث �إن انت�صارهم وفر مناخا ً جيدا ً النطالق م�رشوع �إ�سالمي متكامل ومتوا�صل يكون
قطاع غزة جزءا ً منه ،وهذا امل�رشوع املتكامل يف املحيط العربي كفيل بهزمية “�إ�رسائيل”.79
بل �إن بع�ض املحافل ال�سيا�سية يف احلركة �شعرت �أنها تتنف�س ال�صعداء بعد الثورات
العربية ،وتغريات املنطقة ،و�أهمها زوال النظام امل�رصي ال�سابق الذي �أظهر لها العداء،
وعمل با�ستمرار لتقوي�ض حكمها ،وحاول �سحقها بالتعاون مع “�إ�رسائيل” وال�سلطة
الفل�سطينية.
وكان للنظام امل�رصي املخلوع دورا ً رئي�سيا ً يف ح�صار غزة وخنقها ،ويف العدوان
عليها يف العام  ،2009/2008ف�أ�صبح �صخرة ثقيلة ُتعيق حتركها ،وتقلل من �أهمية
اجنازاتها ،وت�شكل تهديدا ً حقيقيا ً على وجودها ،وبزواله ا�ست�شعرت حما�س مبرونة
�أكرث وحركة �أ�رسع.
�أما عن التغيري يف تون�س ،فقد اعتقدت حما�س �أنه ي�صب يف �صاحلها ،لأن تون�س يف
عهد زين العابدين بن علي ُح ِّرمت على الإ�سالميني ،وتعاملت مع حما�س بال مباالة،
وك�أنها غري موجودة ،وع ُّد نظامه الأكرث جتاهالً للحركة ،فلم يط�أ �أر�ض تون�س � ّأي
من قيادتها طوال حكمه ،ومل يتم � ّأي ات�صال ر�سمي بني نظامه واحلركة حتى يف �أ�شد
الأوقات ق�سوة ،مثل حرب غزة ،فيما اليوم (بعد الثورة التون�سية ،و�سقوط بن علي)
تفتح �أذرعها حلما�س ،وت�ستقبل قادتها على �أر�ضها ،و�أثبت التون�سيون �أنهم من �أكرث
ال�شعوب ارتباطا ً بالق�ضية الفل�سطينية ،ودعما ً ملقاومتها.
�أما نظام القذايف ،فقد ر�أته حما�س ذا تقلبات �شديدة مع الق�ضية الفل�سطينية ،ف�أربك
احل�سابات الوطنية ،ومل يتعامل بر�ؤية وا�ضحة ،وكانت طلباته كثرية ،وح�ساباته
اخلا�صة والنف�سية معقدة ،مما جعله عبئا ً ثقيالً على املقاومة والق�ضية برمتها.
 79حممد حجازي ،حما�س والربيع العربي و�أ�س�س ال�رشاكة ال�سيا�سية ،ال�سفري.2012/2/18 ،
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وت�أمل حما�س بعد جناح الثورة يف ليبيا� ،أن تتجه لإفراز نظام داعم للمقاومة
الفل�سطينية ،ومتعاط ٍ ب�إيجابية معها ،و�أن متثل للفل�سطينيني عمقا ً ا�سرتاتيجيا ً مهماً،
خ�صو�صا ً و�أنها من ُذ يومها الأول ترفع �شعارات م�ؤيدة حلق الفل�سطينيني بتحرير
الأر�ض وحتقيق امل�صري ،و�سميت بع�ض كتائبهم الثورية ب�أ�سماء فل�سطينية.
�أ ِملت حما�س �أن ينتج “الربيع العربي” نظاما ً �إقليميا ً جديدا ً ومغايرا ً للنظام ال�سابق،
ي�شكل بيئة داعمة لها ،وي�ؤثر ت�أثريا ً كبريا ً على الق�ضية الفل�سطينية ،مما �سيفتح الباب
وا�سعا ً �أمامها لالنخراط فيه ب�شكل فعال و�إيجابي ،ال �سيّما و�أن املعطيات الأولية قبل
االنقالب الع�سكري يف م�رص كانت تتجه نحو بلورة بيئة �إقليمية حا�ضنة حلما�س يف
امل�ستقبل القريب ،و�شيئا ً ف�شيئا ً �ستفك العزلة ال�سيا�سية عن احلركة ،و�سيتم دجمها على
�أ�سا�س �أنها حركة ذات امتداد �شعبي مقاوم من جهة ،وممثلة لل�شعب الفل�سطيني من
�صناديق االنتخاب من جهة �أخرى.80
يف املقابل ،بد�أت النُظم العربية اجلديدة ترفع من م�ستوى تعاملها مع حما�س،
وتتعاطى ب�شكل �إيجابي مع حكومتها يف غزة ،وبد�أت مبد يد العون لها ،لإعادة بناء
البنية التحتية وتقويتها اقت�صادياً ،كما دعمتها �ض ّد العدوان واحل�صار اال�رسائيلي،
مثلما ح�صل مع الزيارة التاريخية لوزراء اخلارجية العرب يف ذروة احلرب على غزة
�أواخر .2012
ور�أت حما�س ،يف ال�سنتني الأوليني للربيع العربي� ،أن النظام العربي اجلديد �سيفتح
لها الأبواب املو�صدة �أمامها ،وقد ت�شهد انفراجة حقيقية بعالقة احلركة مع الغرب،
جتاه االعرتاف بوجودها ،وتعزيز دورها يف � ّأي ترتيبات قادمة ،ورفع ا�سمها من قائمة
“الإرهاب” ،لأنه ال ميكن اال�ستمرار بو�ضع “الفيتو” يف وجهها ،يف الوقت الذي يتم
الرتحيب فيه بالإخوان امل�سلمني �أو بـ“الإ�سالم ال�سيا�سي” يف تون�س ،وم�رص ،وليبيا،
واليمن ،واملغرب .غري �أن الهجمة املرتدة �ض ّد “الربيع العربي” التي و�صلت ذروتها يف
االنقالب الع�سكري يف م�رص يف 2013/7/3؛ والتي �أخذت �شكل حماولة �إ�سقاط و�إف�شال
الإ�سالميني يف الدول التي �شهدت الثورات والتغريات؛ قد هبط ب�سقف الآمال لدى
� 80إبراهيم املدهون ،حما�س والربيع العربي ،موقع فل�سطني الآن ،2011/12/19 ،انظر:
http://paltimes.net/details/news
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حركة حما�س .بل �إن معاناتها قد ت�ضاعفت بعد �إ�رصار النظام الع�سكري يف م�رص على
ت�شديد احل�صار على قطاع غزة وتدمري الأنفاق بالتزامن مع احل�صار الإ�رسائيلي .وهو
ما ترافق �أي�ضا ً مع حمالت �إعالمية حتري�ضية هائلة �ض ّد حما�س يف الإعالن امل�رصي
وبع�ض الو�سائل الإعالمية القوية املح�سوبة على دول خليجية.
وب�شكل عام ،فما زالت الأو�ضاع العربية غري م�ستقرة ،وما زال هناك عدد من
الأنظمة العربية حتت الت�ش ُّكل ،وت�شهد �رصاع �إرادات بني التطلعات اجلماهريية ،وبني
الأنظمة امل�ستبدة ومنظوماتها العميقة ،وبني التدخالت اخلارجية.

ثامن ًا :عالقات حما�س ال�شعبية:
 .1امل�ؤمتر القومي الإ�سالمي وم�ؤمتر الأحزاب العربية:
�سعت حما�س �إىل �أن تكون جزءا ً �أ�سا�سيا ً يف منظومة هذه امل�ؤمترات من خالل قممها
الدورية وبياناتها الإعالمية ،وقد جتلى ذلك يف املواقف املف�صلية التي مرت بها احلركة،
�سواء املواجهات الع�سكرية مع “�إ�رسائيل”� ،أم مراحل احل�صار املفرو�ض عليها� ،أم
االنتخابات التي خا�ضتها.
وو�صل الأمر درجة �أن جعل امل�ؤمتر القومي الإ�سالمي يطلق على دورته ال�سابعة
املنعقدة بالعا�صمة اللبنانية يف بريوت يومي  ،2009/2/6-5ا�سم “دورة غزة” ،ووجه
التحية لأهل غزة على �صربهم وت�ضحياتهم ،وانت�صار مقاومتهم التاريخي يف احلرب
التي �شنتها “�إ�رسائيل” يف العام .812009/2008
كما د�أب امل�ؤمتر القومي  -الإ�سالمي يف بياناته على �إر�سال “التحية احلارة اخلا�صة
�إىل املقاومة البطلة يف غزة التي �أف�شلت �أهداف املحرقة والت�آمر الأمريكي  -الدويل،
وت�صدت للجي�ش ال�صهيوين ومنعته من اجتياح غزة و�أحلقت به ف�شالً ع�سكريا ً غري
م�سبوق فوق �أر�ض فل�سطني احل ّرة”؛ وخا�صة حركة حما�س وباقي الف�صائل امل�سلحة.82
 81احلياة.2009/2/11 ،
 82البيان اخلتامي للدورة ال�سابعة  ،2009امل�ؤمتر القومي  -الإ�سالمي ،بريوت ،2009/2/6-5 ،يف:
http://www.islamicnational.org/Home/material.php?id=314&s=1
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كما �أثمرت جهود حما�س لدى �إدارة هذه امل�ؤمترات يف العمل على ك�رس احل�صار عن
غزة ،وفتح املعابر كافة ،ال �سيّما معرب رفح دون �رشوط �أو �إمالءات �إ�رسائيلية ،ومعاودة
ت�سيري ال�سفن لت�أمني م�ستلزمات البناء وال�صمود ،والدعوة لتبني فكرة امل�ؤمتر ال�شعبي
لن�رصة غزة ،وفتح ع�ضويته جلميع املنا�رصين على ال�صعيد الدويل.

 .2حمالت التطبيع:
تعتقد حما�س �أن امل�رشوع الأخطر على الق�ضية الفل�سطينية �إىل جانب اتفاقيات
الت�سوية مع “�إ�رسائيل” ،هو اجلهود التي تبذلها الأخرية لرت�سيخ ظاهرة التطبيع
مع ال�شعوب العربية ،ولي�س الدول فح�سب؛ يف �ضوء �أن عددا ً منها مل توقف عالقاتها
مع تل �أبيب ،حتى بعد انتفا�ضة الأق�صى� ،سواء يف العلن �أم يف ال�رس .لكن ما تريده
“�إ�رسائيل” يتعدى بع�ض الن�شاطات واللقاءات والتبادالت االقت�صادية ال�رسية ،لأنها
ت�سعى �إىل تطبيع يف العلن يك�رس قاعدة “الكراهية” التي تعززت على نحو ا�ستثنائي
خالل �سنوات انتفا�ضة الأق�صى.83
وقد دعت حما�س جامعة الدول العربية ومنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي �إىل حتمل
م�س�ؤولياتهما يف وقف هرولة بع�ض الأنظمة العربية والإ�سالمية للتطبيع مع “�إ�رسائيل”؛
م�ستغربة يف الوقت ذاته موقف ال�سلطة الفل�سطينية ال�ضعيف جتاه هذا الأمر؛ باعتبار �أن
التطبيع مع العدو ي�سيء �إىل جهاد ومقاومة ال�شعب والق�ضية الفل�سطينية ،ويطعنها يف
ظهرها .ونبهت حما�س �أن على اجلميع �أن يدرك مدى املخاطر على ال�شعب الفل�سطيني
من وراء هذا التطبيع ،وطالبت باتخاذ �إجراءات وقرارات حازمة يف هذا االجتاه.
و�أ�شارت حما�س خالل م�شاركاتها العديدة يف فعاليات �شعبية عربية و�إ�سالمية
مناه�ضة للتطبيع� ،أن التجربة �أثبتت �أن ك ّل العالقات الدبلوما�سية والتطبيع مع العدو
واالرمتاء يف �أح�ضانه ،مل تعد بالنفع على � ّأي دولة عربية و�إ�سالمية ،بل �إنها ت�رض
بالق�ضية الفل�سطينية وم�صالح ال�شعب الفل�سطيني .و�أبدت ا�ستغرابها من بع�ض
التوجهات العربية والإ�سالمية نحو التطبيع مع العدو ،يف الوقت الذي ما زالت فيه
الأر�ض الفل�سطينية حمتلة ،وما زال املعتقلون يف ال�سجون ،وما زال العدوان ميار�س
بكافة �أ�شكاله �ض ّد الفل�سطينيني.84
 83يا�رس الزعاترة ،حما�س والتطبيع العربي ،الد�ستور.2007/12/2 ،
 84الر�سالة.2005/10/17 ،
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 .3حمالت ك�رس احل�صار:
ر�أت حما�س منذ اللحظة الأوىل لفوزها يف االنتخابات الت�رشيعية �أوائل �سنة ،2006
�أن احل�صار الدويل املفرو�ض على الفل�سطينيني هو �إجراء ظامل وخا�ضع لل�ضغوط
الإ�رسائيلية .و�شجعت حما�س احلمالت التي قامت فل�سطينيا ً وعربيا ً ودوليا ً لك�رس
احل�صار ,يف مقابل ال�صمت العاملي على احل�صار ،وا�شتداد املعاناة الإن�سانية لنحو
مليون ون�صف فل�سطيني يف قطاع غزة.
وقد واكبت حما�س البدايات الأوىل لإقامة احلمالت الت�ضامنية الدولية ،التي قامت
الحقا ً بت�سيري حمالت برية وبحرية لك�رس احل�صار ،لإي�صال ر�سالة �سيا�سية برف�ض
العقاب اجلماعي الإ�رسائيلي ل�سكان غزة ،وت�سليط �أنظار العامل على معاناتهم والتخفيف
منها من خالل �إدخال امل�ساعدات .وجاء ا�ستقبال حما�س بالدرجة الأوىل لقوافل الت�ضامن
الربية ،باعتبارها الو�سيلة الأكرث جناحا ً يف و�صول قطاع غزة ،و�إدخال امل�ساعدات ،لكن
املحاوالت البحرية كانت الأقدر على ت�سليط ال�ضوء عليها �سيا�سيا ً و�إعالمياً ،ال �سيّما
و�أنها �ضمت برملانيني و�شخ�صيات �سيا�سية من عدد كبري من دول العامل.
وعلى الرغم من �أن حمالت ك�رس احل�صار مل تنجح جميعها يف و�صول غزة� ،إال �أنها
متكنت من حتقيق عدة �إجنازات ،ا�ستفادت منها حما�س �أميا ا�ستفادة ،على النحو التايل:
�أ� .إي�صال ر�سالة برف�ض �سيا�سة العقاب اجلماعي الإ�رسائيلية بحق �سكان القطاع،
والت�ضامن معهم ،ونزع ال�رشعية الأخالقية وال�سيا�سية للح�صار ،ورف�ض ال�صمت
الدويل الر�سمي جتاهه.
ب .تو�ضيح حجم انتهاكات “�إ�رسائيل” جتاه الفل�سطينيني ،ومدى ا�ستخفافها بالقانون
الدويل.
ج� .إيجاد حملة عاملية من�سقة للت�ضامن مع الفل�سطينيني يف قطاع غزة ،ومع الق�ضية
الفل�سطينية ككل ،من خالل امل�شاركة الوا�سعة ملت�ضامنني من خمتلف دول العامل يف
هذه احلمالت والفعاليات التح�ضريية التي �سبقتها.
د� .إدخال كميات من املواد الإغاثية الغذائية والطبية ال�رضورية حلياة �سكان القطاع.85
 85مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات“ ،حماوالت فك احل�صار عن قطاع غزة� ...إىل �أين؟� ”,سل�سلة تقدير
ا�سرتاتيجي (� ,)37أيلول� /سبتمرب  ،2011انظرwww.alzaytouna.net/permalink/4348.html :
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وهكذا رحبت حما�س ,بو�صفها الطرف امل�ستهدف �سيا�سيا ً من ح�صار قطاع غزة,
مبحاوالت ك�رس احل�صار ،وعملت على اال�ستفادة منها �سيا�سيا ً و�إعالمياً ،و�أ�سهمت يف
�إظهار املعاناة التي يتعر�ض لها �سكان غزة ،ومدى ب�شاعة العقاب اجلماعي الذي متار�سه
“�إ�رسائيل” بحقهم ،كما حر�صت على دعم تلك املحاوالت وت�شجيعها ،واالحتفاء
باملت�ضامنني الذين يدخلون القطاع وتكرميهم من ِقبل �شخ�صيات رفيعة فيها.

 .4حما�س والعمل اخلريي:
عملت حما�س ,منذ ت�أ�سي�سها ,على الو�صول للم�ؤ�س�سات االجتماعية� ،ضمن
ا�سرتاتيجيتها يف الو�صول للجماهري ،وا�ستفادت من الدعم املادي املقدم من م�صادر
عربية متنوعة ،ر�سمية وغري ر�سمية ،يف بناء �شبكة م�ؤ�س�ساتية خدمية مت�شعبة
ومتنوعة يف جماالت متعددة ،كال�صحة والتعليم وريا�ض الأطفال .ووفرت هذه البنية
بدائل عالية التنظيم والفعالية ملثيالتها الوطنية ،ومتيزت عن معظمها يف نوعية اخلدمة
املقدمة ،واملت�سمة بقلة التكاليف املطلوبة من املواطن الفل�سطيني من جهة ،والرتكيز
على اجلوانب الرتبوية وال�سلوكية ،ورفع الروح الإ�سالمية والوطنية من جهة �أخرى.
وو�ضعت حما�س يف عالقاتها مع امل�ؤ�س�سات العربية والإ�سالمية والدولية املانحة،
�أن جتعل من امل�ؤ�س�سات اخلريية والتربعات ال�شعبية و�سيلة مركزية لالنت�شار يف
املجتمع ،ف�أن�ش�أت ريا�ضا ً للأطفال واملدار�س واملكتبات ،وبنوكا ً للدم والعيادات ال�صحية،
ومراكز التعليم املهنية للن�ساء والنوادي الريا�ضية ،وجمع التربعات وال�صدقات مل�ساعدة
املحتاجني ،وتو�سيع ن�شاطات امل�ؤ�س�سات اخلريية.
كما ركزت حما�س يف مطالباتها التمويلية وامل�ساعدات املقدمة من تلك امل�ؤ�س�سات
الر�سمية وال�شعبية على �إقامة العيادات ال�صحية واملالجئ اليومية والوجبات
املجانية ،وقدمت م�ساعدات لرتميم �آالف املنازل يف خميمات الالجئني املت�رضرة
نتيجة عوا�صف ال�شتاء ،وهدم االحتالل ,بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء �صناديق مل�ساعدة
الطالب الفقراء لإكمال درا�ستهم داخل فل�سطني وخارجها ،وتقدمي م�ساعدات طارئة
للعائالت التي تتعر�ض للنكبات ،كن�سف البيوت �أو اعتقال العائل الوحيد للأ�رسة،
مما ترك �أثرا ً طيبا ً يف نفو�س النا�س.

328

عالقات حما�س مع العامل العربي

خال�صة:
مل تن�شغل الدرا�سة ب�رسد تاريخ عالقات حما�س العربية ،وتطوراتها على مدى
ال�سنوات املا�ضية ،لكنها �سلطت ال�ضوء على �أ�س�سها ،وتقييم م�ستقبلها ،ال �سيّما بعد
انتقال حما�س من موقع املعار�ضة يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني� ،إىل �إدارة ال�سلطة،
ولو على جزء من الأرا�ضي الفل�سطينية يف قطاع غزة.
و�أكدت الدرا�سة �أن احلركة عربت عن ر�ؤيتها لطبيعة عالقاتها مع الأطراف
العربية الر�سمية ،والقوى ال�شعبية ،و�أو�ضحت �أ�سا�س بنائها لهذه العالقات ،و�سعيها
لإقامة عالقات طيبة وقوية و�سليمة مع جميع الأطراف� ،آملة منها �أن تقف مع ال�شعب
الفل�سطيني يف مواجهة االحتالل الإ�رسائيلي ،ويف الوقت ذاته حتر�ص على عدم التدخل
يف � ّأي �ش�أن من �ش�ؤونها ،وت�سعى لتوطيد العالقات مع ك ّل الدوائر املهمة والفاعلة جتاه
الق�ضية الفل�سطينية ،دون �أن ت�ضطر لدفع �أثمان لها كالتخلي عن الثوابت والأفكار
واملبادئ واحلقوق.
ما زالت �أجواء التغريات والثورات يف العامل العربي تلقي بظاللها على عالقة حما�س
مع الأنظمة العربية ،وما زالت حالة التحول والال ا�ستقرار تفر�ض نف�سها يف املنطقة
مبا يفتح فر�صا ً و�آفاقا ً وا�سعة �أمام حما�س ،كما يفتح يف الوقت نف�سه حتديات وخماطر
جديدة ،بدت بع�ض مظاهرها يف االنقالب الع�سكري الذي حدث يف م�رص.
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