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 ||خطاب هنية بين الواقعية السياسية لحماس والواقع الإقليميتقدير موقف: ||

   ــــ  ا ــــل رللملــــع  
 
 هملــــم

 
تلعــــك رلزما الــــم رللسمــــيع مرللــــ مل رلعملــــع لمم ــــل رللملــــع هم رل  ف ــــع هم رل  فــــي   مار

م ل طلمع لن ع ق رلمم ل رلليمس ي لللملع  بمإلضم ع للعورلل رألخري    لمولمل رللملـع  مهـو لـم يـ    ملؤسلمتهم ملزمنته

   ـ  إبـررك تلـم رللـ مل مرلمـخمل رللسمـيع 
 
 هملـم

 
إسممطه على رل  ف ع هم رل  في   مك م يلعك رلسطمب رلليمسـ ي  مار

 للمم ل رلليمس ي  مهو لمسنلمطه عل  رلليل إس معيل ه يع.

 ل مـــي   ما رللسمـــيع  ـــ  معلـــى 
 
 عل يـــم

 
هســـمل رل مـــنيه رل إه ـــ   ـــبح  عل ـــم  رلحدـــ  رلعلًـــيي ًـــل مـــل مر ل يةـــم

تهـــم رل  مســـك  ســـور    ـــ  رلح  ـــع رللرخليـــع  رل ـــر عل علـــى ًـــررارل رللملـــع  ـــ  رتاـــمو رل ورًـــه رل مســـ ع مرل رنـــع مرلمـــلحع  ـــ  ًم

 م يعرف ب  يج رللما هم  رل زمنعي.لللملع هم رلعالًع لع رلخورعل رإلًلي يع  هم رللمليع مهو ل

 ش  ــم هح رلمــررا رل  لــممي ينحــع لــن رلسي ــمل مرل ؤسلــمل علــى هســمل رلصــواي  إش هح طحيعــع  سمــيع 
 
طحعــم

رللـيل ه يـع لـن هكاـل رللسمـيمل رلبـي نعاـل عـن رلخللـخع رلليمسـيع ل ركـع م ـمل  مطحيعـع لدـل رتهم مل طلممتهـم  ل ــم 

 مهو لركا  مل    م مل.ي   ع به لن لزونمل رللسميع  

ا  س رل ك ك رلليمس ي ل ركع م مل    ظـل  -لذلم  بنني    هذر رل ممل: سرت ممل خطمب رلليل إس معيل ه يع

رل عطيــمل رإلًلي يــع مكــذلم  ــ  ظــل رللــلوس مرل لــما رلليمســ ي ل ركــع م ــمل  ــ  رلعالًــع لــع  مل رإلًلــي   ملمطحيعــع 

 رلسماطع رل ل محليع ل  مل.
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: المت
ا
 :غيرات الداخلية في حركة حماسأوال

هجــرل م ــمل رتامبمتهــم رللرخليــع  ــ  رلخةــل  رللــمبمع لــن هــذر رلعــمم  مرلبــي ه ــركل ل فولــع ًيم يــع جليــل   من عــل 

 لـــم   ـــ ل ام ـــع رل لـــ و مل رلميم يـــع ل ركـــع م ـــمل  ليزـــوح جـــوهر رل  يعـــل رلور ـــ   ـــ  هـــذ  رإلن امبـــمل 
 
نلـــإي إحـــى مـــلر

 :األمور التالية

 لل ك ك رلليمس ي ل ركع م مل     للطعح.رن امب رل -8
 
 ليل إس معيل ه يع ا  لم

 لل ك ك رلليمس ي    إًلي  غا . -7
 
 رن امب رلليل يديي رلل ورا ا  لم

رنســـ مب رللـــيل خملـــل لصـــعل لـــن رلميـــم   رلليمســـيع ل ركـــع م ـــمل  اب ـــما   ر ـــل  للع ليـــع رإلن امبيـــع  ـــ   -4

 ما  رلميم  .مركع م مل على هسمل لن رللي مررطيع  متجليل  

 لل عطيمل رإلًلي يع. -3
 
 رل ور ق رللرخل     مركع م مل برح يزوح لركا ا  س لك بهم رلليمس ي    غا   نفرر

مرلكثعــل لــن رل  يعــلرل رلميم يــع مرل  م ــك مرلبــي لري ــم لــم بــعح هيــلي م هــو تلــم رل  ــم ت رل عل ــع  ك ــم هح رشن امبــمل 

 ـــ  رإلًلـــي   مكـــذلم  ـــ  ظـــل إعـــالح م ـــمل لو يمتهـــم رلليمســـيع ل ل ـــن  جـــم ل  ـــ  ظـــل ل  عـــلرل إًلي يـــع  ممملـــع ســـمخ ع

 م مل    هذر رلخةل  لاللح ملدل رل سيمسع جليل  على ًمعل  رلوع  رلليمس ي مرإلنخ مح على رآلخر.
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: البيئة الداخلية الفلسطينة والمشروع الوطني الفلسطيني في المشهد اإلقليمي
ا
 :ثانيا

   ملمـلل 
 
نع ش رلمضيع رلخللطينيع مملع لـن رل مـخيع  مرلخـررل رلليمسـ ي ن يجـع لل عميـلرل رلبـي وكرنـم سـمبمم

 نصــسل مملــع لــن 
 
تاضــع ل ملــع لــن رلتهو ــل  رل عــل للــحوم من عــل لعــمل  رل لي ــع رل ملســع  ك ــم هح رلضــخع رل رييــع هيضــم

يعـ ش تدـح ممـما خـمنق  م ـ  ظـل مملـع إنملـمم سيمسـ ي  رل وسع رإلس يطمني مرب الع غعل للـحوم   ـ  ظـل هح ًطـمع غـا 

مج رر ـــ  عطـــل رل ور ـــق رلليمســـ ي  مهضـــعه مهطهـــم رل صـــرمع رلـــوطني رلخللـــطيني  ليـــرني  مـــل جليـــل لـــن  مـــول تـــرك   

رل صــسل رلخللــطيني مرلضــ غ علــى غــا  لــن ًحــل ا ــ س رللــلطع لد ــو  عحــمل  بمتاــمو  إجــرر رل عممبيــع بدــق رلمطــمع 

  ـ  ظـل رل عطيـمل رإلًلي يـع رلبـي سـ   مملسم  مرلبي هكلح رلورًع
 
بصزل هكال بكثعل ل مامنـح عليـه رأللـوا  يدمـل هـذر هيضـم

.
 
 شممم

عالًمتهم رلوط يع لع ال  الستراتيجية تطوير: تحنح م مل تخعيل مإنطالم  ي مليزي همسع ووفق هذه المعطيات

علـــــ  رم ضـــــمح رلزـــــل رلخللـــــطيني  اوطهـــــم ار ـــــل   رلـــــذي يمـــــوم الددددددور األبدددددوي رلطيـــــه رلليمســـــ ي رلخللـــــطيني  مي ـــــم يصـــــ ل 

رل صـــرمع رلـــوطني رلخللـــطيني   ــــ  ظـــل غيـــمب رل فـــالل رلةملعــــع للزـــل رلخللـــطيني  علـــى ًمعــــل  رلصـــرركع مرلح ـــم  ما ــــل 

.
 
 م مليم

 
 لؤسلمل رللملع ب م يؤهلسم ل صرمع رل در ر  م   خض  نعا ا رل زمنع رلخللطينيع إًلي يم
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: المشهد اإلقليمي
ا
 :وأثره على الموقف الحمساوي  ثالثا

  ـ  رل ــ  عل علـ  رلورًــع رلليمسـ ي لللملـع ر ةــمما  ب ـم   علــى 
 
 هملـم

 
ب ـم   علـى لــم سـحق  ـبح رل صــسل رإلًليًـي يلعــك  مار

عســم  ــ  إًلي ســم رلة رر ــ   مهــذ لمممــل ع ــل مركــع م ــمل  ــ  رل عملــل لــع لرملــع جليــل   ــ   وتهــم ملًو لعطيــمل لزمنتهــم ًم

 :أهم تلك المتغيرات وهي كالتاليلعم شل إًلي يع جليل   مل م لسم لن ه ر على رلمضيع رلخللطينيع  ظل مرًع سيمس ي م 

ك ــما  رلــر  س رأللر زــي  مشنــل تررلــك لل  طمــع  مرلبــي لــمكرل يدــممل هح يخــر   يهــم سيمســع هلر كيــع جليــل   ــ   -8

يــع رللــعو يع  مرلبــي اــمح لســم رل مــ ك رل  طمـع  مرلبــي ت ثلــح خطورتهــم  ــ  هكاــل  ملــع عرييــع مبــ  رل  لكــع رلعري

 رألكال    رل   علرل رإلًلي يع.

 -رلحدـــر ن -رإللـــمارل -تلـــ  تلـــم رلا ـــما   ـــر  ممـــما ايـــمع  علـــ  ًطـــر لـــن ًحـــل عـــل   مل إًلي يـــع   رللـــعو يع -7

لمــري  مهــو لــم ه ــر بصــزل لحم ــر علــى مركــع م ــمل اــوح همــل رل طملــك للــلمل ر  م ــر  إخــرر  م ــمل لــن 

 ًطر.

ع لـــن ًحـــل  مل لركا ـــع هملـــع  ـــ  رإلًلـــي   لـــع  إســـرر يلي  مهـــو لـــم ه ـــما مخيفـــع مملـــع ر -4 ل طحيـــع رل عـــل للـــحًو

 م مل ار ل  رل صرمع رلوطني رلخللطيني.

3-  
 
 بملنلــــحع ل ركـــع م ـــمل نفــــرر

 
رإلنخ ـــمح رإليررنـــي علـــى مركــــع م ـــمل  مهـــو يصـــزل ل  عــــل هـــمم مملـــمل هيضـــم

 لر   رلعرييع عن إيررح.إلع حمارته رأليليولوجيع    رل  طمع  ممملع ر

  مهـذر رلع ـورح بـعح  -5
 
ع ورح جليل تدح للًي   خمع رلمرحي ب م ي  مغ  لع رلرؤ ع رإلًلي يع    لـموكر سـمبمم

 رلموسعح هه  ب و   تمخيع رلمضيع رلخللطينيع.

ار كددل هددذه األمددور كددان لهددا اعتةبددارات هامددة فددي ميدداان حمدداس فددي توصدديف الواقعيددة السياسددية لددد  ا فددي  ددل  مدد

ت )اإلنتخابدددددددات الداخليددددددة
ا
الوثيقدددددددة  -الواقددددددع اإلقليمدددددديت وفدددددددي  ددددددل المتغيدددددددرات الداخليددددددة لدددددددد  ا والتددددددي  كرناهدددددددا سددددددابقا

البيئدة الداخليدة الفلسدطي(ية(ت والتددي ودثلت وأثدرت علدى رسدم مسدار محدددات الخطدداب  -الواقدع اإلقليمدي -السياسدية

 .يمي معقدالسياس ي بناءا على الوعي السياس ي لحماس في  ل واقع إقل

ع م مل رإلًليًي  مي م ي علق    رل ورًه رإلًلي يع تجم  رلمضيع رلخللـطينيع   زـمح جـوهر  ب م ينسة  لع لًو

  م ـــــلعور إحـــــ  ن ليــــك ل ـــــع رل ـــــورا   ـــــ  ظـــــل رإلســــةلرتيجيع رأللر كيـــــع  ـــــ  رل  طمـــــع ببطملـــــع ع ـــــر 
 
 م ـــــملال

 
رلسطــــمب ممـــــلم م

 رلنزرعمل  ل دميق لممل   إسرر يلي.
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: أ
ا
 رابعا

ا
 ودوليا

ا
 :هم المالمح والسياسات التي رسمها الخطاب السياس ي إقليميا

همش: م ــمل ًــللح ورتهــم ار ــل  لل صــرمع رلــوطني رلخللــطيني  مرلبــي هعطــح م ــمل  يهــم رلــاخ   ــ  نعمطيهــم لــع هــذر 

إطـما رل ـلا   رل له    رل رملع رل محلـع علـى هـذر رل لـ وي م هـذ  رل اـل  رل  مللـع لـن خطـمب رللـيل إسـ معيل ه يـع   ـ 

   ب م  رلمو  رلليمسيع مرلعلكر ع ل  مل    رل رملع رللمبمع  مبي ه حدح تضخ اؤ تهم رلوط يع  هـذر رإلتجـم   نضـو  

 نضو  رل ملع رلخللطينيعي. -م مل

:  رل ــؤرلر 
 
مرلمــو ي  رلبــي تحلــوال  ــ  رلسطــمب رلليمســ ي  مــل هكــلل اســم ل مر ــ ع   ــ   -مر ســمطر -مرلثوربــح - منيــم

ل ــــم يدمــــل لــــن لاــــمطر  ـــــ  رإلًلــــي   مرلــــلما رأللر زــــي مرإلســــرر يل  رلررلــــي ل مــــخيع رلمضـــــيع  وعددددي وإدراا حمدددداس ظــــل

رإلل خم ــــمل ر س لخــــع علــــى  -لصــــمالع رل ــــوطعح -رل طحيــــع لــــع إســــرر يل -رلخللــــطينيع عاــــل رلطــــرم ر س لخــــع   ــــخمع رلمــــرح 

ل هكل رلسطمب سحل لورجستهم ببً لرا ميمو  م البع ر  ل مممم.م ملي  ًم

فعندددما  كددر السدديد إسددماعيل هنيددة تلددك المبددطاحات التددي بددين القوسددينت كانددت تتغيددر مالمددح و هدد  وإيما تدد  "

التي تعبر عن الرفض المطلق ألي من تلك المشاريع )الرفض الغير قابل ألي نقاش(ت و هرت الحساسية العالية أكثر 

 بأي  هد عن الشعب الفلسطي
ا
 ".ني لتقديم أي تنازل يمس بثوابت القضيةعندما قال أن ال أحد مخوال

: تطوا جليل    نعا ا  ما  للطيني رلص مل      مل  ماه   ـ  لصـرمع رل در ـر  مرلحـملد عـل ه  مـورح  سـ ع 
 
 ملثم

 )ونقددول لليـوح  للــطيني  مك ــم ًــمل ه يــع  
ا
 حسددب  روفدد ( وقددال أيضددا

ا
إوددراكهم فددي المشددروع الدوطني الفلسددطيني كددال

ي. اي ـــم ل لـــح هـــذ  رلسطـــو  رألمحـــ   ـــ  نعا ـــا تلـــم . فلسدددطي(يو الخدددارو... دور م(شدددود و خدددر اسدددتراتي يبثدددل عددداد وإراد .

رل عمني   لمل امح لؤت ر  للطيني رلص مل ع ورح ل لم رلسطورل  ل دميق اؤ ع لل محليع    هذر رل له  مرلذي هخـذ 

 لطيني.رلطمبع رلرسًي    توجسمته خم ع    ظل غيمب  ما ل ف ع رل در ر رلخل

وهنا يمكن القول: أن أهم الخطوات في تقديري وفي  وهرهات كما التقل أهمية عن بدايي الخطدواتتت يهدي تلدك 

الجدددرأ  السياسدددية الغيدددر مسددددبوقة فدددي تحقيدددق سياسددددة اإلنفتدددا  فدددي عالقام ددددا اإلقليميدددةت علدددى قاعددددد  التعامدددل مدددع كددددل 

لدول اإلقليمية فدي تفهدم خبوصدية وواقدع القضدية المتناقضات السياسيةت وهناا محاولة واضحة أكدم ا حماس ل

الفلسدددطي(ية حيدددال  لدددكت وأبدددرز مدددن  لدددك محاولدددة خلدددق حالدددة وحدددد  بدددين تلدددك المتناقضدددات علدددى قاعدددد  المسدددئولية 

 ".العربية
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وأهدم الوقددااع اإلقليميددة التددي تسددير   ددا حمدداست ومددن أ ندددام ا فددي المرحلددة المقبلددة فددي التعامددل معهددا أو الحيويددة 

   في التأثير على ردات فعلها وهي كالتالي: المباور 

رلةلكعــز علــى رلح ــح رلسلي ــ  ل ــم لــه لــن هه يــع خم ــع  اــوح م ــمل مليــه لــع ًطــر مخم ــع  ــ  تلــم رل رملــع   -8

 رلبي يخر   يهم ممما على ًطر مإًدمم م مل    هذ  رألكلع.

 م ميعح م مل.نعا ا رل دمله لع تركيم رللملع رلمليمع لخللطعح  مرلعالًع رلعمليع بيإه -7

ه رل  لـممي تجـم  رلـلما رللـعو ي رل عـل للـحوم  ـ  رل  طمـع   ـ  عالًمتـه رلةليـع رلمم  ـع   -4 بمإلضم ع  لل ًو

 على رل طحيع لع إسرر يل.

مكــــذلم تخعيــــل رلعالًــــع لــــع إيــــررح ك مــــيل إًليًــــي  للمــــوي ر  وا ــــع ل ــــم لســــم لــــن  ما غعــــل لمحــــول  ــــ  مملــــع  -3

 رلمررع.

الًــــع لــــع لمــــر مرإلنخ ــــمح عليهــــم  ل ــــم لســــم لــــن لزمنــــع ســــيم يع  مكــــذلم  ملــــع جــــورا مكــــذلم تطــــو ر عــــمل   ــــ  رلع -5

 ج رر  .

إضــم ع إحــى ر  ــوا رلصــره  رل ضــمب  للوشيــمل رل  دــل  رأللر كيــع مإســرر يل م ــ  رلملــك ل ــه  امســيم مرلمــعحي   -6

 ك م ماكا على رإلنخ مح    رلعالًع لع رلمما  رلل رر   مكذلم هماميم.
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  يد إسماعيلخامسا: دور الس
ا
  هنية في المرحلة المقبلة محليا

ا
 ودوليا

ا
 :وإقليما

 دور اليخبددددية القياديددددة فددددي التددددأثير علددددي صددددنع القددددرار وطبيعددددة الثاريامددددا اليخبدددديةت فدددد ن 
ا
كمددددا  كرنددددا سددددابقا

 شخبدية السدديد إسدماعيل هنيددة لددد  ا الكثيدر مددن االمتيددازات تدفعد  لقيدداد  الحركدة فددي المرحلددة الحاليدة بقدددر  عاليددة

 وهي كالتالي:

 لدل إج مع للزل رلوطني ب م    ولم رل ميل رلليمس ي ل  مل. -8

      مل رإلًلي   اريمونع نعال عن رلمضيع رلخللطينيع م   رلملك لإهـم  -7
 
 م عحيم

 
رل ضوا رلورسع لس يع اس يم

 غا .

 طحيعع رللسميع رل رنع    رل عملل لع ال رل   مًضمل رلليمسيع  مرل مس ع    رلثوربح. -4

 بالغع رلل ع رلليمسيع ملخر تهم  ملم له لن ه ر على رلسطمب رإلعاللي سور   رلة مهعلي هم رلرسًي. -3

مملع رلمحول رلبي ي   ع  هم للي بعل رللمل رإلًلي يع ورل رلعالًع رل ل ع لع م ـمل  مرلـلمل رل ليخـع لسـم  -5

 مي م ينسة  لع رلل ع رلةملعع    خطمبه رلليمس ي تجم  لزونمل رأللع.

لقددد تعددازت شخبددية السدديد هنيددة فددي حضددورها اإلقليمددي عقددب فددوز حمدداس فددي اإلنتخابددات ال شددريعية عدداد ف"

توتولي  منبب ر يس الوزراء في وقت ات ولقد  هرت قدرت  البدارز  فدي الحفدال علدى الثوابدت وتحددي الضدغوا   2006

لسدددطي(يةت والتدددي خاعدددت  دددا  فدددي التدددي فرعدددت علدددى حكومتددد  العاودددر  فدددي وقت دددات بدددأن تتخلدددي عدددن ثوابدددت القضدددية الف

 مارهدددا أرحدددع حدددروب ورسدددةت والتدددي راكمدددت قدددو  حمددداس العسدددكرية والسياسددديةت وحاف دددت مدددن خاللهدددا علدددى الثوابدددت 

 ".الوطنية ر م كل التحديات

 

 


