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اإلهداء
إىل أرواح قادتنا انشهداء وجزحانا األبطال وأسزانا انبىاسم ،انذٌن أناروا ننا انطزٌق،،،
وإىل من ربٍانً وسهزا عهى إرشادي  -وانديّ انكزميني،،،
وإىل رفٍقة دربً ومن أشد هبا أسري  -سوجيت انغانٍة،،،
وإىل فهذتً كبدي ونىر فؤادي – جنى واملعتصم باهلل،،،
وإىل إخىتً وأصدقائً وأحبابً مجٍعاً،،،
أهدي هذا انعمم املتىاضع ،،،


ب

شكر وتقدير
يطيب لي أف أتقدـ ببالغ الشكر والتقدير والعرفاف لكؿ مف
ساىـ في إخراج ىذا البحث سواء بتقديـ المعمومة أو الرأي أو
النصح ،وفي مقدمة ىؤلء أتقدـ بالشكر الجزيؿ لمشرفي األستاذ
الدكتور عاطؼ عدواف ،والشكر موصوؿ إلى أساتذتي في أكاديمية
اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا ممثمة في عميدىا الدكتور محمود
العجرمي ،وكذلؾ ل أنسى بخالص الشكر األستاذ أسامة حمداف
عمى ما قدـ مف فائدة ونصح ،والمستشار الدكتور أحمد يوسؼ،
والدكتور غازي حمد ،والدكتور عاطؼ أبوسيؼ ،واألستاذ الدكتور
عبدالستار قاسـ ،والدكتور ىاني البسوس ،والدكتور وليد المدلؿ،
واهللَ أسأؿ أف يجزي الجميع عنا خير الجزاء وأف ينفع بيـ السالـ
والمسمميف  ،،آميف.


ت

الممخص
تبحث ىذه الدراسة في تطور عالقات حركة حماس الدولية مرو اًر بمراحؿ العالقة
المختمفة في دوائرىا الثالث –العربية والسالمية واألجنبية -كوف حركة حماس حركة تحرر
وطني ،وىذا ما يعكس أىمية ىذه الدراسة.
كما ىدفت الدراسة إلى التعريؼ بأىداؼ وسياسات حركة حماس في عالقاتيا مع الدوؿ العربية
والسالمية واألجنبية ،وتبياف مالمح عالقات الحركة بالدوؿ العربية والسالمية ،باإلضافة لتسميط
الضوء عمى واقع العالقات األجنبية لحركة حماس لسيما بعد النتخابات التشريعية الفمسطينية
عاـ 2006ـ.
انطمقت الدراسة مف فرضيات مفادىا أف حركة حماس أسست لعالقات دولية متوازنة ،وأف ىذه
العالقات اتسعت بشكؿ كبير بعد النتخابات التشريعية عاـ 2006ـ ،كما أف حركة حماس
أقامت عالقات مع العديد مف الدوؿ اإلقميمية ذات التأثير في المجتمع الدولي ،وأف عالقات
الحركة الدولية شكمت عامالً محورياً في دعـ القضية الفمسطينية .وىي الفرضيات التي أثبتتيا
وعززتيا النتائج التي خرجت بيا الدراسة.
ونظ اًر لطبيعة الدراسة ،فقد اعتمد الباحث بشكؿ رئيسي عمى المنيج الوصفي التحميمي ،حيث
عمؿ عمى وصؼ وتحميؿ عالقات حركة حماس الدولية ،وأثرىا عمى القضية الفمسطينية ،إلى
جانب استخدامو لممنيج التاريخي لموقوؼ عمى تفاصيؿ بعض األحداث التاريخية.
خرجت الدراسة بمجموعة مف النتائج التي تؤكد عمى أف عالقات حركة حماس العربية والسالمية
بدأت مع ظيور الحركة ونشأتيا ،غير أف عالقاتيا مع الدوؿ األجنبية ظيرت وتبمورت بعد حادثة

ث

اإلبعاد أواخر عاـ 1992ـ ،كما شكؿ فوز الحركة في النتخابات التشريعية الثانية عاـ 2006ـ
عالمة فارقة في تطور العالقات وانفتاحيا عمى أطراؼ دولية جديدة ،وصولً إلى ثورات الربيع
العربي والتي ساىمت بشكؿ كبير في إعادة صياغة العالقات في شكؿ جديد لسيما عمى
الصعيد العربي والسالمي.
كما خمصت الدراسة إلى أف حركة حماس نجحت في إقامة عالقات متوازنة بيف جميع األطراؼ
الدولية دوف الدخوؿ في سياسة المحاور المتناحرة ،وحافظت عمى ق ارراتيا وتوجياتيا بما يحفظ
مصالحيا وحقوؽ وثوابت الشعب الفمسطيني بعيداً عف الضغوط الخارجية اإلقميمية والدولية.


ج

Abstract
This study clarifies the relations development of Hamas movement
internationally Through passing the different stages of the relations in its
three circles Arab, Islamic and foreign. Hamas is considered a national
liberation movement.
This study comes from the hypotheses explaining that Hamas movement
founded balance international relations and these relations have
dramatically widened after the Palestinian legislative elections in 2006.
Hamas movement also established various relations with many regional
countries that have a great influence in the international community.
The international relation of Hamas represented a central factor in
support of Palestinian cause. These hypotheses were proven and
enhanced by the results of study.
Due to the nature of the study, the researcher depends mainly on the
descriptive analytical approach where he describes and analysis the
international relations of Hamas movement, and its impact on
Palestinian cause.


ح

The study indicates many results which emphasize Hamas success in
creating balanced relations between all international relations without
interference in the policy of axes rival and has also kept its decisions
and orientations that guarantee to protect its interests and constants of
Palestinian people away from the external regional and international
pressures.
The study concludes that Arabic and Islamic relations of Hamas began
with Hamas emergence, whereas Hamas relations with foreign countries
appeared and formed after deportation event in the end of 1992.
Moreover, Hamas winning in the second Palestinian legislative elections
represented a strong indicator in relations development of Hamas and
makes it open to new international parties.
Farther more the uprisings of Arab springs contributed significantly in the
development of Hamas relations particularly at Arabic and Islamic levels.
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1

الفصل األول
مقدمة الدراسة ومنيجيتيا
مقدمة
شيدت الساحة الوطنية الفمسطينية في أواخر عاـ 1987ـ اندلع النتفاضة األولى
وتشكؿ حركة فمسطينية مقاومة جديدة ،ىي حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" ،التي تتخذ مف
منيجا لتحرير فمسطيف ،وقد تصاعدت أىميتيا ومكانتيا في المجتمع الفمسطيني لسيما
اإلسالـ
ً
مع التحولت السياسية والفكرية التي شيدتيا الساحة الفمسطينية حيث برزت حركة حماس
كالعب أساسي عمى الصعيد المحمي واإلقميمي مما أدى إلى جمب النتباه العالمي.
ظيرت السمات األساسية لحركة حماس -كونيا حركة تحرر اسالمية تؤمف بفمسطيف كاممة مف
النير إلى البحر -أثناء النتفاضة الفمسطينية األولى ،وقد انطمقت الحركة مف داخؿ فمسطيف
المحتمة وتحت نير الحتالؿ "اإلسرائيمي" ،وظيرت بعض السمات األخرى ليا كحركة سياسية
تيدؼ لالعتراؼ العربي والدولي بيا ،متأثرة بالوضع اإلقميمي والدولي ذي العالقة بالقضية
الفمسطينية ومجرياتيا (الحروب.)28 : 2000 ،
تباينت طبيعة التعامؿ مع حركة حماس عمى الصعيد اإلقميمي والدولي حيث تمكنت حركة
حماس مف الحصوؿ عمى اعتراؼ بعض األطراؼ اإلقميمية كحركة تحرر مثؿ تركيا وايراف،
والدولية مثؿ روسيا ،غير أف الدوؿ الغربية الكبرى اليامة والمؤثرة في العالـ لسيما الوليات
المتحدة األمريكية والتحاد األوروبي ما لبثت أف وضعتيا عمى قائمة المنظمات اإلرىابية،

2

وسعت لتضييؽ الخناؽ عمييا ،واستمر ىذا الموقؼ حتى بعد وصوؿ الحركة إلى سدة الحكـ في
النتخابات التشريعية عاـ 2006ـ والتي شيد ليا العالـ بالشفافية والنزاىة.
أما عمى الصعيد العربي فقد سعت حركة حماس إلى بناء عالقات طيبة مع الدوؿ العربية
جميعاً ،والحرص عمى عدـ التدخؿ في شئونيا الداخمية ،والتركيز عمى إرجاع القضية الفمسطينية
إلى حضنيا العربي والسالمي.
كما ىدفت حركة حماس في عالقاتيا مع الدوؿ العربية واإلسالمية لتحقيؽ عدة أىداؼ وفؽ
(ذويب )35 : 2010 ،وىي:
 .1تأكيد حضورىا عمى الساحة العربية ،واطالع األطراؼ العربية عمى وجيات نظرىا ،مما
يساعد عمى تفيميا دوف تشويو.
 .2النفتاح السياسي واإلعالمي لمحركة إقميميا ودوليا ،وتوفير أبعاد جغرافية جديدة لمتحرؾ
السياسي لمحركة.
 .3السعي لتحقيؽ التقارب بيف مواقؼ وسياسات حركة حماس مع مواقؼ ىذه الدوؿ
وسياساتيا المتعمقة بالقضية الفمسطينية.
 .4العمؿ عمى حؿ المشكالت التي تعترض الفمسطينييف المقيميف في تمؾ الدوؿ ،والحصوؿ
عمى الدعـ المادي والمعنوي بصوره المختمفة لمساندة الشعب الفمسطيني.

إف السياسة المنفتحة في العالقات اإلقميمية والدولية التي تتبناىا حركة حماس وتضعيا في سمـ
أولوياتيا ،وبخاصة بعد النتخابات التشريعية عاـ 2006ـ ،يطرح السؤاؿ حوؿ طبيعة وواقع
تطور ىذه العالقات مع تطور وتفاعؿ األحداث والمتغيرات داخمياً وخارجياً.

3

ونظ اًر لندرة الدراسات السابقة حوؿ موضوع عالقات حركة حماس الدولية -عمى حد عمـ
الباحث– بالرغـ مف حساسية ىذا الموضوع وأىميتو حيث إف معظـ ىذه الدراسات ركزت عمى
دراسة دور حركة حماس في الداخؿ الفمسطيني ،لذا قرر الباحث إجراء ىذه الدراسة حوؿ
عالقات حركة حماس الدولية ،في محاولة جادة لموقوؼ عمى تطور العالقات الدولية لحركة
حماس وعمى وجو الخصوص بعد النتخابات التشريعية الفمسطينية الثانية.
كما أف ىذه الدراسة اقتصرت عمى دراسة وتحميؿ عالقات حركة حماس بالدوؿ دوف غيرىا مف
أشخاص المجتمع الدولي ،وذلؾ ضمف دوائر ثالث وىي :الدائرة العربية ،والدائرة السالمية،
والدائرة األجنبية.

4

مشكمة الدراسة
طرح الباحث مجموعة مف األسئمة الرئيسية والفرعية لتشكؿ أرضية لمبحث العممي،
وتتجو أسئمة الدراسة إلى معرفة الواقع الحقيقي لتجربة حركة المقاومة السالمية "حماس" في
إقامة عالقاتيا الدولية.
تتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي :ما واقع تطور العالقات الدولية لحركةة المقاومةة
االسالمية "حماس"؟
ويتفرع منو األسئمة التالية:
 .1ما أىداؼ وسياسات حركة حماس في عالقاتيا مع الدوؿ العربية؟
 .2ما مالمح عالقات حركة حماس بالدوؿ العربية وصولً لمرحمة ثورات الربيع العربي؟
 .3ما أىداؼ وسياسات حركة حماس في عالقاتيا مع الدوؿ السالمية؟
 .4كيؼ تطورت العالقات اإلسالمية لحركة حماس مرو اًر بمراحميا المختمفة؟
 .5ما أىداؼ وسياسات حركة حماس في عالقاتيا مع الدوؿ األجنبية؟
 .6كيؼ أثرت نتائج النتخابات الفمسطينية التشريعية عاـ 2006ـ عمى تعامؿ الدوؿ األجنبية
مع حركة حماس؟

أىمية الدراسة
تبرز أىمية ىذه الدراسة من كونيا:
 .1تبيف دور العالقات الدولية ألحد حركات التحرر الوطني وىي حركة حماس.
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 .2تقدـ ىذه الدراسة فائدة لمساسة وصناع القرار ،مف خالؿ فيـ واقع العالقات الدولية لحركة
المقاومة السالمية حماس كحركة تحرر استطاعت المزاوجة بيف الحكـ والمقاومة.
 .3تثري الحقؿ األكاديمي بدراسة تتناوؿ واقع العالقات الدولية لحركة المقاومة السالمية
حماس.
 .4توثؽ جانب ىاـ مف جوانب العمؿ السياسي لدى حركة المقاومة السالمية حماس.
 .5ندرة الدراسات التي تناولت العالقات الدولية لحركات التحرر بشكؿ عاـ ،ولحركة حماس
بشكؿ خاص.
 .6تبرز المتناقضات في المواقؼ الدولية تجاه حركة حماس والتعامؿ معيا بوجوه متفاوتة ل
تحكميا قيـ العدالة أكثر مما تحكميا المصالح.

أىداف الدراسة
سعت الدراسة لتحقيق األىداف التالية:
 .1التعريؼ بأىداؼ وسياسات حركة حماس في عالقاتيا مع الدوؿ العربية.
 .2تبياف مالمح عالقات حركة حماس العربية وصولً لمرحمة ثورات الربيع العربي.
 .3توضيح أىداؼ وسياسات حركة حماس في عالقاتيا مع الدوؿ السالمية.
 .4التعرؼ عمى تطور العالقات اإلسالمية لحركة حماس مرو اًر بمراحميا المختمفة.
 .5تبياف أىداؼ وسياسات حركة حماس في عالقاتيا مع الدوؿ األجنبية.
 .6تسميط الضوء عمى واقع العالقات األجنبية لحركة حماس لسيما بعد النتخابات التشريعية
الفمسطينية عاـ 2006ـ.
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فرضيات الدراسة
يسعى الباحث لمتحقق من الفرضيات التالية:
ٔ .أسست حركة حماس لعالقات دولية متوازنة.
 .2اتس ػػعت العالق ػػات الدولي ػػة لحرك ػػة حم ػػاس بش ػػكؿ كبي ػػر بع ػػد النتخاب ػػات التشػ ػريعية ع ػػاـ
2006ـ.
 .3أقامػػت حركػػة حمػػاس عالقػػات مػػع العديػػد مػػف الػػدوؿ اإلقميميػػة ذات التػػأثير فػػي المجتمػػع
الدولي مثؿ تركيا وايراف وروسيا.
 .4شكمت العالقات الدولية لحركة حماس عامالً محورياً في دعـ القضية الفمسطينية.

حدود الدراسة
الحد الزماني :أجريت ىذه الدراسة عمى الفترة مف عاـ 2012-1987ـ.
الحد المكاني :حدود ىذه الدراسة خارجياً بحيث تشمؿ المحيط القميمي والدولي وداخمياً عمى
الضفة الفمسطينية وقطاع غزة.
الحد الموضوعي :تناولت ىذه الدراسة تجربة حركة المقاومة السالمية حماس في إقامة عالقاتيا
الدولية مع الدوؿ المختمفة وتطور ىذه العالقات لخدمة مشروعيا وتحقيؽ أىدافو وبما يحقؽ
المصمحة لمقضية الفمسطينية.
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منيج الدراسة
استخدـ الباحث ليذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي كمنيج رئيس لدراسة واقع تطور
العالقات الدولية لحركة المقاومة السالمية "حماس" وذلؾ مف خالؿ المناقشة والتحميؿ وطرح
وجيات نظر جميع األطراؼ ،إلى جانب استخدامو لممنيج التاريخي لموقوؼ عمى تفاصيؿ
األحداث التاريخية ،كما اعتمد الباحث عمى المقابمة كأداة رئيسية في ىذه الدراسة ،حيث حرص
الباحث عمى مراعاة جمع المعمومات مف مصادرىا األولية مباشرة مف خالؿ الوثائؽ والمقابالت
مع القادة المعنييف ،والشخصيات ذات العالقة بالعمؿ في حقؿ العالقات الدولية.

دراسات سابقة
 .1دراسة خالد ذويب ()2010
عنواف الدراسة" :العالقة بين حركة المقاومة اإلسالمية حماس واألردن".
تعنى ىذه الدراسة بالبحث في مراحؿ العالقة بيف حركة حماس واألردف خالؿ عقديف مف
الزماف ،وتيدؼ الدراسة إلى التعر ِ
يؼ بحركة حماس ،وبواعثيا ،ومنطمقاتيا ،وأىدافيا،
واستراتيجياتيا ،ورؤيتيا لمصراع ،ووسائميا ،كما حممت الدراسة الثابت والمتغير في الفكر السياسي
لحركة المقاومة اإلسالمية حماس.
أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:
أ -في حقبة الممؾ حسيف صمدت العالقة األردنية مع حركة حماس ،وذلؾ بسبب ترابط
وتداخؿ أوضاع الالجئيف الفمسطينييف في األردف ،ودور األردف في الضفة الفمسطينية
والقدس ،وقوة الحركة اإلسالمية األردنية.
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ب -تزامنت مرحمة القطيعة بيف حركة حماس واألردف مع المحظات األولى لعيد الممؾ عبد
اهلل الثاني واستمر النحياز الرسمي األردني لمسمطة الفمسطينية.
ت -إف محاولة اغتياؿ خالد مشعؿ واإلفراج عف الشيخ أحمد ياسيف أعطت مكانة إضافية
لحركة حماس ،وعززت مكانتيا اإلقميمية ،واألىـ أنيا أضافت أبعاداً جديدة لمعالقة بيف
الطرفيف.

 .2دراسة بالؿ الشوبكي ()2007
عنواف الدراسة "التغيير السياسي من منظور حركات اإلسالم السياسي في الضفة الغربية
وقطاع غزة  -حماس نموذجاً"
حاولت ىذه الدراسة تسميط الضوء عمى التغيير السياسي لدى حركات اإلسالـ السياسي
الفمسطينية ،باعتبار حركة حماس نموذجا ليذه الحركات ،حيث جاءت ىذه الحركة السالمية
بمشروعيا المنافس المنطمؽ مف أيدولوجيتيا بعد تجارب لحركات قومية ووطنية عممت عمى
الساحة الفمسطينية.
أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:
أ -تمكنت حركات اإلسالـ السياسي عموما مف امتالؾ مشاريع تغييرية خاصة بيا ،منطمقة
مف أسس أيديولوجية مشتركة ،ساىمت في أف تشكؿ بديال منافسا لممشاريع اإلصالحية
األخرى ،والتي بدأت فرصتيا تتضاءؿ في تحقيؽ نتائج عممية ممموسة.
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ب -ظيرت حركة المقاومة اإلسالمية كأحد أبرز تيارات اإلسالـ السياسي الفمسطينية ،كاف
ليا أىدافيا الخاصة مف التغيير السياسي التي تنطمؽ مف أسس ومبادئ تراىا حركة
حماس ثابتة.
ت -ما حققتو حماس مف أىداؼ في التغيير السياسي ،أو ما تحاوؿ تحقيقو ،وقؼ أمامو وما
زاؿ عدة تحديات ،أعاقتو زمانيا في بعض األحياف ،أو دفعت الحركة إلى تعديمو أو
إعادة تشكيمو كي يتناسب مع ظروؼ الواقع.

 .3دراسة خالد سميماف محمود ()2005
عنواف الدراسة" :أثر حركة المقاومة االسالمية حماس عمى التنمية السياسية في
فمسطين".
تستعرض الدراسة تاريخ حركة حماس ،ومفيوـ التنمية السياسية ،وبعض مفرداتيا
كالمشاركة السياسية والتعددية ،وموقؼ حماس وتصورىا ليذه المفردات ،والتنمية السياسية
في ظؿ الحتالؿ ،لدراسة األثر الذي أحدثتو حركة حماس عمى التنمية السياسية في
الضفة الغربية وقطاع غزة في الفتػرة الواقعة بيػف عاـ  1987وحتى مطمع عاـ .2004
أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:
اء عمى مستوى
أ .حققت حركة حماس تقدماً في مجالت المشاركة السياسية المختمفة ،سو ٌ
المقاومة والنتخابات الطالبية أو النقابية والتفاعؿ الجماىيري وغيرىا.
ب.حققت حركة حماس نجاح عمى المستوى الجتماعي والجماىيري حيث شاركت بصور
مختمفة ومتعددة مثؿ المظاىرات والميرجانات وتوزيع المساعدات وغيرىا ،لكف مع ىذا
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النجاح الذي حققتو فإف ىناؾ عقبتيف تقفاف في وجييا ىما :السمطة الفمسطينية كسمطة
إقصائية مف جية ،ومف جية أخرى الكياف الصييوني كقوة ضاربة عمى األرض.
ت.تبدي حماس استعدادىا لممارسة التعددية السياسية مف خالؿ التداوؿ السممي لمسمطة
أي كاف في الساحة الفمسطينية ،عمى الرغـ مف أنيا لـ تخض النتخابات السياسية
مع ٍّ
عاـ 1996ـ ألسباب ارتأتيا.

 .4دراسة شؤوؿ مشعاؿ وابرىاـ سيمع ()1999
عنواف الدراسة "عصر حماس من العنف إلي التكيف".
ىذه الدراسة تعتبر قفزة في الدراسات التي تناولت حركة المقاومة اإلسالمية حماس ،إذ أنيا
تمثؿ تمؾ الدراسات التي أنجزت مف الطرؼ اآلخر ،وخصوصا الطرؼ "اإلسرائيمي" ،وتتناوؿ
جزئيات تتعمؽ بنشأة وتطور حركة حماس ،وأىدافيا ومبادئيا ،وأولوياتيا السياسية.
أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:
أ-أظيرت الحركة القدرة عمي التأقمـ مع الوضع القائـ والتكيؼ مع الواقع إلي مدى كبير
وذلؾ لتحقيؽ الحمـ الكبير والوصوؿ إلى إقامة الدولة اإلسالمية عمى ارض فمسطيف.
ب -تعتبر حماس أف أي تسوية سياسية مع إسرائيؿ ىو حالة مؤقتة في التاريخ اإلسالمي
المتميز بالجياد ،وذلؾ يجعميا أكثر مرونة وقابمة لمتكيؼ وذلؾ في سبيؿ تحقيؽ ىدفيا
األكبر.
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ت -طموح حماس لزعامة فمسطينية شاممة دفعيا عمي السعي لتمبية حاجات المجتمع
الفمسطيني ،وأثبتت حماس أنيا ميتمة بالحاجات األساسية والمشاكؿ اليومية لمختمؼ
طبقات المجتمع.

 .5دراسة خالد الحروب ()2000
عنواف الدراسة" :حماس الفكر والممارسة".
تناولت الدراسة ايدولوجية حركة حماس ومنطمقاتيا والواقع الذي انبثقت منو ،كما
ويتطرؽ إلى أدائيا عمى صعيد تكتيكاتيا واستراتيجياتيا في عالقاتيا الجتماعية والسياسية
بكافة األطراؼ.
أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:
أ.ظيرت السمات األساسية لحركة حماس بفعؿ النتفاضة الفمسطينية األولى ،بسبب
انطالقتيا مف داخؿ األراضي المحتمة وفى ظؿ الحتالؿ اإلسرائيمي ،وظير بعضيا اآلخر
متأث اًر بالوضع اإلقميمي والدولي ذي العالقة بالقضية الفمسطينية ومجرياتيا.
ب.تراوح أداء حماس عمى صعيد تطبيؽ تكتيكاتيا واستراتيجياتيا في عالقاتيا السياسية
بمختمؼ األطراؼ بيف النجاح والفشؿ ،سواء مع منظمة التحرير الفمسطينية ،أو مع
األطراؼ العربية واإلسالمية واألطراؼ الدولية األخرى.
ت.استمرار الحركة كحركة شعبية ذات حضور قوي في الساحة الفمسطينية ،األمر الذي
جعؿ مف الصعب خمعيا مف جذورىا ،واف تـ ذلؾ فإنيا ستعيد تشكيؿ نفسيا مرة أخرى
بثوب جديد.
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التعقيب عمي الدراسات السابقة:
تناولت الدراسات السابقة النشأة والتطور التاريخي لحركة حماس وتطور ىيكميا
التنظيمي مرو اًر بفكرىا ومؤسساتيا ،كما في دراسة "مشعاؿ وسيمع" والتي تناولت جزئيات تتعمؽ
بنشأة وتطور حركة حماس ،وأىدافيا ومبادئيا ،وأولوياتيا السياسية ،كما سعت دراسة "الشوبكي"
لتسميط الضوء عمى التغيير السياسي لدى حركات اإلسالـ السياسي الفمسطينية ،باعتبار حركة
حماس نموذجاً ليذه الحركات ،أما دراسة "محمود" فاستعرضت مفيوـ التنمية السياسية ،وبعض
مفرداتيا كالمشاركة السياسية والتعددية ،وموقؼ حماس وتصورىا ليذه المفردات ،بينما تطرقت
دراسة "الحروب" إلى أداء حركة حماس عمى صعيد تكتيكاتيا واستراتيجياتيا في عالقاتيا
الجتماعية والسياسية بكافة األطراؼ.
ثـ انتقمت بعض ىذه الدراسات السابقة لمحديث عف عالقات حركة حماس مع القوى والفصائؿ
الفمسطينية ،وعالقتيا مع بعض الدوؿ العربية ،كما في دراسة ذويب والتي تناولت عالقة حركة
حماس مع المممكة األردنية.
أما ىذه الدراسة فجاءت موافقة لمدراسات السابقة مف حيث الحديث حوؿ أىداؼ وسياسات ورؤية
حركة حماس ،ومكممة ليا :مف حيث تناوؿ -ىذه الدراسة -لتطور العالقات الدولية لحركة
حماس في دوائرىا الثالث العربية والسالمية واألجنبية مرو اًر بالمراحؿ المختمفة مف عمر الحركة
لسيما بعد النتخابات التشريعية الفمسطينية عاـ 2006ـ ،وىذا ما أضافتو وتميزت بو ىذه
الدراسة عف الدراسات السابقة.
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الفصل الثاني
اإلطار التمييدي

المبحث األول :تعريف عام بالعالقات الدولية.
المبحث الثاني :تعريف عام بحركة حماس.
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الفصل الثاني
االطار التمييدي
المبحث األول :تعريف عام بالعالقات الدولية
المطمب االول :مفيوم العالقات الدولية
ظير مصطمح العالقات الدولية في القرف الثامف عشر ،غير أف عمـ العالقات الدولية
يعتبر عمـ حديث ظير في القرف العشريف وتطور مع احتداـ مراحؿ الصراع في ىذا القرف
لسيما اباف مرحمة الحرب الباردة.
وقد قدـ العمماء والمختصوف مفاىيـ وتعريفات مترادفة أحياناً ومتباينة في أحياف أخرى ،وفؽ
المرحمة وتغيرات الظروؼ ،غير أنيا وفي مجمميا تركز عمى موضوع التفاعؿ بيف الوحدات
الدولية والتي ىي في الغالب دوؿ عمى اعتبارىا الالعب الرئيسي في المجتمع الدولي ،ومف أبرز
ىذه التعريفات:
يعرفيا محمد طو بدوي بأنيا" :العمـ الذي يعنى بواقع العالقات الدولية واستقرائيا بالمالحظة
والتجريب أو المقارنة مف أجؿ التفسير والتوقع" (بدوي.)15 : 1971 ،
لكف عدناف أبو عامر يعرؼ العالقات الدولية بفيوميا الواسع عمى أنيا" :عالقات سياسية
واقتصادية واجتماعية وثقافية وأيدولوجية وعسكرية عمى مستوى الدوؿ ومجموعات الدوؿ
والمنظمات الدولية والمنظمات الغير حكومية والشعوب التي تناضؿ مف أجؿ الحرية" (أبو عامر،
.)23 : 2004
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ومةن ىنةا يمكةن لمباحةث أف يخمػص إلػى تعريػؼ العالقػات الدوليػة بأنيػا :ظػاىرة مػف التفػاعالت
اء كانػػت
المتبادلػػة المتداخمػػة السياسػػية وغيػػر السياسػػية بػػيف مختمػػؼ وحػػدات المجتمػػع الػػدولي ،سػو ً
دوؿ أو غيرىػا مػف أشػخاص المجتمػع الػدولي الفاعمػة ،عمػى الصػعيد الرسػمي وغيػر الرسػمي وفػي
السمـ والحرب.
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المطمب الثاني :العالقات الدولية وعمم السياسة
يرى جمع مف العمماء أف مادة العالقات الدولية ىي مادة مستقمة بذاتيا ،إل أف ىيئة
اليونسكو قد أقرت في عاـ 1952ـ أف مادة العالقات الدولية تعتبر جزًء مف مادة عمـ السياسة
استناداً عمى(غالي وعيسى:)339-338 : 1959 ،
ٔ .أف ىدؼ كؿ العالقات الدولية وعمـ السياسة واحد ،وىو دراسة السمطة والجماعة سواء
كانت محمية أو قومية أو دولية.
ٕ .أف وسائؿ البحث وأسس الدراسة في كؿ مف العالقات الدولية وعمـ السياسة واحدة.
ٖ .أف عمـ السياسة يدور حوؿ دراسة الدولة ول يمكف أف تقوـ عالقات دولية بغير وجود
دولة ،إذاً فمادة العالقات الدولية جزء مف مادة العموـ السياسية.
ٗ .أف دراسة السياسة الخارجية جزء أساسي مف مادة العالقات ،وىذه السياسة الخارجية
مرتبطة بنظاـ الحكـ داخؿ الدولة ،كما أف نظاـ الحكـ جزء مف مادة عمـ السياسة.
٘ .دراسة السياسة الخارجية وىي جزء مف دراسة العالقات الدولية بينيما روابط وثيقة ل
تقبؿ النفصاؿ ،وعمى ىذا فعمـ السياسة والعالقات الدولية متصالف ول انفصاؿ بينيما.

يتضح أف عمـ العالقات الدولية ييتـ بمشكالت المجتمع الدولي والسياسات الخارجية لمدوؿ التي
ىي امتداد لمسياسات الداخمية ويحدد مناطؽ الخطر ومواطف الضعؼ ويشير بالحموؿ لتفادي
الخطورة وتعويض الضعؼ (أبوعامر .)25 : 2004 ،ويقوؿ أحمد يوسؼ أحمد" :وتعد الحرب
العالمية األولى عادةً نقطة البداية في تطور دراسة العالقات الدولية كفرع متميز لممعرفة العممية،
غير أف ىذا التطور يمكف أف يرد في الواقع مف حيث أصولو إلى نياية القرف التاسع عشر
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وبداية العشريف ،إذ شيدت ىذه الفترة ما يمكف أف يسمى باكتساب النظاـ الدولي لصفة العالمية
بدخوؿ عدد مف الدوؿ إلى ساحة التأثير في السياسات الدولية" (أحمد وزيارة.)11 : 1985 ،

المطمب الثالث :موضوعات عمم العالقات الدولية
وفؽ منظمة اليونسكو فإف مادة العالقات الدولية تشمؿ ثالث مواد فرعية وىي(غالي
وعيسى:)337 -337 : 1959 ،
ٔ .السياسة الدولية :وتتناوؿ دراسة السياسات الخارجية لمدوؿ ،وتفاعؿ تمؾ السياسات
بعضيا ببعض .وىي أيضاً العالقات السياسية السائدة في المجتمع الدولي وغالباً تدرس
في إطار السياسية الخارجية لمدوؿ.
ٕ .التنظيـ الدولي :ويشمؿ كؿ المؤسسات التي نشأت بعد الحربيف العالميتيف في القرف
العشريف مثؿ عصبة األمـ وىيئو األمـ المتحدة وغاياتيا المتمثمة بحفظ األمف والسمـ
الدولييف.
ٖ .القانوف الدولي :ويتناوؿ دراسة القواعد القانونية التي تنظـ عالقات الدوؿ بعضيا ببعض،
وعالقاتيا بالتنظيمات الدولية.

العالقة بين العالقات الدولية والسياسة الخارجية والسياسة الدولية
ٔ .السياسة الخارجية
وىي عبارة عف برنامج عمؿ لمتحرؾ يتضمف تحديد األىداؼ التي تسعى الدولة إلى تحقيقيا
والمصالح التي تسعى لتأمينيا مستخدمة الوسائؿ واإلجراءات التي تراىا ضرورية( .زىرة2008 ،
 )339 :ويمكف تعريفيا كذلؾ بأنيا سموؾ سياسي خارجي ىادؼ ومؤثر وموجو إلى الغير مف
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وحدات النظاـ الدولي .وىي أيضاً ذلؾ الجزء مف النشاط الحكومي الموجو نحو الخارج أي
معالجة مشاكؿ ما وراء الحدود" (طشطوش.)17 : 2010 ،

ٕ .العالقات الدولية
ىي مجموعة الروابط السياسية والقتصادية والجتماعية والثقافية التي تنشأ بيف الوحدات
الدولية وتؤسس عالقات فيما بينيا قد تكوف تعاونية أو تصارعية ،وذلؾ بقدر اقتراب أىداؼ
ومصالح ىذه الوحدات مف بعضيا  ،وىذا يعني أف السياسة الخارجية ىي التي تؤسس
لمعالقات الدولية وتنشئ الروابط (فيمي.)23 : 2010 ،

ٖ .السياسة الدولية
تتميز السياسة الدولية عادةً عف غيرىا مف السياسات بتعدد الوسائؿ المستخدمة،
ويرى البعض إف السياسة الدولية تشمؿ جميع التفاعالت مف سياسية واقتصادية واجتماعية
وثقافية بيف وحدات المجتمع الدولي ،إذًا ىي حاصؿ جمع السياسات الخارجية (الحمداني،
.)439 : 2004
واذا كانت السياسة الدولية ىي انعكاس لسموكيات دولية أو أنيا تجسيد ليا فإف العالقات الدولية
ىي روابط تنشأ بفعميا وبسبب منيا ،واذا كانت األفعاؿ السموكية الصادرة عف الوحدات الدولية
ىي نتاج ق اررات سياسية تتخذىا ىذه الوحدات بما يضمف تحقيؽ أىدافيا ومصالحيا ،فإف
ا لعالقات الدولية تمثؿ الواقع الذي تترجـ فيو ىذه الق اررات لتنشأ بعد ذلؾ عالقة مف نوع معيف
(فيمي.)25 : 2010 ،
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المطمب الرابع :أطراف النظام الدولي
أوالً :الدولة
مف المعروؼ أف الدولة ىي الالعب الرئيسي واألكثر تأثي اًر في المجتمع الدولي إلى
جانب األشخاص الدولية األخرى ،حيث تشكؿ الدولة نواة العمؿ عمى الساحة الدولية .ولذلؾ
يعتبر ريموف آروف الدولة ىي الفاعؿ الرئيسي في العالقات الدولية ،حيث يعتقد بأف أساس
العالقات الدولية ىو العالقات بيف الدوؿ كونيا وحدات سياسية قائمة بذاتيا ومكونة لممجتمع
الدولي (أبوعامر.)25 : 2004 ،
أما بالنسبة لمفيوـ الدولة فقد عرؼ المفكر السويسري "بنشمي" الدولة بأنيا" :جماعة معينة مف
األفراد والذيف يعيشوف بصفة دائمة ومستمرة عمى أرض معينة بينيـ طبقة حاكمة وأخرى
محكومة" .أما الرئيس األميركي األسبؽ "ويمسوف" عرفيا بأنيا" :شعب منظـ خاضع لمقانوف
ويقطف أرضاً معينة" .وقد عرفيا العميد "ديجي" بأنيا" :عبارة عف جماعة مف الناس الجتماعييف
بينيـ طبقة حاكمة وأخرى محكومة" (طشطوش.)45 : 2010 ،
بينما المفكر "وايزماف" قاؿ بأف الدولة ىي" :الترجمة القانونية لفكرة الوطف ،ففييا تتمخص جميع
الحقوؽ والواجبات التي تتصؿ بالوطف" (غالي وعيسى.)153 : 1959 ،

عناصر الدولة
لمدولة عناصر أساسية مكونة ليا تتمثؿ في القميـ والشعب وسمطة تعبر عف سيادتيا،
حيث يمكف الحديث عنيا كالتالي:
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أ .اإلقميم
ىي تمؾ الرقعة مف األرض والبحر وطبقات الجو التي تعموىا ،وتباشر الدولة
سمطتيا عميو ،عمى وجو الستقرار والدواـ ،واإلقميـ شرط لكتساب الدولة لمشخصية القانونية
حيث تقتضي قواعدىا توافر القدرة عمى التصرؼ في نطاؽ إقميـ معيف .لذلؾ ل تعد دولً القبائؿ
الرحؿ ول الجماعات القومية التي ليس ليا إقميـ خاص بيا .ول تأثير لتساع القميـ أو ضيقو
عمى توافر عنصر القميـ ،وكذلؾ ل يمس الوحدة القانونية إلقميـ الدولة أف تفقد السيطرة مؤقتاً
عمى جزء مف إقميميا حيث تظؿ الدوؿ محتفظة بشخصيتيا القانونية الدولية (المدىوف: 2011 ،
.)63
ب .الشعب
وىو مجموعة مف األفراد يتواجدوف في إقميـ معموـ وتجمعيـ روابط مشتركة كالمغة
والعادات والتقاليد والتاريخ المشترؾ .وقد يتراوح عدد ىؤلء األفراد بيف بضعة آلؼ إلى ما يزيد
عف المميار نسمة كما ىو الحاؿ في الصيف واليند وعدد األفراد ميـ في الدولة فبدوف الجماعة
البشرية لف تقوـ الدولة (فيمي.)37 : 2010 ،

ج .السمطة الحاكمة
تعد السمطة السياسية ركناً جوىرياً وأساسياً في قياـ الدولة نظ اًر لكونيا العنصر
المميز لمدولة عف غيرىا مف الجماعات حيث تمارس سمطتيا وسيادتيا عمى جميع الفراد
الموجوديف فوؽ إقميميا ،حتى أف بعض الفقياء يعرؼ الدولة بالسمطة ،غير أف ىذا الرأي منتقد
ألف السمطة ظيرت قبؿ ظيور الدولة وتطورت مع المجتمعات ثـ مع الدولة فضالً عف أنيا
أشمؿ مف ىذا التنظيـ (أبوعامر.)32 : 2004 ،
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كما أف السمطة الحاكمة ىي التي تؤكد وحدة الشعب المعنوية والقتصادية وتحقؽ مصالح
الشعب وتتولى الدفاع عف كياف القميـ داخمياً وخارجياً ،ويعبر عف السمطة العامة في لغة القانوف
الدولي بالسيادة وىي التي تظير الدولة بشخصيتيا الدولية المستقمة (المدىوف.)64 : 2011 ،

ثانياً :المنظمات الدولية
المنظمة الدولية تعتبر وحدة دولية إلى جانب الدوؿ نظ اًر لما تتمتع بو مف شخصية
قانونية دولية ،وىذا ما نصت عميو المادة ( )104مف ميثاؽ األمـ المتحدة التي جاء فييا (أف
المنظمة تتمتع في بالد كؿ عضو مف أعضائيا باألىمية القانونية التي يتطمبيا قياميا بأعبائيا
ووظائفيا وتحقيؽ مقاصدىا) .ىذا يعني أف الدوؿ تعترؼ بيذا الحؽ وتصبح المنظمة الدولية مف
أشخاص القانوف الدولي متمتعة باختصاصات معترؼ بيا (فيمي.)45 : 2010 ،
غير أف ىناؾ عدداً مف الشروط الواجب توافرىا لكي تتمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية
وىي كالتالي (المدىوف:)99 : 2011 ،
ٔ .أف يكوف ليا إرادة ذاتية مستقمة عف إرادات الدوؿ التي أنشأتيا.
ٕ .أف يكوف معترفاً ليا بالشخصية القانونية مف جانب الدوؿ.
ٖ .أف يكوف ليا اختصاصات معينة تحددىا المعاىدة التي أنشأتيا.

ثالثاً :الشركات المتعددة الجنسية
إلى جانب الدوؿ والمنظمات الدولية والتي ىي مف أىـ الالعبيف في المجتمع الدولي
أصبحت الشركات المتعددة الجنسية ذات تأثير في العالقات الدولية في عقود ما بعد منتصؼ
القرف العشريف ،وذلؾ بسبب التطور الكبير في المجالت كافة السياسية والقتصادية
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−خصوصا– والثقافية والعممية والتكنولوجية وغيرىا (معيد بحوث األمـ المتحدة لمتنمية
الجتماعية.)238 : 1997 ،

رابعاً :المنظمات غير الحكومية
ينصرؼ المعنى الذي ينطوي عميو تعبير المنظمات غير الحكومية إلى تمؾ التجمعات
التي تمارس نشاطات متعددة ل تتحدد باليويات القومية ،وقد زادت أىميتيا وحيويتيا في العقود
األخيرة -ما بعد السبعينات مف القرف الماضي ،-األمر الذي ساعد عمى انتقاؿ األفراد ورؤوس
األمواؿ واألفكار والثقافة والمعارؼ في مياديف شتى .ومما تجدر الشارة اليو ،أف دور ىذه
المنظمات عمى المستوى الدولي اعترؼ بو ميثاؽ األمـ المتحدة ،إذ نصت المادة ( )17منو عمى
"أف المجمس القتصادي والجتماعي يجري الترتيبات المناسبة لمتشاور مع الييئات غير
الحكومية التي تعنى بالمسائؿ الداخمية في اختصاصو ( "...فيمي.)56 -54 : 2010 ،

خامساً :حركات التحرر الوطني
كاف بروز الحركات التحررية ظاىرة مميزة لمحرب العالمية الثانية ،ويمكف تعريفيا بأنيا:
عبارة عف تنظيمات تمثؿ شعباً خاضعاً لسيطرة استعمارية أجنبية أو عنصرية وتسعى إلى
الستقالؿ الوطني .وقد تنشط دور حركات التحرر الوطني في السياسة الدولية مع تبمور مبدأ
حؽ تقرير المصير .ووجود مطالب سياسية قصد منيا تطبيقيا عمى جماعة إنسانية أي العتراؼ
ليذه الجماعة باألىمية لختيار مصيرىا السياسي.
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(أبوعامر)37 : 2004 ،

المبحث الثاني :تعريف عام بحركة حماس
المطمب االول :النشأة والجذور
نشأت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" كجناح مف أجنحة حركة اإلخواف المسمميف
بفمسطيف عمى يد مؤسسيا الشيخ أحمد ياسيف مع بداية النتفاضة األولى عاـ 1987ـ وبعد
صدور البياف األوؿ بتاريخ  14ديسمبر 1987ـ ،وىي امتداد لحركة اإلخواف المسمميف العالمية،
كبرى الحركات اإلسالمية في العصر الحديث ،والتي تأسست في مصر عاـ 1928ـ ،عمى يد
اإلماـ حسف البنا ،وىو ما يعني أف الوجود الفكري والعقائدي لحركة حماس ،سبؽ الوجود
رصيدا لمحركة ،وىو ما يشير إلى
التنظيمي ليا ،وبالتالي فإف زخـ التجربة اإلخوانية كمو أصبح
ً
العالقة العضوية بيف حماس واإلخواف (ميثاؽ حركة حماس1988ـ ،المادة الثانية).
شكمت ىزيمة 1967ـ صدمة حقيقية جعمت الشعب الفمسطيني يبحث عف أسباب اليزيمة وعف
حؿ بديؿ ،فقد دفع ىذا الظرؼ حركة "الخواف" إلى إعادة بناء ىيكمياتيا التنظيمية ولـ ينخرط
الخواف في المقاومة مباشرة ،فرؤيتيـ كانت تنص عمى بناء قاعدة شعبية لحركتيـ والتحضير
جيداً لصراع طويؿ مع الحتالؿ.
مف ناحية أخرى فقد أحدث الحتالؿ الصييوني لكؿ مف الضفة والقطاع اضطراباً في الوضع
الجتماعي والنفسي والخالقي لمشعب الفمسطيني ،واخترؽ الصياينة المجتمع الفمسطيني بشكؿ



النتفاضة األولى انطمقت عاـ 1987ـ وكاف السبب المباشر لنطالقتيا أف سيارة فييا عماؿ تعرضت لمدىس

المتعمد مف قبؿ الصياينة مما أدى إلى استشياد أربعة مف العماؿ ،وكانت ىذه الحادثة سبباً مباش اًر لتفجير
األوضاع ،فقد بدأ التحرؾ مف مخيـ جباليا –وىو أكبر مخيـ لالجئيف في القطاع -ثـ صدرت تعميمات مف قيادة
اإلخواف في قطاع غزة ألفرادىا لسيما في الجامعة السالمية بالنزوؿ ودعـ ىذه النتفاضة الشعبية وخالؿ
أسبوعيف كاف السالميوف ىـ المسيطروف عمى النتفاضة والتي سميت بانتفاضة المساجد وكذلؾ انتفاضة
الحجارة حيث كانت الحجارة ىي سالح المنتفضيف ضد الحتالؿ الصييوني( .غوشو)157-156 : 2008 ،
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واسع ،وأثروا عميو أخالقياً واقتصادياً وثقافياً ،فكانت أولوية "الخواف" كيفية التصدي لتأثيرات
الحتالؿ عمى الجيؿ الشاب في المدارس والجامعات األولى في األراضي المحتمة.
وفي السبعينات أعيد ترتيب الوضع التنظيمي لػ"اإلخواف" ،وتوسعت الحركة في صفوؼ الطالب
الذكور واإلناث ،وفي المساجد ،وىي ركائز أساسية في تربية المجتمع وفي معالجة التشوىات
التي سببيا الحتالؿ ،وجرى استقطاب الناس في المساجد وتعبئتيـ دينياً ووطنياً ،وبنيت
مؤسسات اجتماعية ترعى نشاطات الشباب الرياضية والثقافية ،وتقدـ خدمات إلى الفقراء واأليتاـ،
ومف أبرز ىذه المؤسسات "المجمع اإلسالمي" في غزة الذي أسسو الشيخ أحمد ياسيف( .خالد
مشعؿ ،صحيفة الحياة 4 ،ديسمبر 2003ـ)

المطمب الثاني :االستراتيجية والغاية واألىداف
استراتيجية حركة حماس:
تعتقد حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" أف أرض فمسطيف أرض وقؼ إسالمي عمى
أجياؿ المسمميف إلى يوـ القيامة ،ل يصح التفريط بيا أو بجزء منيا أو التنازؿ عنيا أو عف جزء
منيا ،ول تممؾ ذلؾ دولة عربية أو كؿ الدوؿ العربية ،ول يممؾ ذلؾ ممؾ أو رئيس ،أو كؿ
المموؾ والرؤساء ،ول تممؾ ذلؾ منظمة أو كؿ المنظمات سواء كانت فمسطينية أو عربية ،ألف
فمسطيف أرض وقؼ إسالمي عمى األجياؿ اإلسالمية إلى يوـ القيامة( .ميثاؽ حركة
حماس1988ـ ،المادة الحادية عشرة)
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الغاية واألىداف
حددت حركة حماس أىدافيا مف خالؿ الميثاؽ ،وتتضح أىداؼ الحركة مف خالؿ
أدبياتيا ومنشوراتيا وتتمثؿ في:
اليدؼ العاـ :وىو إقامة الدولة اإلسالمية مف خالؿ منازلة الباطؿ الذي اغتصب األوطاف ،وشرد
الناس ،فيذه المنازلة تسعى لقير الباطؿ ودحره ،ليسود الحؽ ،وتعود األوطاف ،وينطمؽ مف فوؽ
مآذنيا األذاف معمناً قياـ دولة اإلسالـ ،وتمتقي حماس مع جميع الحركات اإلسالمية في السعي
لتحقيؽ ىذا اليدؼ ،فيي جزء مف ىذا النسيج ،إل أف حماس في طرحيا لموضوع الدولة ترى أف
ثمة عالقة عضوية بيف إنجاز ىدؼ التحرير ،وقياـ الدولة ،فقياـ الدولة في فيـ حماس يعد ثمرة
لمتحرير ،لذا نجد حماس تمج في طريؽ الكفاح المسمح لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ الستراتيجي :وىو
تحرير كامؿ فمسطيف (ذويب.)9 : 2010 ،
يقوؿ خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس" :إف ىدؼ حماس األوؿ التخمص مف
الحتالؿ واستعادة األرض ،فمشروع حماس ىو إنياء الحتالؿ الصييوني ،وتحرير فمسطيف،
وتحرير المقدسات ،واستعادة الشعب الفمسطيني حقوقو ،وعودة الالجئيف إلى أرضيـ ووطنيـ
وديارىـ ،واستعادة القدس ،ىذه ىي األىداؼ الوطنية الفمسطينية الكبرى" (مشعؿ: 2008 ،
.)69
أما األىداف المرحمية التي تسعى حماس لتحقيقيا وصوالً إلى األىداف االستراتيجية ،فيي
(صالح:)241 : 2002 ،
 تحرير الضفة الفمسطينية وقطاع غزة والقدس ،أي األراضي المحتمة عاـ 1967ـ.
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 أَسممة المجتمع الفمسطيني ،ونشر األخالؽ والمثؿ اإلسالمية والوعي واللتزاـ اإلسالمي،
باعتبارىا أدوات أساسية لصمود الشعب وبدء مشروع التحرير.
 العودة إلى العمؽ العربي واإلسالمي لحتضاف ودعـ القضية الفمسطينية.
 الحفاظ عمى خيار المقاومة بكؿ أشكاليا وفي مقدمتيا الكفاح المسمح في مواجية
الحتالؿ.
 إنياؾ دولة الحتالؿ أمنياً واقتصادياً ،وفضح ممارساتو التعسفية بحؽ الشعب الفمسطيني
وقضيتو.
 محاربة التطبيع مع الكياف الصييوني ،وايقاؼ مشروع الختراؽ الصييوني لممنطقة.
 تحقيؽ الوحدة الوطنية الفمسطينية عمى أساس برنامج المقاومة والتحرير والحفاظ عمى
الثوابت.

المطمب الثالث :رؤية الحركة لعالقاتيا الداخمية والخارجية
قضية تحرير فمسطيف تتعمؽ بدوائر ثالث ،الدائرة الفمسطينية ،والدائرة العربية ،والدائرة
اإلسالمية ،وكؿ دائرة مف ىذه الدوائر الثالث ليا دورىا في الصراع مع الصييونية ،وعمييا
واجبات ،حيث جاء في ميثاؽ حركة حماس أنو لمف الخطأ الفادح ،والجيؿ الفاضح ،إىماؿ أي
دائرة مف ىذه الدوائر ،ففمسطيف أرض إسالمية ،بيا أولى ِ
القْبمتيف وثالث الحرميف الشريفيف،
ولما كاف األمر كذلؾ ،فتحريرىا فرض عيف عمى كؿ
مسرى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ّ
مسمـ حيثما كاف ،وعمى ىذا األساس يجب أف ينظر إلى القضية ،ويجب أف يدرؾ ذلؾ كؿ مسمـ
(ميثاؽ حركة حماس1988ـ ،المادة الرابعة عشرة).
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( أ ) الحركات اإلسالمية عمى الساحة الفمسطينية:
تنظر حركة حماس إلى الحركات اإلسالمية األخرى نظرة احتراـ وتقدير ،فيي إف
اختمفت معيا في جانب أو تصور ،اتفقت معيا في جوانب وتصورات ،وتنظر إلى تمؾ الحركات
إف توافرت النوايا السميمة واإلخالص هلل بأنيا تندرج في باب الجتياد ،ما دامت تصرفاتيا في
ْ
حدود الدائرة اإلسالمية ،ولكؿ مجتيد نصيب .وحركة المقاومة اإلسالمية تعتبر تمؾ الحركات
رصيدا ليا ،وتسأؿ اليداية والرشاد لمجميع ،ول يفوتيا أف تبقى رافعة لراية الوحدة ،وتسعى جاىدة
ً
إلى تحقيقيا عمى الكتاب والسُّنة (ميثاؽ حركة حماس1988ـ ،المادة الثالثة والعشروف).
(ب) الحركات الوطنية عمى الساحة الفمسطينية:
أكدت حركة حماس أف عالقتيا بكؿ الحركات الوطنية الفمسطينية تقوـ عمى أساس
الحتراـ المتبادؿ ،وأنيا تقدر ظروفيا ،والعوامؿ المحيطة بيا ،والمؤثرة فييا ،وتشد عمى يدىا ما
دامت ل تعطي ولءىا لمشرؽ الشيوعي أو الغرب الصميبي ،وتؤكد لكؿ مف ىو مندمج بيا أو
متعاطؼ معيا بأف حركة حماس حركة جيادية أخالقية واعية في تصورىا لمحياة ،وتحركيا مع
اآلخريف ،تمقت النتيازية ول تتمنى إل الخير لمناس أفر ًادا وجماعات (ميثاؽ حركة
حماس1988ـ ،المادة الخامسة والعشروف).
(جػ) منظمة التحرير الفمسطينية:
تعترؼ حركة حماس بأىمية العالقة مع منظمة التحرير وتعترؼ بشرعيتيا ودورىا
النضالي في القضية الفمسطينية ،غير أنيا تعارض توجو المنظمة العمماني واستفراد حركة فتح
وبعض الفصائؿ األخرى بيا ،وتسعى ألف يتـ تطويرىا لتشمؿ جميع الفصائؿ الفمسطينية بما في
ذلؾ حركة حماس والتوافؽ عمى آليات جديدة لمعمؿ عمى إكماؿ مسيرة التحرير.
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فقد جاء في ميثاؽ حركة حماس" :تبنت المنظمة فكرة الدولة العممانية والتي ىي مناقضة لمفكرة
الدينية مناقضة تامة ،وعمى األفكار تُبنى المواقؼ والتصرفات ،وتتخذ الق اررات .ومف ىنا ،مع
تقديرنا لمنظمة التحرير الفمسطينية -وما يمكف أف تتطور إليو -وعدـ التقميؿ مف دورىا في
الصراع العربي اإلسرائيمي ،ل يمكننا أف نستبدؿ إسالمية فمسطيف الحالية والمستقبمية لنتبنى
فرط في دينو فقد خسر .ويوـ تتبنى
الفكرة العممانية ،فإسالمية فمسطيف جزء مف ديننا ،ومف ّ
منظمة التحرير الفمسطينية اإلسالـ كمنيج حياة ،فنحف جنودىا ووقود نارىا التي تحرؽ األعداء.
فإلى أف يتـ ذلؾ -ونسأؿ اهلل أف يكوف قر ًيبا -فموقؼ حركة المقاومة اإلسالمية مف منظمة
التحرير الفمسطينية ىو موقؼ البف مف أبيو واألخ مف أخيو والقريب مف قريبو ،يتألـ أللمو إف
أصابتو شوكة ،ويشد أزره في مواجية األعداء ،ويتمنى لو اليداية والرشاد" (ميثاؽ حركة
حماس1988ـ ،المادة السابعة والعشروف).

(د) الدول والحكومات العربية واإلسالمية:
ترى حركة حماس بأف العرب والمسمموف ىـ عمقيا الستراتيجي الذي تنتمي اليو وتستمد
منو الدعـ والتأييد ،وقضية فمسطيف قضيتيـ المركزية التي تتطمب تضافر الجيود وحشد
المكانيات لنصرتيا( .الرسالة نت 15 ،مارس 2012ـ)
والدوؿ العربية والمحيطة بفمسطيف المحتمة مطالبة بفتح حدودىا ودعـ صمود الفمسطينييف بكؿ
أما الدوؿ
الوسائؿ الممكنة ،ليأخذوا دورىـ ويضموا جيودىـ إلى جيود إخوانيـ مف فمسطيفَّ ،
العربية واإلسالمية األخرى فمطالبة بأف تقدـ الدعـ السياسي والمالي ،وىذا أقؿ القميؿ( .ميثاؽ
حركة حماس1988ـ ،المادة الثامنة والعشروف)
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الفصل الثالث
العالقات العربية لحركة حماس

المبحث األول :أىداف وسياسيات حركة حماس في عالقاتيا بالدول العربية
المبحث الثاني :عالقة حركة حماس بدول الطوق
المبحث الثالث :عالقة حركة حماس بدول الخميج العربي وجميورية اليمن
المبحث الرابع :عالقة حركة حماس بدول المغرب العربي وجميورية السودان
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الفصل الثالث
العالقات العربية لحركة حماس
مقدمة
حركة حماس حركة تحرر وطني شأف جميع حركات التحرر حوؿ العالـ ،وىي وفؽ
القانوف الدولي أحد أشخاص المجتمع الدولي إلى جانب الدوؿ والمنظمات الدولية وغيرىا ،وليذا
الشخص الدولي سياسات خارجية وعالقات مع األشخاص الدولييف ،وقد بدأت عالقات حركة
حماس مع بداية نشأتيا التنظيمية ،وساعدتيا متغيرات وظروؼ موضوعية مرت بيا لالنفتاح
عمى العالـ الخارجي؛ كالمشاركة بالوساطة في أزمة الخميج ،وحادثة البعاد إلى مرج الزىور
جنوب لبناف ،وبطبيعة الحاؿ كاف المحيط القريب والمجاور لمحركة محيطاً عربياً َّ
شكؿ الحاضنة
الشعبية والرسمية أحياناً ليذه الحركة العربية السالمية والتي تسعى لتحرير فمسطيف.
تأتي ىذه العالقة لتكشؼ عف طبيعة وواقع العالـ العربي والظروؼ الداخمية والخارجية التي
أحاطت بو والتي انعكست عمى دولو العربية وتعامميا مع حركة حماس والقضية الفمسطينية كونيا
القضية المركزية ،فتباينت ىذه الدوؿ في عالقتيا مع حركة حماس ونظرتيا لمشروع الحركة
التحرري وخطيا المقاوـ.
بدأت عالقات حركة حماس الخارجية مع عدد مف الدوؿ العربية مبك اًر ،مثؿ العراؽ والسعودية
وذلؾ قبيؿ أزمة الخميج عاـ 1991-1990ـ ،والتي بدورىا –أي أزمة الخميج -ساىمت في
تعزيز ىذه العالقات واتساعيا لتشمؿ دوؿ عربية جديدة ،وذلؾ بمشاركة الحركة في الوساطة بيف
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الدوؿ العربية المتنازعة في أزمة الخميج ضمف وفد الحركات السالمية ،وىذا ما أكده الناطؽ
باسـ حركة حماس ابراىيـ غوشة (غوشة.)169 : 2010 ،
ثـ جاءت حادثة البعاد لتحدث تحولً كبي اًر عمى انفتاح الحركة في عالقاتيا مع الدوؿ العربية،
ففي السابع عشر مف ديسمبر عاـ  ،1992قرر رئيس الوزراء اإلسرائيمي "إسحؽ رابيف" ،إبعاد
 415قيادياً مف أىـ الشخصيات القيادية في حركتي حماس والجياد اإلسالمي إلى جنوب لبناف،
وتحديداً إلى منطقة مرج الزىور ،دوف أف يدرؾ "رابيف" بأنو وبيذا البعاد الجماعي كاف يقدـ أكبر
خدمة لحركة حماس إلقامة عالقاتيا الخارجية ،لكف الفرصة جاءت لمحركة عمى طبؽ مف ذىب
(صحيفة الشرؽ 8 ،سبتمبر .)2012
بيذا بدأت مالمح عالقات حركة حماس بالتشكؿ والتبمور مع دوؿ العالـ ،وعمى وجو الخصوص
مع الدوؿ العربية ،وبطبيعة الحاؿ فإف ىذه العالقة مختمفة ومتفاوتة مف دولة إلى أخرى ،وتتراوح
ابتداء مف التمثيؿ الرسمي المعمف وفتح المكاتب مرو اًر بالتمثيؿ
بيف مستويات العالقة المختمفة،
ً
الرسمي غير المعمف والتصالت الرسمية والشعبية وصولً لمعالقات العابرة والتي ل ترقى إلى
مستوى العالقات الحقيقية ،وذلؾ تبعاً لعدة عوامؿ واعتبارات خاصة بيذه الدوؿ العربية يمكف
تمخيصيا في التالي (عالوي وآخروف :)289-288 : 1999 ،
ٔ .الطبيعة األيدولوجية لمنظاـ الحاكـ ومدى قربو أو بعده مف األيديولوجيا السالمية.
ٕ .قوة الحركات ذات الخمفيات السالمية داخؿ ىذه الدوؿ.
ٖ .عالقتيا بػ"اسرائيؿ" والوليات المتحدة األمريكية والغرب.
ٗ .موقفيا مف المسيرة السممية والتطبيع مع "اسرائيؿ" ومدى انخراطيا فييا.
٘ .إلى جانب عالقتيا بمنظمة التحرير الفمسطينية كونيا ممثؿ لمشعب الفمسطيني.
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 .ٙكذلؾ تبادؿ المصالح السياسية بيف الطرفيف مف ىذه العالقة ،وأثر ذلؾ عمى الدور
القميمي ليذه الدوؿ.
كؿ ىذه العوامؿ والعتبارات أثرت في شكؿ وتطور العالقة بيف حركة حماس والدوؿ العربية.
في ىذا الفصؿ نتناوؿ عالقة حركة حماس بالدوؿ العربية مف خالؿ ثالثة مباحث :يتناوؿ األوؿ
عالقات حركة حماس بدوؿ الطوؽ والتي تضـ األردف وسوريا ولبناف ومصر وىي الدوؿ المجاورة
لفمسطيف وتستحوذ عمى الجزء األكبر مف عالقات حماس العربية ،ثـ يأتي المبحث الثاني ليتناوؿ
عالقات الحركة بدوؿ الخميج العربي والجميورية اليمينة والتي تشكؿ العمؽ العربي اآلسيوي
لمحركة ،أما المبحث الثالث فيتحدث حوؿ عالقات الحركة بدوؿ المغرب العربي باإلضافة
لجميورية السوداف والتي تشكؿ العمؽ العربي اإلفريقي لمحركة.
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المبحث األول :أىداف وسياسات حركة حماس في عالقتيا بالدول العربية
عمدت حركة حماس وىي تصيغ عالقاتيا العربية ضمف مشروعيا التحرري لوضع
أىداؼ وسياسيات تضبط وتحدد عالقاتيا بالدوؿ العربية بما يضمف تعميؽ ىذه العالقات
والستفادة منيا بالطريقة األمثؿ لتشكؿ رافدًا أساسياً لدعـ الحركة ومشروعيا التحرري واحتضاف
القضية الفمسطينية ،كوف الدوؿ العربية العمؽ الستراتيجي والطبيعي ليا ،إلى جانب ما ليذه
القضية مف تأثير كبير عمى استقرار الدوؿ العربية والمنطقة بأسرىا فيي تعد محور القضايا
العربية.

المطمب األ ول :أىداف حركة حماس في عالقاتيا بالدول العربية
توجيت حركة حماس نحو الدوؿ العربية إلقامة عالقات استراتيجية وقوية معيا ،وذلؾ
لتحقيؽ أىداؼ رئيسية ومحورية تسعى الحركة لتحقيقيا خدمةً لمشروعيا ولمقضية الفمسطينية،
ويمكف تمخيصيا كالتالي (الحروب:)164 : 2000 ،
ٔ .تأكيد حضور الحركة عمى الساحة السياسية العربية.
ٕ .إطالع الطراؼ العربية عمى رؤية ومواقؼ الحركة بما يساعد عمى تفيميا دوف تشويو.
ٖ .النفتاح السياسي والعالمي لمحركة عمى الدوؿ العربية.
ٗ .توفير أبعاد جغرافية جديدة لمتحرؾ السياسي لحركة حماس.
٘ .السعي لتحقيؽ التقارب بيف مواقؼ الدوؿ العربية السياسية المتعمقة بالقضية الفمسطينية
مع مواقؼ الحركة.
 .ٙالحصوؿ عمى اعتراؼ الدوؿ العربية الرسمي بالحركة.
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 .ٚحؿ المشكالت التي تعترض الفمسطينييف المقيميف في ىذه الدوؿ.
 .ٛالحصوؿ عمى الدعـ المادي والمعنوي بصوره المختمفة لمساندة الشعب الفمسطيني في
الساحات والمنظمات الدولية.

المطمب الثاني :سياسيات حركة حماس في عالقاتيا بالدول العربية
تعاممت حركة حماس مع الدوؿ العربية وفؽ سياسات محددة وواضحة لممحافظة عمى
دواـ ىذه العالقة بؿ وتطورىا وتعميقيا ولمنع الحرج الذي قد تقع فيو ولتجنب األخطاء التي وقع
فييا اآلخروف مف فصائؿ العمؿ الوطني عمى الساحة الفمسطينية ،وتتمخص كالتالي:
ٔ .النفتاح عمى جميع الدوؿ العربية دوف النظر ألنظمتيا السياسية أو خمفياتيا
األيدولوجية ،والتعامؿ معيا بواقعية (عالوي.)288 : 1999 ،
ٕ .بناء العالقات عمى المستوى الرسمي والشعبي عمى حد سواء (عالوي.)288 : 1999 ،
ٖ .تمتزـ الحركة بساحة الصراع مع "اسرائيؿ" عمى أرض فمسطيف ،وتحرص عمى عدـ نقمو
إلى أي مف الدوؿ العربية (حمداف.)2013 ،
ٗ .تسعى الحركة في تقريب وجيات النظر ما بيف الدوؿ العربية والجمع بينيا لسيما في
القضايا المشتركة (عالوي.)288 : 1999 ،
٘ .المتناع عف التدخؿ في الشئوف الداخمية لمدوؿ العربية ،وعدـ السماح ليذه الدوؿ
بالتدخؿ في شئوف الحركة الداخمية والتأثير عمى قرارىا (حمداف.)2013 ،
 .ٙترفض الحركة أف تكوف عالقتيا مع طرؼ عمى حساب طرؼ آخر ،كما ترفض سياسة
المحاور المتصارعة ،أو تجيير مواقؼ الحركة لصالح ىذه الدولة أو تمؾ (حمداف،
.)2013
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المبحث الثاني :عالقات حركة حماس بدول الطوق
تحيط دوؿ الطوؽ بفمسطيف وتشكؿ الحاضنة الجغرافية ليا ،حيث تقع األردف وسوريا
ولبناف عمى حدودىا الشرقية والشمالية المطمة عمى القارة اآلسيوية ،أما مصر فتعد الممر البري
الوحيد ليا باتجاه القارة اإلفريقية ،وىذا ما يبرز أىمية ىذه الدوؿ بالنسبة لفمسطيف ،إلى جانب
أنيا تحتضف غالبية الالجئيف الفمسطينييف ،بؿ واستضافت الفصائؿ الفمسطينية لفترات طويمة،
ومف بينيا حركة حماس والتي افتتحت مكاتبيا وأقامت قياداتيا لدى ىذه الدوؿ وكانت منطمقاً ليا
في إقامة عالقاتيا الخارجية.
نشأت العالقة بيف حركة حماس ودوؿ الطوؽ بوقت مبكر وذلؾ في مطمع التسعينيات مف القرف
الماضي ،كما أف حادثة البعاد إلى منطقة مرج الزىور جنوب لبناف في أواخر عاـ 1992ـ
والتي نفذتيا دولة الحتالؿ ضد قيادات حركتي حماس والجياد السالمي ،كاف ليا األثر الكبير
في النفتاح عمى دوؿ الطوؽ ،ومف أبرز ىذه العالقات التي بنيت وتطورت العالقة مع سوريا
ولبناف والتي أصبحت عالقة ذات طابع استراتيجي ىاـ (صحيفة الشرؽ 8 ،سبتمبر .)2012
أما األردف فقد سبقت في عالقتيا مع حركة حماس ،فبدأت العالقة في عاـ 1990ـ باعتماد
محمد نزاؿ أحد قياديي حركة حماس ممثالً غير معمف لمحركة ،ثـ تطور األمر ليصبح تمثيالً
معمناً في أواخر عاـ 1992ـ ،وانتقاؿ قيادة الحركة في الخارج إلى األردف ،لتستمر ىناؾ حتى
نياية عقد التسعينيات (زقوت.)2012 ،
تطورت العالقة بعد ذلؾ في دوؿ الطوؽ لتشيد مراحؿ متقدمة مف العالقة بصورة عامة ،بؿ
وكانت عالقة استراتيجية كما ىو الحاؿ في العالقة مع سوريا ولبناف والتي امتدت لحوالي عشريف
عاماً ،غير أف ىذه العالقة توترت وتضررت بشكؿ كبير بعد اندلع "الثورة" السورية في مارس
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مف عاـ 2011ـ ،فكانت سبباً في انقطاع العالقة مع سوريا ،أما لبناف وفي ظؿ الربيع العربي
فاحتفظت بمكاتب حركة حماس وبالعالقة معيا ،كما أعادت األردف عالقتيا بحركة حماس عبر
اتصالت وزيارات رسمية تنبئ بمرحمة جديدة مف التقارب واللتقاء.
وعمى صعيد العالقة مع مصر فاستمرت بوتيرة متصاعدة ومتباينة أحياناً تبعاً لممتغيرات
والمستجدات المحمية واإلقميمية ،غير أف ىذه العالقة استمرت ألىميتيا الكبيرة بالنسبة لحركة
حماس مف ناحية ،وكونيا أمر واقع بالنسبة لمصر بحكـ جوارىا لفمسطيف ومركزية وأىمية ىذا
البمد مف ناحية أخرى.

المطمب األول :خمفيات العالقة
ترتبط العالقة بيف حركة حماس ودوؿ الطوؽ بعوامؿ وظروؼ متعددة محمية واقميمية،
تسببت في سير العالقة بوتيرة متباينة بيف الصعود واليبوط في المراحؿ المختمفة.
ففي الساحة األردنية ألقت تعقيدات القضية الفمسطينية بظالليا عمى سياسات الدولة األردنية
ومواقفيا تجاه الفمسطينييف ،فبرزت –عمى سبيؿ المثاؿ -معضمة التمثيؿ ،حيث تنازعت المممكة
األردنية حؽ تمثيؿ الفمسطينييف مع منظمة التحرير والتي تـ العالف عنيا كممثؿ شرعي ووحيد
لمفمسطينييف ،إلى جانب بروز قضية الوطف البديؿ والتي تبنتيا دولة الحتالؿ ،وأصبحت ىاجساً
يقض مضجع المسئوليف األردنييف (عدواف.)2005 ،
في خضـ ىذا المعترؾ وىذه التعقيدات برزت حركة حماس كجزء رئيسي مف نسيج الشعب
الفمسطيني ،ولعب أساسي عمى الساحة الفمسطينية المحمية واإلقميمية ،وبأيديولوجيا ومواقؼ
سياسية مختمفة في جوانب متعددة عف مواقؼ قادة منظمة التحرير ،ومتفقة في بعض جوانبيا مع
مواقؼ القيادة األردنية في مرحمة ما.
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وفؽ ىذا المشيد يمكف أف تتحدد أسباب العالقة بيف حركة حماس واألردف ،ودوافع القيادة
األردنية لتعزيز ىذه العالقة مع حركة حماس ،وىي كالتالي:
ٔ .قضية تمثيؿ الفمسطينييف -في تمؾ المرحمة -لـ تكف تعني الكثير بالنسبة لحركة حماس،
كما أنيا ليست محط خالؼ ونزاع مع األردف كونيا كانت تركز عمى المقاومة دوف
العمؿ السياسي (ذويب.)55 : 2010 ،
ٕ .حركة حماس وبتمسكيا بفمسطيف وبحؽ العودة ورفضيا القاطع لفكرة الوطف البديؿ تحوؿ
دوف تطبيؽ ىذه الفكرة ،بؿ تصبح الحركة الضامف لعدـ إقامتيا ،كما أنيا كقوة فمسطينية
رئيسية ليس ليا صالت مع األوساط األمريكية و"اإلسرائيمية" التي تقؼ وراء مشروع
الوطف البديؿ ،وىذا ما أكد عميو مسئوؿ العالقات الدولية لحركة حماس "أسامة حمداف"
"إف وجود حركة حماس في األردف ىو ضمانة لمنع إقامة الوطف البديؿ؛ َّ
حيث قاؿَّ :
ألف
المنطؽ الصييوني يقوـ عمى َّ
أف األردف ىو وطف الفمسطينييف ،ويجب أف يكوف ىناؾ
تمسؾ فمسطيني عربي بفمسطيف كاممة" (الجزيرة نت 17 ،يناير .)2012
ٖ .شكؿ اإلخواف المسموف الجسـ الساسي الداعـ والمساند لحركة حماس داخؿ األردف ،فقد
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ بأف اإلخواف المسمموف في األردف
جماعة محترمة وليا وزنيا وتقديرىا ،وىي سند لفمسطيف ولمشعب الفمسطيني ولحركة
حماس (الجزيرة نت 28 ،يوليو .)1999
أما في سوريا فاستطاعت حركة حماس إقامة عالقة متميزة معيا منطمقة مف المصالح المشتركة،
وأف تتجاوز مجموعة مف الشكاليات التي كانت بمثابة معيقات ليذه العالقة ،منيا :أف حركة
حماس ىي حركة اسالمية ذات امتداد لجماعة الخواف المسمميف التي خاضت صراعا دمويا مع
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النظاـ في سوريا في بداية الثمانينات ،ومنيا أف عالقة دمشؽ بمنظمة التحرير الفمسطينية عالقة
متوترة بفعؿ مواقؼ منظمة التحرير وخطيا السياسي وسموكيا اتجاه دمشؽ ،والدخوؿ في صراع
مسمح مع سوريا في لبناف بعد الجتياح "السرائيمي" لمبناف عاـ 1982ـ ،والنشقاؽ داخؿ فتح
عاـ 1983ـ ،وحرب المخيمات الفمسطينية في عاـ 1985ـ ،وصولً إلى التبايف في مواقؼ
منظمة التحرير وسوريا اتجاه المفاوضات مع اسرائيؿ ،وجو عدـ الثقة الذي كاف سائدا بيف
القيادتيف السورية والفمسطينية مف مسألة توقيع اتفاؽ اوسمو لمسالـ مع الدولة العبرية (أبو النمؿ
وآخروف. )122 : 2008 ،
كما أف بعض الوقائع عمى الرض ساىمت في أف تحظى العالقة بيف حركة حماس والنظاـ
السوري بالمزيد مف التركيز والىتماـ؛ منيا أف حركة حماس سجمت اختراقاً حقيقياً في مدى
زمني قصير في العالقات مع الدوؿ العربية والسالمية وعدد مف الدوؿ األجنبية ،والتي كانت
إلى وقت قريب حكر عمى منظمة التحرير الفمسطينية والفصائؿ المنتمية ليا ،كما أف الحركة
استطاعت فرض نفسيا وبقوة وخالؿ مدة زمنية قصيرة كالعب أساسي عمى الساحة الفمسطينية
(أبو النمؿ وآخروف.)116 : 2008 ،
وفي المقابؿ ،ووفؽ ممثؿ حركة حماس في إيراف سابقاً عبد المعطي زقوت ،فإف ىناؾ عدة
اعتبارات كانت وراء اختيار حركة حماس لسوريا دوف غيرىا مف الدوؿ إلقامة قيادة الحركة ،ىذه
العتبارات وىي (زقوت:)2012 ،
ٔ .أف القيادة السورية حاضنة لممقاومة ،ولمفصائؿ الفمسطينية المقاومة.
ٕ .وجود أكثر مف  600ألؼ لجئ فمسطيني عمى األراضي السورية.
ٖ .القرب الجغرافي ،فسوريا أحد الدوؿ المجاورة لفمسطيف.
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أما مصر فتربطيا بفمسطيف عالقة تاريخية بحكـ الجوار الجغرافي والترابط السكاني بيف البمديف،
ومنذ بداية القضية الفمسطينية كاف لمصر دور بارز في مساندة ودعـ الشعب الفمسطيني عمى
الصعيد الرسمي والشعبي ،كما احتضنت مصر القوى والفصائؿ الفمسطينية المقاومة لالحتالؿ
وقدمت ليا الدعـ والتأييد في مراحؿ الصراع المختمفة وبوتيرة متباينة ،وحافظت عمى أف تكوف
الوعاء الجامع لمكونات الشعب الفمسطيني ،لتنسيؽ الجيود وتقريب وجيات النظر.
وحركة حماس -بوصفيا أحد أىـ مكونات الشعب الفمسطيني -حافظت عمى عالقات طيبة مع
الشقيقة مصر منذ انطالقتيا عمى الرغـ مف كؿ العقبات والمعيقات ،وأكدت في كؿ المواقؼ
والمحطات بأنيا لف تتخمى عف دور مصر في رعاية مصالح الشعب الفمسطيني وأنيا ستحافظ
عمى عالقة استراتيجية معيا ميما كانت الظروؼ( .صحيفة الحياة 10 ،ديسمبر )2003
أما القيادة المصرية فانطمقت في تعامميا مع حركة حماس والتي ىي حركة تحرر فمسطينية
اسالمية مف خالؿ عدة معطيات ،تشكؿ األرضية ليذه العالقة ،وىي:
ٔ .أف لمصر دو اًر إقميمياً ىاماً ل يمكنيا بحكـ ثقميا وموقعيا وتاريخيا أف تتنازؿ عنو أو
يحمميا بعض األعباء ،لذلؾ تحرص عمى دور فاعؿ
تتياوف بخصوصو ،حتى لو كاف ِّ
في القضايا الميمة ،ومف أبرزىا القضية الفمسطينية مف خالؿ مسئوليتيا القومية تجاه
فمسطيف وشعبيا (صالح.)2009 ،
ٕ .أف ىناؾ تحديات دائمة تقؼ في مواجية مصر عمي المستوى الخارجي ،فمصر دولة
ميمة ومؤثرة ،ويمثؿ اللتزاـ بسياسة خارجية متزنة ومتعقمة بالنسبة ليا أىـ أسس
مواجية تمؾ التحديات ،ومف أىـ ىذه التحديات الصراع العربي"-السرائيمي" (طايع،
.)2012

40

ٖ .ترى مصر أف أمنيا القومي مف أىـ العوامؿ التي يرتكز إلييا النظاـ السياسي ،فمصر
تنشغؿ عادةً بتأميف حدودىا الشرقية ،وتخشى مف انكشافيا إذا ما وجدت قوى معادية أو
أخطار كامنة (صالح.)2009 ،
ٗ .انعكس التزاـ مصر (قبؿ الثورة) بمسار التسوية إيجابياً عمى عالقتيا بحركة فتح
والفصائؿ التي تبنت مشروع التسوية واتفاقية أوسمو ،غير أف ىذا اللتزاـ انعكس سمباً
عمى عالقتيا بحركة حماس والفصائؿ التي استمرت في الصرار عمى خيار المقاومة،
ورأت مصر في ذلؾ تعطيالً لمسار التسوية ،وبعداً عف الواقعية ،وعدـ قدرة عمى فيـ
التعقيدات الدولية وكيفية التعامؿ معيا (صالح.)2009 ،
٘ .لـ تسعد القاىرة (قبؿ الثورة) بالتعامؿ مع طرؼ فمسطيني ينتمي إلى حركة اإلخواف
المسمميف ،الحركة التي بقيت عالقاتيا مع النظاـ المصري محكومة بالتوتر والريبة ،وىي
في نفس الوقت مضطرة لمتعامؿ مع ىذا الفصيؿ الفمسطيني ،بسبب قوة أدائو واتساع
شعبيتو ،وقد بات يمثؿ جزًء مف الشرعية الفمسطينية إثر فوزه بانتخابات المجمس
التشريعي مطمع عاـ 2006ـ (صالح.)2009 ،
 .ٙحرصت مصر عمى الستمرار في متابعة دورىا الراعي في الشأف الفمسطيني ،وحرصت
أل تقطع عالقتيا بالكمية مع أي مف األطراؼ الفمسطينية ،بما فييا حركة حماس ،ميما
كاف اختالفيا معيا (طايع.)2012 ،
 .ٚلـ تغفؿ مصر عف رغبة "اسرائيؿ" بالتخمص مف تبعات قطاع غزة بإلقاء مسئوليتو عمى
مصر ،عالوة عمى وجود أصوات "اسرائيمية" تنادي بتيجير الفمسطينييف إلى صحراء
سيناء وتوطينيـ فييا ،مما جعؿ استقرار األوضاع الفمسطينية والمساعدة عمى نجاح قياـ
الدولة الفمسطينية بالنسبة لمصر مسألة ذات أبعاد وطنية استراتيجية (صالح.)2009 ،
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المطمب الثاني :واقع العالقة
تباينت العالقة بيف حركة حماس ودوؿ الطوؽ خالؿ المراحؿ المختمفة مف عمر القضية
الفمسطينية ،فقد تراوحت بيف التقارب والقطيعة ،تبعاً لممتغيرات والمستجدات عمى الساحة المحمية
واإلقميـ ،وىي كالتالي:
أوالً :مرحمة التسوية (عقد التسعينات)
اتسمت ىذه المرحمة بالتقارب بيف السمطة الفمسطينية و"اسرائيؿ" حيث تـ توقيع اتفاؽ
أوسمو والذي مكف السمطة مف القدوـ إلى قطاع غزة ،في المقابؿ كانت حركة حماس مف أشد
المعارضيف لعممية التسوية ،وىذا ما ألقى بظاللو عمى عالقاتيا بدوؿ الطوؽ.
ففي األردف تأتي ىذه المرحمة وقد دخمت العالقة بيف حركة حماس واألردف منحى تقاربي بعد أف
أصبحت حركة حماس قوة رئيسية عمى الساحة الفمسطينية ،فكاف لألردف مصمحة في إقامة
عالقة قوية معيا ،لتمنح األردف فرصة أفضؿ إلدارة الممؼ الفمسطيني والتعامؿ مع قضية
الفمسطينييف بما يحقؽ مصالحو ،ويمنع مف تنفيذ المخططات األمريكية و"السرائيمية" ورؤيتيا
إلنياء الصراع مع الفمسطينييف (ذويب.)2010 ،
وقدرت األردف أف القوة المتصاعد لحركة حماس تشكؿ فرصة قوية لألردف لمحاولة تنفيذ أجندتو
اإلقميمية والداخمية ،مف خالؿ تقوية عالقاتو مع الحركة أو استيعابيا إف أمكف ،ألف حركة حماس
تعد سميمة اإلخواف المسمميف المقربيف مف النظاـ في األردف آنذاؾ ،وسوؼ تشكؿ ىذه العالقة
عامؿ استقرار في المممكة ،وتنافس منظمة التحرير الفمسطينية ،وخاصةً حركة فتح صاحبة النفوذ
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الواسع سواء في األرض المحتمة ،أو في أوساط الفمسطينييف عمى الساحة األردنية (ذويب،
.)29 : 2010
أما حركة حماس فرأت مف جانبيا أف مبررات ىذا التقارب تكمف في عدة اعتبارات لخصيا رئيس
مكتبيا السياسي السيد خالد مشعؿ في النقاط التالية:
أولً :أف توقيع التفاؽ الشفوي بيف حركة حماس والجيات األمنية في األردف جاء بعد اكتشاؼ
األسمحة التي اتيمت الحركة بحيازتيا في لعاـ 1991ـ ،فقد أراد الممؾ حسيف أف ل يترؾ
الساحة األمنية الداخمية عرضة لالجتيادات الحركية ،فتـ عقد اتفاؽ مع حركة حماس لتقنيف
وجودىا في الساحة األردنية ،كي تكوف تحت عيف السمطات الرسمية ،وعدـ قياميا بعمميات
تحرجو مع "اإلسرائيمييف" واألميركييف.
ثانياً :أف الممؾ حسيف لـ يرد التخمي عف الورقة الفمسطينية تماماً ،بعد أف انتزع عرفات التمثيؿ
السياسي الفمسطيني ،في سياؽ حالة مف الشد والجذب التاريخي مع األردف عمى تمثيؿ
الفمسطينييف ،بخاصة في الضفة الغربية.
ثالثاً :أف الممؾ الراحؿ وجد في حركة حماس قوة سياسية إسالمية صاعدة ،يمكف الرىاف عمييا
لحقاً في السياسات اإلقميمية األردنية (أبورماف.)46 : 2009 ،
كما جاءت ىذه المرحمة كثمرة لمرحمة التقارب بيف الجابيف ورغبة النظاـ األردني في تحقيؽ قدرة
أكبر إلدارة مصالحو في القميـ لسيما في القضية األىـ وىي القضية الفمسطينية ،فقد كانت
األجواء متييئة ومناسبة عمى الصعيد المحمي والقميمي لمزيد مف التقارب وتوطيد العالقة ،حيث
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "خالد مشعؿ" أف الفترة الذىبية في العالقة بيف األردف
وحركة حماس كانت منذ عقد التفاؽ غير المكتوب "الشفوي" بيف حماس والحكومة األردنية في
العاـ  1993وحتى عاـ 1995ـ (أبورماف.)47 : 2009 ،
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ففي عاـ 1993ـ التقى عدد مف قادة المكتب السياسي برئيس الحكومة آنذاؾ ،زيد بف شاكر،
ومنح كؿ مف موسى أبو مرزوؽ وعماد العممي -القيادييف بالحركة -حؽ اإلقامة في األردف ،وتـ
التوافؽ عمى أف يكوف المكتب السياسي لمحركة في عماف ،وقد تـ صياغة ىذا التوافؽ بصيغة
غير مكتوبة عرفت بالتفاؽ الشفوي بيف بعض قيادات حركة حماس وىـ إبراىيـ غوشو ومحمد
نزاؿ مع مدير المخابرات العامة في األردف مصطفى القيسي وقد تضمف التفاؽ البنود التالية:
 الموافقة عمى النشاط السياسي واإلعالمي لمحركة في الساحة األردنية.
 عدـ تدخؿ الحركة في الشأف األمني األردني.
 أل تقوـ حركة حماس بأي عمميات عسكرية انطالقاً مف األردف( .غوشة)204 : 2010 ،
وبعد مضي حوالي ثالث أعواـ عمى التفاؽ الشفوي الذي نظـ العالقة بيف حركة حماس
واألردف ،وبعد ىذا التقارب بيف الجانبيف بدأت الظروؼ القميمية بالتغير وسير مجريات األمور
في اتجاه مختمؼ لسيما في أعقاب توقيع معاىدة أوسمو بيف السمطة الفمسطينية والحتالؿ والتي
فتحت شيية النظاـ الردني نحو المحاؽ بعممية السالـ ،والتحضير لعقد معاىدة سالـ مع
"إسرائيؿ" بعد تبدد المخاوؼ في قضية الوطف البديؿ( .غوشة)2010 ،
ألقت معاىدة السالـ األردنية"-اإلسرائيمية" عاـ 1994ـ بظالليا وانعكاساتيا السمبية عمى العالقة
بيف حركة حماس واألردف ،فقد اعربت الحركة عف معارضتيا الشديدة ليذه المعاىدة واعتبرتيا
صدعاً جديداً في جدار الصمود العربي ،فقد جاء في بياف حركة حماس أف التفاقية األردنية
الصييونية ،لـ تختمؼ في مضمونيا وجوىرىا عف سائر التفاقيات الستسالمية التي تـ توقيعيا
مع العدو الصييوني بدءاً مف "كامب ديفيد" ومرو اًر باتفاؽ أوسمو ،مف حيث كونيا استجابة
لمشروط الصييونية وبما يخدـ أىدافيا عمى حساب الحقوؽ والمصالح العربية ،ومف حيث أنيا
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تعترؼ بوجوده وسيادتو عمى األرض الفمسطينية ،وأكد البياف رفض حماس لالتفاقية ألنيا لف
تستطيع محاصرة إرادة األمة العربية واإلسالمية في إطار بنودىا ،ولف تضمف التاريخ ليسير
حسب إرادتيا ،كما أنيا لف تستطيع أف تمغي حقاً مف الحقوؽ المشروعة والمغتصبة لمشعب
الفمسطيني واألمة العربية واإلسالمية جمعاء (ذويب.)61 : 2010 ،
ومع توقيع األردف عمى اتفاقية وادي عربة مع "إسرائيؿ" ،ودخوليا حيز التنفيذ بصورة عممية في
عاـ 1995ـ ،أخذت الضغوط الخارجية "اإلسرائيمية" واألمريكية والغربية عمى األردف بالزدياد
شيئاً فشيئاً ،لمحد مف نشاط حركة حماس السياسي واإلعالمي عمى الساحة األردنية (أبورماف،
.)47 : 2009
ومف جانب آخر ،شكمت مجزرة الحرـ اإلبراىيمي عامالً ميماً مف عوامؿ توتر العالقة بيف
حركة حماس والقيادة األردنية ،فقد استفزت ىذه المجزرة مشاعر العرب والمسمميف في كؿ مكاف،
فخرجت المسيرات الغاضبة المنددة بالجريمة الصييونية اآلثمة في كؿ العواصـ العربية
واإلسالمية ومف بينيا العاصمة عماف ،حيث سيرت جماعة اإلخواف المسمميف مظاىرة كبيرة في
شوارع عماف تدعوا لمثأر مف العدو الصييوني (غوشة.)215 - 214 : 2010 ،
جاء الرد مف كتائب القساـ الجناح العسكري لحركة حماس عمى ىذه المجزرة عمى شكؿ عمميات
نوعية في عمؽ "إسرائيؿ" أدت إلى مقتؿ وجرح العشرات منيـ ،ىذا النشاط العسكري خمؽ
ضغوطاً دولية عمى األردف ،خاصة أنو جاء بعد اتفاؽ أوسمو بيف منظمة التحرير الفمسطينية
و"إسرائيؿ" ،وقد أبمغ وزير الداخمية األردني آنذاؾ سالمو حماد قادة حركة حماس في األردف



وقعت مجزرة الحرـ اإلبراىيمي في  25فبراير 1994ـ ،عندما أقدـ شخص ييودي عمى اقتراؼ جريمة بشعة

بحؽ المصميف في مسجد الحرـ البراىيمي ،حيث أطمؽ الرصاص عمييـ خالؿ صالة الفجر مما أدى إلى
استشياد  30شخصاً وجرح قرابة ثالث مائة( .عمي)69 : 2009 ،
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اعتراضو عمى تصريحات الناطؽ الرسمي ،وبعض قادة المكتب السياسي لحماس التي انطمقت
مف قمب عماف تمجد تمؾ العمميات (ذويب.)59 : 2010 ،
أما حركة حماس مف جانبيا أكدت عمى حرصيا عمى أمف واستقرار جميع الدوؿ التي يتواجد فييا
رموز الحركة وممثموىا السياسيوف واإلعالميوف ،والذيف يعمموف في إطار القانوف في تمؾ البالد،
أي مف ىذه الدوؿ( .ذويب،
وتحرص عمى عدـ تقديـ المسوغات لمعدو لممارسة ضغوط عمى ٍّ
)59 : 2010
وقد استجابت األردف لبعض ىذه الضغوط المتصاعدة ،ففي نياية شير مايو 1995ـ قامت
السمطات األردنية بترحيؿ كالً مف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو
مرزوؽ وعضو المكتب السياسي عماد العممي مف عماف ،حيث تـ إنياء ضيافتيما بذريعة عدـ
حمميما لمجواز األردني وذلؾ خالفاً لنص التفاؽ الشفوي المبرـ بيف الجانبيف (غوشة: 2010 ،
.)222
وقد استمرت العالقة بيف الحركة واألردف بالتذبذب حيث التراجع تارة والتقارب تارة أخرى تبعاً
لممتغيرات والمستجدات المحمية والقميمية حتى نياية عقد التسعينيات ،مف بيف ىذه المستجدات
كاف توسط ممؾ األردف الممؾ حسيف لدى الوليات المتحدة عاـ 1997ـ لإلفراج عف موسى أبو
مرزوؽ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المعتقؿ ىناؾ بعد ابعاده عف عماف عاـ
1995ـ (غوشة.)235 : 2010 ،
ومف األحداث اليامة والتي أثرت عمى مجرى العالقة بيف حركة حماس واألردف محاولة اغتياؿ
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ في العاصمة األردنية عماف مف قبؿ جياز
الموساد "السرائيمي" عاـ 1997ـ ،األمر الذي تسبب في توتر العالقة بيف المممكة و"اسرائيؿ"،
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ودفع الممؾ حسيف لمتدخؿ وانقاذ حياة خالد مشعؿ واإلفراج عف الشيخ أحمد ياسيف مؤسس حركة
حماس مف السجوف "اإلسرائيمية" مقابؿ الفراج عف منفذي اليجوـ( .فيمـ وثائقي "أقتموه بصمت"،
قناة الجزيرة الفضائية ؛ )2009 ،McGeough
أثر ىاماً عمى صعيد العالقة بالمممكة األردنية ،فقد أسيـ ىذا
كاف ليذا اإلفراج عف الشيخ ياسيف اً
اإلفراج في مزيد مف التقارب في العالقة بيف األردف والحركة بعد ما اعترى ىذه العالقة مف فتور
وتراجع .كذلؾ أسيمت جولة الشيخ التي أعقبت اإلفراج عنو عمى عدد مف الدوؿ العربية
والسالمية في نسج العالقات الخارجية لمحركة ،فقد قوبؿ الشيخ باستقباؿ رسمي وشعبي كبير،
وتغطية إعالمية واسعة ،ومف الدوؿ التي شممتيا الجولة :مصر والسعودية وقطر واليمف وايراف،
وقد كانت زيارة ىذه الدوؿ بدعوات رسمية مف حكوماتيا (الرقب .)128 : 2008 ،
يتضح مف سياؽ األحداث والتطورات في مرحمة التسوية -حقبة التسعينات -أف العالقة بيف
حركة حماس واألردف وما كاف مف تقارب والتقاء في معظـ ىذه السنوات ،إنما كانت برؤية
خاصة مف ممؾ األردف الممؾ حسيف ،والذي أدار العالقة وفؽ المصالح والمكاسب المترتبة عمييا
والمرجوة منيا.
أما العالقة بيف حركة حماس وسوريا في مرحمة التسوية فقد بدأت بعد أوؿ لقاء جرى بيف حركة
حماس وسوريا ،حيث كاف التفيـ ألغراض وأىداؼ ودوافع كؿ طرؼ ،فقد كانت سوريا تبحث عف
فصيؿ فمسطيني حميؼ مناىض لعممية التسوية لمواجية عدوىا التقميدي "اسرائيؿ" ،في ظؿ
القطيعة القائمة بيف النظاـ السوري وحركة فتح والتي انخرطت في عممية التسوية ،كما طمأنت
الحركة سوريا أنيا ل تتدخؿ في الشأف الداخمي ألي بمد ،وىكذا بدأت العالقة بوجود تمثيؿ غير
معمف لمحركة ضمف تمثيؿ فصائؿ المقاومة الفمسطينية في عاـ 1997ـ ،ثـ أصبح تمثيالً مستقالً
ومعمناً بعد ذلؾ بافتتاح مكاتب لمحركة في سوريا ،بؿ تطور األمر ألكثر مف ذلؾ بوجود قيادة
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الحركة في دمشؽ بعد إخراجيـ مف األردف عاـ 1999ـ ،وىذا أكبر مف مجرد وجود مكاتب
(زقوت2012 ،ـ).
ومف المؤشرات عمى التقارب الكبير بيف حركة حماس والقيادة السورية أف استقبمت دمشؽ في
مايو 1995ـ القيادييف موسى أبو مرزوؽ رئيس المكتب السياسي لمحركة ،وعماد العممي عضو
المكتب السياسي بعد أف تـ إبعادىما مف األردف قص ًار ،فكانت سوريا المكاف اآلمف الذي توجو
إليو القيادياف في حركة حماس (غوشة.)222 : 2010 ،
أما عمى صعيد العالقة مع مصر في ىذه المرحمة –عقد التسعينيات -فمـ يكف لمصر عالقة
سياسية ذات أىمية تذكر مع حركة حماس ،بؿ إف مصر ساىمت في وضع الحركة عمى ما
يسمى بقائمة المنظمات الرىابية –وفؽ الرؤية األمريكية ،-وذلؾ باستضافتيا لمؤتمر محاربة
اإلرىاب عاـ 1996ـ في شرـ الشيخ ،والذي كاف مف أىـ مخرجاتو وضع حركة حماس عمى
قائمة اإلرىاب ،وبالتالي محاربتيا وحصارىا في الداخؿ والخارج وتجفيؼ الدعـ المادي
والعالمي وحرمانيا مف المكاف اآلمف (غوشة.)228 : 2010 ،
مف جية أخرى شكؿ واقع الجوار الجغرافي بيف مصر وفمسطيف وموقع مصر القيادي والمحوري،
عامالً ضاغطاً عمى القيادة المصرية إلقامة عالقة مع حركة حماس بشكؿ أو بآخر ،فكؿ نظاـ
عربي كاف يريد ورقة فمسطيف في يده كي يرفع مف أسيمو مع الوليات المتحدة ودوؿ الغرب
عموماً ،كما شكؿ الحوار الوطني الفمسطيني مفصالً ميماً في مسار ىذه العالقة بيف مصر
والفصائؿ الفمسطينية بشكؿ عاـ ،وحركة حماس بشكؿ خاص ،فبعد مدة وجيزة مف قدوـ السمطة
الفمسطينية بزعامة حركة فتح إلى قطاع غزة ،بدأ عقد جمسات الحوار بيف السمطة الفمسطينية
 مف ذلؾ :السماح لقيادات حركة حماس بالسفر إلى الخارج ،وكذلؾ غض البصر عف النفاؽ التي شكمت كس اًر
لمحصار "السرائيمي" .
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وحركة حماس ،ففي ديسمبر 1995ـ عقدت جمسة حوار بيف الحركتيف برعاية مصرية في القاىرة
حوؿ انتخابات عاـ 1996ـ ،والعمؿ المسمح .غير أف ىذه الحوارات توقفت حتى اندلع انتفاضة
األقصى عاـ 2000ـ ،ثـ عادت لتستأنؼ في القاىرة في الفترة  13-10نوفمبر 2002ـ بيف
الحركتيف ،وقد شاركت القاىرة بقوة في تقريب وجيات النظر (صالح وآخروف.)9 : 2009 ،

ثانياً :مرحمة انتفاضة األقصى عام 2000م
في ىذه المرحمة تباينت العالقة بيف حركة حماس ودوؿ الطوؽ ،ففي الوقت الذي
تدىورت فيو العالقة بيف األردف والحركة ،تطورت العالقة بيف األخيرة وكالً مف سوريا ولبناف
ومصر.
ففي األردف وبعد مضي بضعة أشير عمى وفاة الممؾ حسيف وتنصيب الممؾ الجديد لمبالد –
الممؾ عبد اهلل -وتحديداً بتاريخ  28أغسطس 1999ـ غادر وفد مف حركة حماس إلى طيراف
بناء عمى دعوة مف القيادة اليرانية ،وبعد وصوؿ الوفد طيراف بيوميف ،تـ اعتقاؿ أكثر مف 16
شخص ممف يعمموف في مكاتب حركة حماس في األردف؛ كاف مف بينيـ عضو المكتب السياسي
سامي خاطر ،أما محمد نزاؿ وعزت الرشؽ -وىما قيادييف بالحركة -فقد اختفيا عف األنظار،
وأ غمقت جميع مكاتب الحركة الخمسة ،وأخذت منيا أجيزة وأغراض كثيرة ،كما أُعمف بأف الحركة
أصبحت محظورة قانونياً ،ومف وفد الحركة مف العودة لألردف (غوشة267 : 2010 ،؛
.)91 : 2007 ،Tamimi
وبعد ذلؾ حاولت قيادة الحركة م ار ًار العودة إلى األردف غير أنيا لـ تفمح في ذلؾ ،وتـ استضافتو
قيادتيا في قطر ،عدا المتحدث باسـ الحركة ابراىيـ غوشة والذي عاد ضمف شروط الحكومة
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األردنية والتي تضمنت عدـ قيامو بأي أنشطة إعالمية أو سياسية باسـ حركة حماس في األردف
(غوشة.)302 : 2010 ،
أما العالقة مع سوريا ولبناف في ىذه المرحمة –مرحمة انتفاضة األقصى -فقد شيدت تقارب
ممحوظ ،ففي عاـ 2000ـ كثر التردد مف قيادة حركة حماس الموجودة في قطر عمى دمشؽ
وكاف ىذا التردد لو أسباب منيا :أف دمشؽ كانت قمب العمؿ السياسي في المنطقة ،مما فرض
عمى قيادة الحركة أف تنتقؿ إلى دمشؽ لتباشر عمميا ىناؾ ،خاصةً أف عضويف مف المكتب
السياسي كانا موجوديف في سوريا منذ زمف ،وىما الدكتور موسى أبو مرزوؽ ،والميندس عماد
العممي .وفي العاـ نفسو توفي الرئيس حافظ األسد حيث كاف ذلؾ في يونيو2000ـ ،ولـ يتمكف
أعضاء قيادة الحركة مف أف يشاركوا في الجنازة ،وفي اليوـ التالي قدموا التعازي إلى الرئيس
الجديد بشار األسد (غوشة.)288-287 : 2010 ،
ومع مرور الوقت بدأت العالقات الستراتيجية بيف النظاـ السوري وحركة حماس تزداد متانة
وبشكؿ كبير ،وكانت السبب في تعزيز عالقة الحركة مع الساحة المبنانية ،وكذلؾ كاف مف ثمرة
التقارب بيف الحركة وسوريا أف عزز مف عالقة الحركة مع النظاـ اإليراني الذي كاف لو مصالح
عديدة مع المقاومة الفمسطينية ،فقد قدـ أشكاؿ الدعـ المختمفة لمحركة عمى الصعيد السياسي
والمالي والعسكري (صحيفة الشرؽ 8 ،سبتمبر .)2012
أما عالقة حركة حماس مع مصر بعد اندلع انتفاضة األقصى فقد شيدت تحسناً نسبياً ،حيث
بدا أف خيار المفاوضات مع دولة الحتالؿ "السرائيمي" –والذي تتبناه القيادة المصرية والسمطة
الفمسطينية -لـ يجد نفعاً ،وباتت المواجية الشعبية والمسمحة ىي الخيار في مواجية الحتالؿ
الذي لـ يمتزـ بتعيداتو ولـ ينفذ شيء مف اتفاقيات السالـ المبرمة ،وىذا ما عزز مف اللتفاؼ
الشعبي حوؿ حركة حماس ومشروعيا المقاوـ ،ولسيما بعد العمميات العسكرية التي استيدفت
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الحتالؿ ووصمت إلى مدنو الرئيسية .مما دفع مصر مرة أخرى لستضافة جمسات الحوار بيف
حركتي فتح وحماس والفصائؿ الفمسطينية األخرى ،إلبقاء األوضاع تحت السيطرة ،حيث عقد في
شيري يناير وديسمبر 2003ـ حواراف بيف حركتي فتح وحماس بمشاركة كافة الفصائؿ في
القاىرة ،وعبرت حركة حماس عف شكرىا لرعاية مصر ليذ الحوار ،فقد قاؿ الشيخ أحمد ياسيف
مؤسس حركة حماس" :نحف نقدر موقؼ مصر جداً فيي سعت لمفصائؿ ودعتيا لالتفاؽ ونحف
نشكر موقؼ مصر ونثمنو" (اسالـ أوف ليف 8 ،ديسمبر .)2003
وفي  15مارس 2005ـ قبمت حماس المشاركة في مؤتمر عقد في القاىرة جمع معظـ الفصائؿ
الفمسطينية بحضور رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس ومدير المخابرات المصرية عمر
سميماف ووزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ،وقد اتفقت الفصائؿ برعاية مصرية عمى ما
سمي بإعالف القاىرة والذي نص عمى عدد مف األمور مف أبرزىا :التمسؾ بالثوابت الفمسطينية،
وحؽ مقاومة الحتالؿ ،إلى جانب اللتزاـ بتيدئة متبادلة مع الحتالؿ ،واستكماؿ الصالحات
الشاممة في كؿ المجالت (موقع اسالـ أوف ليف 17 ،مارس .)2005
وقد أشادت حركة حماس بدور مصر في إنجاح الحوار ،حيث أكد خالد مشعؿ عمى أف الحوار
يأتي في سياؽ متابعة الحوار الوطني الفمسطيني والتفاىـ مع الخوة في مصر ،ويعزز العالقة
األخوية مع الحركة (صحيفة الخميج 18 ،مارس .)2005
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ثالثاً :مرحمة ما بعد االنتخابات التشريعية الثانية مطمع عام 2006م

شكمت النتخابات التشريعية الثانية والتي وصمت بحركة حماس إلى الحكـ ،عالمة فارقة
في واقع عالقات حركة حماس الدولية ،كما أسست لمرحمة جديدة مف العالقة بيف حركة حماس
ودوؿ الطوؽ ،ولقد شيدت ىذه المرحمة أحداث جسيمة أثرت عمى العالقة مع دوؿ الطوؽ بشكؿ
كبير ،مف أىـ ىذه األحداث :حصار قطاع غزة ،وممؼ "شاليط" وتبادؿ األسرى ،والعدواف
"اإلسرائيمي" عمى قطاع غزة.
أما العالقة مع األردف فاستمرت في القطيعة حيث لـ تكف ىناؾ عالقات سياسية تذكر بيف حركة
حماس واألردف ،عمى الرغـ مف فوز الحركة الساحؽ في النتخابات التشريعية الثانية عاـ
 2006ـ وتشكيميا لمحكومة ،واستمرت العالقة في القطيعة منذ إغالؽ مكاتب الحركة وابعاد
قياداتيا خارج البالد عاـ 1999ـ ،وعمى الرغـ مف ىذه القطيعة السياسية بيف حركة حماس
والجيات الرسمية األردنية ،فقد استمرت العالقة والتواصؿ المجتمعي لحركة حماس بالشعب
األردني وقبائمو ،وىذا ما أكده أسامة حمداف القيادي بحركة حماس ،حيث قاؿ" :أنو رغـ اإلشكاؿ
السياسي فإننا ل ـ ننقطع عف األردف ،ولـ ينقطع األردف بقبائمو وعشائره ورجالتو عنا ،وكاف
حاض اًر بكؿ مناسباتنا وفي كؿ ما يخص القضية الفمسطينية ،وكاف أحياناً يعبر عنا رغـ عدـ
وجودنا فيو ،أي أف العالقة ليست ق ار اًر سياسياً" (الجزيرة نت 18 ،يناير .)2012

ُ  عقدت النتخابات التشريعية الفمسطينية الثانية في  25يناير 2006ـ في أجواء مف الشفافية والنزاىة،

وتمخضت عف فوز كبير لحركة حماس حيث حصدت ( )76مقعداً مف مقاعد البرلماف البالغ عددىا  132مقعداً

مشكميف بذلؾ ما نسبتو  ،%57.6في حيف فازت حركة فتح بػ ( )43مقعداً مشكميف ما نسبتو  ،32.6%وقد
شكمت نتيجة النتخابات صدمة لمعديد مف حكومات دوؿ إقميمية ودولية في مقدمتيا "إسرائيؿ" والدوؿ الغربية.
(مركز دراسات الشرؽ األوسط ،يناير )2006
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كما جاء العدواف "اإلسرائيمي" عمى قطاع غزة عاـ 2009-2008ـ ليحسف ولو بشكؿ طفيؼ
مف العالقة بيف القيادة األردنية وحركة حماس ،وىذا ما أكده كبير الباحثيف في مركز الجزيرة
لمدراسات بشير نافعة ،خالؿ تقريره حوؿ الحرب عمى قطاع غزة ،حيث جاء فيو" :فتح األردف
قناة اتصاؿ مع حركة حماس ،وأظير ابتياجاً مكتوماً بفشؿ الحوار الوطني الفمسطيني في نوفمبر
2008ـ ،وقد حرص األردف خالؿ الحرب عمى الحفاظ عمى مسافة بينو وبيف مصر والسعودية؛
فمـ توجو عماف الموـ لحماس ،وأفسحت المجاؿ لمحركة الشعبية الحتجاجية ،وأرسمت مساعدات
سريعة لمقطاع" (نافع.)2009 ،
أما في سوريا ولبناف فقد شيدت العالقات تطو اًر ممموساً مع نجاح حركة حماس في النتخابات
التشريعية التي جرت باألراضي الفمسطينية أوائؿ عاـ 2006ـ ،ثـ مع وقوع أحداث النقساـ
الداخمي الفمسطيني منتصؼ عاـ 2007ـ ،ليصبح قطاع غزة تحت سيطرة حكومة حماس
المباشرة ،وقد حظيت حركة حماس في ىذه اآلونة بدعـ سوري-إيراني بشكؿ غير المسبوؽ
(صحيفة الشرؽ 8 ،سبتمبر .)2012



في نياية عاـ 2008ـ وتحديداً في  27ديسمبر نفذت قوات الحتالؿ "السرائيمي" عدوانيا الواسع عمى غزة

ولمدة  22يوماً ،حيث استشيد وجرح اآللؼ مف الفمسطينييف ،ووفؽ تقرير الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني
فقد بمغت الحصيمة النيائية لمعدواف عمى قطاع غزة  1334شييد ،فيما بمغ عدد الجرحى  5450جريح ،إلى
جانب استشياد وزير الداخمية سعيد صياـ وقائد الشرطة المواء توفيؽ جبر ،واستشياد القيادي في حركة حماس
نزار رياف ،وقد تكبد قطاع غزة خسائر اقتصادية فادحو باإلضافة لمدمار الواسع في المنازؿ والبنية التحتية.
(الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني 28 ،يناير 2009؛ القدس العربي 21 ،مارس )2009
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كما نددت القيادة السورية بالحصار الذي فرض عمى قطاع غزة منذ عاـ 2006ـ بعد وصوؿ
حركة حماس إلى سدة الحكـ ،فقد أكدت سوريا في أكثر مف مناسبة عمى ضرورة إنياء الحصار
عف قطاع غزة ،حيث شدد الرئيس بشار األسد عمى ضرورة إنياء الحصار "اإلسرائيمي" عف
قطاع غزة وحذر مف استم ارره (صالح.)13 : 2011 ،
ثـ جاء العدواف "اإلسرائيمي" عمى قطاع غزة عاـ  2009-2008ليضفي مزيداً مف التقارب عمى
العالقة بيف حركة حماس وسوريا ،والتي أدانت العدواف "اإلسرائيمي" وقدمت الدعـ المادي
والسياسي لمفمسطينييف ،ومف ذلؾ أف أرسمت الحكومة السورية دفعة مف األطباء إلى قطاع غزة
لممشاركة في عمميات العناية الطبية ،كما أرسمت منظمة اليالؿ األحمر العربي السوري أربع
قوافؿ مف المواد الغذائية والطبية واإلغاثية ألىالي القطاع (موقع سوريا نيوز 15 ،يناير .)2009
أما الدعـ السياسي فتجسد في جوانب عديدة ،منيا :الدعوة لعقد قمة عاجمة في العاصمة القطرية
الدوحة بالتعاوف مع دولة قطر منذ  4يناير 2009ـ وذلؾ بعد فشؿ مجمس األمف في إصدار
قرار يوقؼ العدواف ويحقف الدماء ،وقد تـ عقد القمة بتاريخ  16يناير 2009ـ وشاركت فييا عدة
دوؿ عربية مف بينيا لبناف ممثمةً برئيسيا ،كما تـ دعوة حركة حماس لممشاركة في ىذه القمة
(موسوعة مقاتؿ مف الصحراء.)2009 ،



بدأ التضييؽ عمى قطاع غزة بصور مختمفة منذ إعالف نتيجة النتخابات التشريعية الثانية في مطالع عاـ

 2006ـ ،حيث فازت حركة حماس وىذا لـ يكف متوقعا لدى "اسرائيؿ" والقوى العربية والغربية ،وبعد سيطرة حركة
حماس عمى قطاع غزة ،وبتاريخ  15يونيو 2007ـ أقدمت "اسرائيؿ" عمى تشديد الحصار بإغالؽ معابر قطاع
غزة بشكؿ تاـ وفرض حصار بري وبحري وجوي ومنع جميع البضائع واألفراد مف الدخوؿ أو الخروج مف قطاع
غزة ،وقد عززت ىذه الجراءات العقابية ألكثر مف مميوف ونصؼ المميوف مف سكاف القطاع في خطوة مبيتة
ومدروسة حيث أعمنت إسرائيؿ الحرب المفتوحة عمى قطاع غزة الذي وصفتو بأنو "كياف معاد"( .الدبس2010 ،
 105 :؛ جريدة الثورة 30 ،سبتمبر )2007
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أما عمى صعيد العالقة مع مصر بعد فوز حركة حماس في النتخابات التشريعية مطمع العاـ
2006ـ ،فقد كاف ىذا الفوز الكبير(حوالي  )%60صادماً لمقيادة المصرية والتي كانت تخشى
مف تقدـ السالمييف في بمد مجاور ناىيؾ عف تقدميـ داخؿ مصر ،فقد حصؿ الخواف
المسمموف عمى ما نسبتو  %20في النتخابات البرلمانية المصرية (مجمس الشعب) والتي عقدت
قبؿ حوالي شير فقط مف النتخابات الفمسطينية ،وىذا ما شكؿ تحدياً كبي اًر أماـ القيادة المصرية
وفرض عمييا مزيداً مف التشدد مع حركة حماس المعارضة لعممية التسوية مع الحتالؿ
(الدبس 89 : 2010 ،؛ الجزيرة نت 7 ،مارس .)2011
ىذا التقدـ الذي حققتو حركة حماس ،عدتو الحركة بأنو نصر لإلسالمييف في كؿ مكاف بما في
ذلؾ اإلخواف المسمميف في مصر ،فقد أكد القيادي في حركة حماس أحمد بحر أف انتصار
اإلسالـ في فمسطيف ىو انتصار لإلخواف المسمميف في العالـ كمو ،وانتصار لخيار الجياد
والمقاومة (صحيفة السفير 28 ،يناير .)2006
وبعيد إعالف نتائج النتخابات ،قاـ وفد مف حركة حماس بجولة خارجية شممت عدداً مف الدوؿ
ُ
العربية واألجنبية لطمأنتيا حوؿ رؤية الحركة وبرنامجيا في ضوء ىذا الوضع الجديد في
فمسطيف ،وقد كانت مصر أوؿ محطة ضمف ىذه الجولة ،حيث زارىا وفد الحركة في  6فبراير
2006ـ ،وتداوؿ وفد الحركة مع المسؤوليف المصرييف رؤية الحركة وخططيا نحو تشكيؿ
الحكومة الفمسطينية الجديدة ،وتوزيع الختصاص بينيا وبيف الرئيس محمود عباس ،إضافة إلى
قضية العتراؼ بإسرائيؿ والتفاقات الموقعة بينيا وبيف السمطة الفمسطينية .وكاف مف أبرز مف
شاركوا في ىذه المقاءات مف القيادة المصرية :مدير المخابرات المصري المواء عمر سميماف
والمستشار السياسي لمرئيس المصري أسامة الباز ،بينما ترأس وفد حركة حماس رئيس المكتب
السياسي خالد مشعؿ ،وضـ في عضويتو :محمود الزىار واسماعيؿ ىنية وموسى أبو مرزوؽ
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ومحمد نزاؿ وسعيد صياـ ومحمد شمعة ونزار عوض اهلل وعماد العممي (صالح وآخروف2009 ،
.)16 :
أما القيادة المصرية فعبرت عف تخوفيا مف ىذا الواقع الجديد ،وأف عمى الحكومة المقبمة أف تقبؿ
باشتراطات الرباعية الدولية كي تكوف مقبولة دولياً واقميمياً ،فقد أكد المواء عمر سميماف مدير
المخابرات المصرية إلى أنو مف حؽ حماس تشكيؿ حكومة فمسطينية بعد فوزىا ،ولكف يجب أف
تستوفي ثالثة شروط وىي :إيقاؼ العنؼ ،واحتراـ المعاىدات الموقعة والعتراؼ بػ"إسرائيؿ".
مشي اًر أف حركة حماس ل تستطيع أف تحكـ إذا لـ تقبؿ بيذه الشروط مجتمعة (صحيفة األىراـ،
 3فبراير .)2006
وحياؿ ىذه الشروط عبرت حركة حماس عف رفضيا لوضع أي اشتراطات مسبقة لتشكيميا
لمحكومة وأف ىذا التفاؼ عمى الديمقراطية ،وتقييد لرغبة الشعب الذي اختار حركة حماس عمى
أساس برنامجيا ،وأنيا لف تتراجع عف ىذا البرنامج وعف مواقفيا ،وأكد موسى أبو مرزوؽ نائب
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بأف مصر عبرت عف وقوفيا مع السمطة الوطنية بغض
النظر عف مف يكوف فييا ،وأنيا ستقوـ بنقؿ رسالة ىذه السمطة إلى العالـ أجمع وستقؼ إلى
جوارىا ،غير أنو رفض أي شروط لتشكيؿ الحكومة الفمسطينية وقاؿ" :ل يعقؿ مف أي مسئوؿ
عربي أو فمسطيني محب لمسالـ والخيار الديمقراطي أف يضع ىذه الشتراطات مسبقاً لشعب
تحت الحتالؿ ،ىذا الكالـ معناه أنيـ يريدوف أف تعمف حماس ىزيمتيا وأف تتخمى عف مبادئيا
وىذا صعب" (صالح وآخروف.)18 : 2009 ،
كما جاءت حادثة أسر الجندي "السرائيمي" "جمعاد شاليط" لتمقي بظالليا عمى العالقة بيف حركة
حماس ومصر بشكؿ كبير ،حيث دخمت مصر بقوة عمى خط الوساطة في ممؼ أصبح مف أىـ
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الممفات التي جمبت الىتماـ القميمي والدولي ،ولقد سعت مصر لالستئثار بيذه الوساطة
والتواصؿ الدائـ مع حركة حماس و"إسرائيؿ" .مف جانبيا أكدت حركة حماس عمى أف الراعي
الوحيد لممؼ تبادؿ األسرى ىي مصر ،وىذا ما جاء عمى لساف وزير الداخمية الفمسطيني
والقيادي بحركة حماس سعيد صياـ :حيث أعمف أف "الراعي الوحيد لصفقة تبادؿ األسرى بيننا
وبيف "اإلسرائيمييف" جميورية مصر العربية" (جريدة الغد 20 ،يوليو .)2008
إل أنو وفي منتصؼ عاـ 2007ـ ،قامت حركة حماس بمواجية النفالت األمني الذي تسبب
فيو مجموعات مسمحة مدعومة مف حركة فتح ،مما دفع حماس لمسيطرة عمى قطاع غزة ،وقد
ترتب عمى ذلؾ توتر في العالقة بيف حماس ومصر ،حيث عارضت مصر بشدة تمؾ السيطرة،
وترجمت موقفيا إلى عدة أفعاؿ ،كاف مف أبرزىا؛ سحب الوفد األمني المصري واغالؽ مقره في
غزة ،كما أصدر وزير الخارجية المصري ق ار اًر بنقؿ السفير المصري لدى السمطة الفمسطينية
والبعثة الدبموماسية مف غزة إلى راـ اهلل لتمثيؿ مصر ىناؾ (صالح وآخروف.)38 : 2009 ،
وساىمت مصر بدور بارز في دعوة مجمس وزراء خارجية الدوؿ العربية لالنعقاد لبحث أزمة
الصراع الفمسطيني-الفمسطيني وتشكيؿ لجنة لتقصي الحقائؽ ضمت عدداً مف الدوؿ العربية
بيدؼ التعرؼ عمى رؤية كؿ طرؼ لما حدث ولماذا حدث ،والبحث في اآلليات المناسبة التي
تؤمف استمرار التواصؿ واستئناؼ الحوار الفمسطيني–الفمسطيني (صالح وآخروف: 2009 ،
.)35
ثـ جاء الحصار والذي فرض عمى قطاع غزة "إسرائيمياً" ودولياً ليضع العالقة بيف حركة حماس
ومصر عمى المحؾ ،وذلؾ أف ىذا الحصار لـ يكف لتكتمؿ حمقاتو وتشتد وطأتو لول المشاركة
المصرية فيو ،فقد أغمقت مصر مف جانبيا معبر رفح البري ومنعت تنقؿ األفراد أو دخوؿ
المساعدات ،مما دفع حركة حماس وعمى لساف فوزي برىوـ المتحدث باسميا لمقوؿ في أحد
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التظاىرات المنددة بمشاركة مصر في حصار قطاع غزة :أف ىذه التظاىرة تعتبر "ىبة جماىيرية
مف أبناء قطاع غزة" ،تعبي اًر عف الغضب والسخط مف استمرار إغالؽ معبر رفح ،وأضاؼ بأف
المتظاىريف أوصموا رسالة إلى القيادة المصرية والى كؿ الدوؿ العربية واإلسالمية "بضرورة إنياء
معاناة مميوف ونصؼ المميوف فمسطيني في قطاع غزة" ،وطالب برىوـ القيادة المصرية بضرورة
"اتخاذ قرار فوري وعاجؿ بفتح معبر رفح وانياء ىذه المعاناة التي تتفاقـ يوماً بعد يوـ بفعؿ ىذا
التعطيؿ غير المبرر مف قبؿ مصر" .وأكد المتحدث باسـ الحركة عمى أف الستحقاؽ األخالقي
واإلنساني والقانوني والقومي والعربي أىـ بكثير مف أي استحقاقات سياسية أخرى (القدس
العربي 12 ،أغسطس .)2008
أما الخواف المسمموف في مصر فعبروا مف جانبيـ عف استيائيـ الشديد مف إغالؽ معبر رفح
البري ،وطالبوا الحكومة المصرية بالكؼ عف المشاركة في حصار غزة والسراع بفتح ىذا
المعبر ،وذلؾ وفؽ اتفاؽ جديد مصري–فمسطيني مستقؿ بعيداً عف األطراؼ األخرى "اإلسرائيمية"
والغربية ،وأف ل تقيد حركة الشخاص والبضائع عبر المعبر إل في حدود محددة وواضحة وفؽ
القانوف ،كما دعا الخواف إلطالؽ حممة لكسر الحصار عمى غزة ،والى عقد اتفاؽ يسمح بموجبو
لممصرييف والبالد العربية األخرى بزيارة قطاع غزة بتأشيرة فمسطينية وليست "إسرائيمية" (صالح
وآخروف.)42 : 2009 ،
مف جية أخرى سعت القيادة المصرية لمنع دخوؿ البضائع والمواد الستيالكية لقطاع غزة عبر
األنفاؽ –الممتدة عمى طوؿ الحدود بيف شقي مدينة رفح المصري والفمسطيني -والتي شكمت
المنفس الوحيد وشرياف الحياة لسكاف القطاع لجمب حاجياتيـ األساسية .كما أقدمت الحكومة
المصرية عمى تدمير أعداد كبيرة مف ىذه األنفاؽ ،والشروع في بناء جدار فولذي عمى طوؿ
الحدود مع القطاع لمنع عمميات التيريب عمى الحدود .مف جيتيا استنكرت حركة حماس ما تقوـ
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بو القيادة المصرية ،واعتبرت أف األنفاؽ ضرورة ممحة لمتخفيؼ مف وطأة الحصار المفروض
عمى سكاف القطاع ،وأنو ل يمكف المطالبة بعدـ حفر األنفاؽ في ظؿ استمرار الحصار واغالؽ
المعابر (صالح.)48-47 : 2009 ،
وفيما يتعمؽ بتصعيد الحتالؿ ضد قطاع غزة عاـ 2008ـ وردود المقاومة وتصيدىا لالحتالؿ،
كاف لمصر دور ميـ في السعي لتيدئة األمور ،حيث برز توافؽ اقميمي ودولي عمى دعـ قياـ
مصر بجيد لتحقيؽ تيدئة تضمف وقؼ اطالؽ الصواريخ والعمميات العسكرية "السرائيمية" ،ومف
ثـ فتح معابر قطاع غزة ،وقد أوفدت وزيرة الخارجية األمريكية مساعدىا إلى القاىرة لمتباحث مع
المسئوليف المصرييف حوؿ ىذا الموضوع ،وكذلؾ كاف دور مسئوؿ السياسية الخارجية األوروبية
(صالح وآخروف.)53 : 2009 ،
وأكدت حركة حماس أنو وعمى الرغـ مف كؿ شيء ل وسيط غير الوسيط المصري في مباحثات
التيدئة ،وأنو ضامف لتنفيذىا ،ويرجع إليو في حالة أي خرؽ مف جانب الحتالؿ ،وأشار فوزي
برىوـ الناطؽ باسـ الحركة إلى أف" :حماس حريصة عمى التواصؿ مع الجانب المصري" ،وأكد
عمى دور مصر في نجاح ممفات عديدة ميا :ممؼ التيدئة ،وفي اطالؽ سراح األسرى
الفمسطينييف مف سجوف الحتالؿ (صالح وآخروف.)54 : 2009 ،
كما جاء العدواف "اإلسرائيمي" عمى قطاع غزة عاـ 2009-2008ـ ،ليضع العالقة بيف حركة
حماس والقيادة المصرية عمى المحؾ مف جديد ولكف بصورة أشد ىذه المرة ،وليضع النظاـ
الرسمي المصري تحت ضغط الشارع المصري الذي خرج في المياديف العامة مندداً بيذا العدواف
ومطالباً لحكومتو بالتدخؿ الحقيقي بفتح معبر رفح البري أماـ المساعدات واألفراد مف جية،
وقطع العالقة مع "إسرائيؿ" ووقؼ التطبيع مف جية أخرى ،أما القيادة المصرية فأدانت مف
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وحمؿ وزير الخارجية أحمد أبو الغيط "إسرائيؿ" المسئولية عف ما أسفر عنو
جانبيا ىذا العدوافَّ ،
العدواف مف شيداء وجرحى ودمار ،وكذلؾ اتيـ حركة حماس بالمسؤولية عما وصمت إليو
األحداث مف تدىور ،بسبب الستمرار في إطالؽ الصواريخ ضد "إسرائيؿ" ،واإلصرار عمى
أف ىذا "شكؿ استف از اًز وتحدياً دفع "إسرائيؿ" إلى تنفيذ
التصعيد ورفض تمديد التيدئة ،واعتبر ّ
خطتيا سواء ضد الحركة وكوادرىا أو ضد الفمسطينييف وقضيتيـ بصفة عامة" (الدبس: 2010 ،
 105؛ المركز الفمسطيني لإلعالـ 31 ،ديسمبر .)2012
وسعت مصر مع شركائيا العرب لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لتنسيؽ المواقؼ
إزاء العدواف "اإلسرائيمي" عمى غزة ،حيث عقد الجتماع في القاىرة بتاريخ  31ديسمبر 2008ـ،
وأدانوا فيو العدواف "اإلسرائيمي" ،وطالبوا في البياف الختامي "إسرائيؿ" بوقؼ فوري لعممياتيا في
غزة ورفع الحصار .غير أف ما صدر مف نتائج عف اجتماع وزراء الخارجية العرب لـ يوقؼ
العدواف "اإلسرائيمي" ،ولـ يحقؽ الحد األدنى لمواجية آلة الدمار "اإلسرائيمية" ،وىذا ما دفع حركة
حماس لمتعبير عف استيائيا مما أسمتو ضعؼ الموقؼ العربي حياؿ ما يجري في قطاع غزة،
أف إحالة وزراء الخارجية العرب ممؼ الحرب الصييونية عمى غزة إلى مجمس األمف
وأكدت ّ
يعني تخمي العرب عف مسؤولياتيـ تجاه ما يتعرض لو قطاع غزة ،ووصؼ الناطؽ باسـ حركة
حماس سامي أبو زىري ما جاء في الكممات الفتتاحية لمجمس وزراء الخارجية العرب بأنو "ىزيؿ
وضعيؼ" (المركز الفمسطيني لإلعالـ 31 ،ديسمبر .)2008
أما القيادي في حركة حماس صالح البردويؿ فيرى أف الموقؼ المصري -الرسمي -كاف دوف
المستوى المطموب ،فقد غضت الطرؼ عف العدواف "اإلسرائيمي" لدرجة أف أعمنت وزيرة خارجية
الحتالؿ الحرب عمى غزة مف القاىرة وبجانبيا وزير الخارجية المصري الذي لـ يعترض عمى
ىذا القرار ،وعندما بدأ العدواف "اإلسرائيمي" لـ تتخذ القيادة المصرية أي إجراء عقابي ضد
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"إسرائيؿ" ،بؿ بدى واضحاً أف القيادة المصرية كانت موافقة عمى تأديب حركة حماس وكسر
إرادتيا والنتقاـ مما قامت بو حماس مف رفض لمتوجو لطاولة الحوار مع فتح لعدـ تحقيؽ شرطيا
المتمثؿ بإطالؽ سراح المعتقميف السياسييف في الضفة الغربية ،فقد عبر وزير المخابرات المصرية
عف غضب القيادة المصرية مف حماس بقولو لوفد حركة حماس" :حتى تعمموا أنو ل يستطيع
أحد أف يقوؿ لمصر ل" واستمرت القيادة المصرية في ابتزاز حماس ومحاولة اجبارىا عمى اتخاذ
موقؼ ،لكف عندما استمرت الحرب وحماس لـ تخضع لمضغوط كاف ىناؾ حرج كبير في موقؼ
القيادة المصرية؛ ألف الشعب المصري بدأ يعبر عف غضبو وشعوب العالـ بدأت تتحرؾ وحماس
لـ تستسمـ مما دفع القيادة المصرية لإلسراع في عممية وقؼ اطالؽ النار وتقديـ الغراءات
لمحركة وتحسيف الشروط ،ولكف حماس رفضت العروض المصرية ،إلى أف جاء الموقؼ
السرائيمي بإيقاؼ العدواف ،ولقد سعت مصر إلى أف تعمف حماس وقؼ إطالؽ النار قبؿ
"إسرائيؿ" غير أف الحركة رفضت ذلؾ ،وفي النياية ساءت العالقة بيف حركة حماس والقيادة
ابتداء بالمبادرة المصرية –مبادرة حسني
المصرية حيث لـ تستجب حماس لممطالب المصرية
ً
مبارؾ -المكونة مف ثالثة شروط ،وىي :األوؿ وقؼ اطالؽ النار مف الجانبيف ،والثاني تيدئة
طويمة األمد بيف حماس و"إسرائيؿ" ،والثالث المصالحة الفمسطينية ،وقد كانت حماس لدييا بعض
التحفظات عمى المبادرة لكف القيادة المصرية رفضت تعديؿ أي بند فييا (البردويؿ.)2013 ،
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رابعاً :مرحمة ثورات الربيع العربي
ألقت ثورات الربيع العربي بظالليا عمى القضية الفمسطينية ،والتي بقيت مركز اىتماـ
األمة العربية بغض النظر عف موقؼ األنظمة الحاكمة فييا ،فيي قضية مركزية لمشعوب
العربية ،بؿ ستصبح أكثر مركزية لألنظمة بعد ثورات الربيع العربي ،لذا فإف حركة حماس ترى
أف كؿ إنجاز يتحقؽ لألمة وشعوبيا ينعكس إيجاباً عمى الحركة والقضية الفمسطينية ،وكؿ ألـ
يصيب األمة يصيب الحركة أيضاً ويؤلميا (الجزيرة نت 18 ،يناير 2012ـ).
كما فتحت ثورات الربيع العربي الباب واسعاً أماـ حركة حماس لتعزيز عالقاتيا بالدوؿ العربية،
والستفادة مف التغيير الذي جرى في عدد مف ىذه الدوؿ بسقوط النظمة الستبدادية التي
ناصبت الحركة العداء ،وكثمرة لذلؾ أجرى اسماعيؿ ىنية قائد حركة حماس في قطاع غزة
ورئيس الوزراء في يناير 2012ـ جولة خارجية ىي األولى منذ أف فرض الحصار عمى قطاع
غزة ،شممت كالً مف مصر والسوداف وتونس وتركيا إضافة إلى عدة دوؿ عربية أخرى في
المنطقة .وقد أكد الدكتور يوسؼ رزقة القيادي بالحركة ومستشار رئيس الوزراء إسماعيؿ ىنية،
عمى أىمية ىذه الجولة وقاؿ" :ىذه الزيارة عمى المستوى السياسي فريدة ومتميزة" (صحيفة
فمسطيف 4 ،يناير .)2012



الربيع العربي ىو مصطمح غربي أطمؽ عمى األحداث التي تجري في المنطقة العربية- ،وقد كانت صحيفة

الندبندنت البريطانية أوؿ مف استخدـ ىذا المصطمح( -دائرة المطبوعات والنشر األردنية )2012 ،حيث استيؿ
الوطف العربي عاـ 2011ـ بحركات شعبية قوية تيدؼ إلى تغيير جذري في أوضاع عدد مف األقطار العربية،
بدأت الش اررة األولى مف تونس ،وتصاعدت بوتيرة سريعة إلى الحد الذي مكنيا مف اإلطاحة برأس النظاـ ونخبتو
في أياـ قميمة( .مجمة السياسة الدولية ،ابريؿ  )2011ثـ امتد ليشمؿ دوؿ عربية أخرى كمصر وليبيا واليمف
وغيرىا.
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استثناء مف ذلؾ ،فقد أعادت ثورات الربيع العربي ىذه
والعالقة بيف حركة حماس واألردف ليست
ً
العالقة إلى الواجية ،فبعد التباعد الكبير بيف الجانبيف والذي ساد في السنوات األخيرة ،جاءت
الثورات العربية لتفرض واقعاً جديداً ولتجدد ىذه العالقة وتضيؽ الفجوة بيف حركة حماس والقيادة
األردنية ،ومف أبرز األحدث عمى ىذا الصعيد أف قاـ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد
مشعؿ عمى رأس وفد مف الحركة بأربع زيارات إلى عماف في عاـ 2012ـ ومطمع عاـ 2013ـ،
وذلؾ بعد قطيعة استمرت لسنوات بيف حركة حماس والقيادة األردنية .وقد التقى وفد الحركة
خالؿ ىذه الزيارات بالممؾ األردني ورؤساء الحكومات المتعاقبة وبمدير المخابرات ورئيس الديواف
وشخصيات وطنية وحزبية واعالمية أردنية (المركز الفمسطيني لإلعالـ 12 ،فبراير .)2013
لـ تكف العالقة بيف حركة حماس واألردف لتتعافى بعد قطيعة ،وتفتح صفحة جديدة مف العالقة
إل بعد ظيور ظروؼ ومتغيرات محمية واقميمية شكمت أسباب عودة العالقة تدريجياً ،ومف ىذه
األسباب كما يرى أستاذ العموـ السياسية صبري سميرة (المركز الفمسطيني لإلعالـ 12 ،نوفمبر
:)2012
َّٔ .
أف حماس طواؿ وقتيا أخذت نيجاً واضحاً مع األردف والدوؿ العربية عنوانو النفتاح
والتواصؿ والتعاوف بأقصى درجة بما يخدـ المصالح العميا لمشعب الفمسطيني ،خاصة
مثؿ الساحة األردنية المجاورة والميمة وذات التصاؿ المباشر بالقضية الفمسطينية ،وىي
ساحة ميمة ل يمكف تخطييا.
ٕ .وضع األردف ومكانتو في اإلقميـ المحيط خاصة عمى ضوء الثورات العربية والبحث عف
موطئ قدـ ضمف المعطيات الجديدة في الساحة العربية.
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ٖ .إف انحسار ما يسمى بمحور العتداؿ واألحداث األخيرة بسوريا دفعت األردف لمبحث
عف ما يمكف اف نسميو نقطة توازف جديدة ينطمؽ مف خالليا.
ٗ .أف حركة حماس حافظت عمى قوتيا خاصة بعد الحرب الصييونية عمى غزة عاـ
2012ـ وخرجت أكثر قوة عربيا وعالميا.
٘ .يستشعر األردف أف حركة حماس سيكوف ليا الدور األكبر القادـ في الضفة الغربية واف
تقديرات الدولة األردنية تشير إلى أف حماس ستفوز في النتخابات المقبمة في غزة
والضفة وبالتالي مف مصمحة األردف التفاىـ مع حماس وبناء عالقات طيبة معيا.
ويضيؼ الكاتب والمحمؿ السياسي حسف خميؿ حسيف أسباب أخرى لعودة العالقة بيف الحركة
واألردف ،وىي (المركز الفمسطيني لإلعالـ 12 ،نوفمبر :)2012
 .1تقديرات األردف تشير إلى أف الكياف الصييوني في مرحمة ضعؼ فيما يتعمؽ بالقضية
الفمسطينية خاصة بعد انتصار المقاومة وعمى رأسيا حماس في العدواف عمى غزة عاـ
2012ـ.
 .2بتغير مراكز القوى في المنطقة بعد الثورات العربية ،انحسر التأثير السمبي الذي كاف يمثمو
الرئيس المصري السابؽ حسني مبارؾ عمى األردف بعدـ بناء عالقات طيبة مع حماس.
 .3األردف يرى أف الوضع الفمسطيني قد تغير وأف حماس ىي مبعث قوة في الشأف الفمسطيني
ووجود تقديرات عند صانع القرار األردني تقوؿ إف األردف بدأ يفقد دوره مع انحسار قوة
السمطة عمى األرض خاصة في الضفة ومعطيات يدرسيا جيدا أف المستقبؿ لحماس في
الضفة ويجب أف يكوف ليا دور ل يمكف استثناؤه ،كما أف األردف ل يثؽ كثي ار بقيادات
السمطة وخشيتو أف يكوف ىناؾ اتفاقات عمى حساب األردف.
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أما مف جية حركة حماس ،فيرى حسف خميؿ حسيف أف أسباب حرص الحركة عمى إقامة عالقة
متميزة مع األردف ترجع إلى(المركز الفمسطيني لإلعالـ 12 ،نوفمبر :)2012
 .1أف حماس تحرص عمى تقريب األردف مف وجية نظرىا في دعـ المقاومة وزيادة
الضغوط عمى الجانب الصييوني خاصة مع عالقات األردف المعروفة مع أمريكا والكياف
الصييوني.
 .2حرص الحركة عمى أف يكوف األردف مق اًر مفتوحا ليا خاصة بعد إغالؽ مكاتبيا في
سوريا ،واألردف إحدى بوابات حماس لمعالـ الغربي ،وتفيـ النظاـ مطالبيا وتواصؿ
حماس معو يخدـ رؤية الحركة.
وبيذا تكوف صفحة جديدة مف العالقات الودية بيف حركة حماس واألردف قد فتحت ،كما أكد خالد
أف العالقة بيف حماس واألردف قائمة عمى الشفافية والحتراـ المتبادؿ ،ومبيناً
مشعؿ ،مشي اًر إلى ّ
أف موضوع فتح مكاتب لمحركة في األردف ليس ىو بيت القصيد ،فيناؾ دوؿ تجمع الحركة بيا
ّ
عالقات تحالفية وتنسيؽ دوف أف يكوف عبر بوابة المكتب .وقاؿ" :نحف بيننا وبيف األردف عالقة
وماض عريؽ ،ومصالح مشتركة ،وحقيقةً ىناؾ شعباف في ٍ
ٍ
بمد
قوية ،وعالقة أشقاء بينيما تاريخ
واحد ،أو بمداف يضماف شعباً واحداً ،وحماس تسعى لعالقات أخوية صادقة مع كؿ البالد
ٍ
عالقات متميزة مع األردف
العربية ،بما فييا األردف ،ونحف معنيوف دائماً وعمى الدواـ في إيجاد
رسمياً وشعبياً" (صحيفة السبيؿ 1 ،يوليو 2012ـ).
فبعيد انطالؽ ش اررة الربيع العربي
في المقابؿ كانت العالقة مع سوريا تتدىور باستمرار وبقوةُ ،
مف تونس ،جاءت الثورة السورية في شير مارس مف عاـ 2011ـ ،ول تزاؿ مستمرة حتى اآلف.
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ألقت ىذه الثورة بظالليا وتبعاتيا الثقيمة عمى العالقة بيف حركة حماس والقيادة السورية ،بؿ
وعمى الفمسطينييف الالجئيف في سوريا والذيف تجاوز عددىـ النصؼ مميوف ،حيث تعرضت
المخيمات الفمسطينية لسيما مخيـ اليرموؾ إلى القصؼ وتعرض الفمسطينيوف لمخطؼ والقتؿ
حتى تجاوز عدد الشيداء منيـ المئات بنياية عاـ 2012ـ (بدواف.)2012 ،
مف جانبيا أعمنت قيادة حركة حماس والمتواجدة عمى األرض السورية وبشكؿ واضح أنيا ل
تتدخؿ في الشأف السوري الداخمي كما ىي عادتيا وطالبت بتحييد الفمسطينييف الالجئيف ،وىذا ما
أكده مسئوؿ العالقات الدولية في حركة حماس أسامة حمداف ،حيث قاؿ" :رفضنا الدخوؿ في
الشأف السوري بسبب التجارب الماضية لشعبنا ،واعتبرنا أف ىذا الحراؾ حراؾ اجتماعي داخمي
وليس لنا مصمحة فيو" ،وأردؼ قائالً "حركة حماس قامت بعقد عدة اتفاقيات إلخراج مخيـ
اليرموؾ مف ىذا النزاع ولكف بدوف فائدة ،واآلف الصورة مأساوية وقاسية جداً ىناؾ" (فمسطيف
اآلف 23 ،يناير .)2013
غير أف القيادة السورية لـ يرؽ ليا ىذا الموقؼ واعتبرتو تخمي مف حركة حماس عنيا وعف
عالقاتيا المتميزة بالنظاـ ،فبدأت بالتضييؽ عمى قيادات الحركة ومرافقييـ والمتواجديف عمى
أراضييا لدفعيـ إلى تأييد النظاـ ولو بالكالـ ،غير أف حركة حماس رفضت ذلؾ ،ومع تصاعد
وتيرة األحداث في سوريا وتصاعد حالة انعداـ الثقة وتضعضع العالقة ،حسمت الحركة أمرىا
وبدأت بمغادرة دمشؽ إلى بمداف متفرقة حتى أخمت جميع قيادات الحركة مف سوريا ،في المقابؿ
أعمنت الحكومة السورية إغالؽ مكاتب حركة حماس بالشمع األحمر ،وىاجمت الحركة عبر
وسائؿ العالـ وأدانت موقفيا مف األحداث الجارية في سوريا بشدة ،وقد كانت الدانة مف
مستويات سياسية عديدة وعمى رأسيا الرئيس السوري نفسو (الجزيرة نت 7 ،نوفمبر  2012؛
الرسالة نت 5 ،نوفمبر .)2012
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وبذلؾ أسدؿ الستار عمى عالقة حركة حماس بسوريا والتي استمرت حوالي عقديف مف الزماف،
وتميزت بالتقارب والتفاىـ والدعـ والتأييد بشكؿ كبير عمى الصعيد الرسمي والشعبي تجاه حركة
حماس.
أما القيادة المبنانية فحافظت عمى عالقة جيدة مع حركة حماس ،وأبقت عمى مكاتب تمثيؿ
الحركة لدييا ،عمى الرغـ مف العالقة المترابطة بيف سوريا ولبناف .كما أف ىناؾ عالقة مع حزب
اهلل ولكف بشكؿ محدود حيث أف العدو واحد وىو "إسرائيؿ" ،مع الختالؼ في المنيج والفكر
فالعالقات قائمة عمى المصالح ،وحماس تؤيد حزب اهلل عمى الحؽ ولف تؤيده عمى مواقفو
الداعمة لمنظاـ السوري (البسوس.)2013 ،
وعمى صعيد عالقة حماس بمصر ،فقد لحقت األخيرة بقطار الربيع العربي ،بؿ وتعتبر الثورة
المصرية مف أىـ الثورات في الربيع العربي ،وذلؾ لما لمصر مف أىمية كبيرة كونيا مف أكبر
الدوؿ العربية وأكثرىا أىمية ،مف جانب آخر وقوعيا ضمف الدوؿ المجاورة لفمسطيف ،بؿ وشرياف
الحياة بالنسبة لقطاع غزة وبوابتو إلى العالـ الخارجي.
جاءت ىذه الثورة في مطمع عاـ 2011ـ لتقمب الواقع السياسي المصري رأساً عمى عقب،
ولتصؿ باإلسالمييف وتحديدا الخواف المسمميف إلى سدة الحكـ في البالد ،مما عزز مف موقؼ
حركة حماس والتي تنتمي إلى ىذه الجماعة ،لتدخؿ بذلؾ العالقة بيف حركة حماس ومصر
مرحمة جديد مف التطور والتقارب بصورة كبيرة .حيث قاؿ موسى أبو مرزوؽ نائب رئيس المكتب
السياسي لحركة حماس" :ل أتصور أف الربيع العربي قد أضر بالقضية الفمسطينية ،وىو مخاض
عسير وفى نيايتو سوؼ يصؿ المواطف إلى حقوقو الكاممة ،ويمكف القوؿ أيضا إف القضية
الفمسطينية عمى المدى القصير أصبحت رقـ اثنيف أو ثالثة مف حيث الىتماـ ،ولكف مع العمؽ
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الستراتيجي وتحوؿ القرار إلى قرار شعبي وتحقيؽ الديمقراطية نرى أف القضية الفمسطينية
وحقوؽ الشعب الفمسطينية باتت في مأمف أكثر وليا مستقبؿ أفضؿ" (صحيفة الشرؽ األوسط،
 11أغسطس .)2012
كما أف ىذه العالقة بيف حركة حماس والقيادة المصرية الجديدة لـ تتراجع بسبب ىجوـ سيناء
الذي استيدؼ الجنود المصرييف في  4أغسطس 2012ـ ،وما أعقبو مف ضغط إعالمي
وحمالت التحريض التي استيدفت الفمسطينييف بشكؿ عاـ وحركة حماس بشكؿ خاص ،وىذا ما
أوضحو المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفمسطينية في غزة يوسؼ رزقة" :إف العالقة مع
الرئاسة في مصر لـ تتأثر بحممة التحريض الواسعة التي تشف عمى غزة وحماس ،ألنو ثبت
لمرئاس ة ولممخابرات المصرية أل عالقة لغزة بالجريمة في رفح" ،وأضاؼ بأف الحكومة في غزة
حظيت بثناء المصرييف بشأف مساعدتيا في إغالؽ األنفاؽ عقب الجريمة ،لكي ل تسمح
لمرتكبييا والمتعاونيف معيـ باليروب منيا إلى غزة ،وأوضح محمود الزىار عضو المكتب
السياسي في حركة حماس" :إف موجة التحريض عمى غزة وحماس انحسرت وليس ليا أي تأثير
سمبي" ،مؤكداً أف ممؼ التسييالت التي وعد بيا مرسي غزة قد أصبح بيد الحكومة المصرية ،وأف
العالقة مع مصر قائمة عمى الحتراـ المتبادؿ والشراكة الحقيقية ،وكؿ اإلشارات مف مصر
الرسمية تؤكد ىذا التوجو (الجزيرة نت 13 ،أغسطس
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.)2008

المطمب الثالث :مستقبل العالقة
يرتبط مستقبؿ العالقة بيف حركة حماس ودوؿ الطوؽ بطبيعة الظروؼ والمستجدات التي
قد تط أر محمياً واقميمياً ودولياً ،غير أف المتغيرات الراىنة تنبئ بمستقبؿ أفضؿ لمعالقة بيف حركة
حماس وىذه الدوؿ.
فالعالقة بيف حركة حماس واألردف بدأت بالتعافي والتحسف في العاـ األخير ،وفي ظؿ ثورات
الربيع العربي ،ومف المتوقع أف تتعزز ىذه العالقة مع استقرار دوؿ الربيع العربي ،وزيادة مكانة
وقوة حركة حماس.
ويرى أستاذ العموـ السياسية الدكتور صبري سميرة" :أف األردف يريد أف يستفيد مستقبالً مف
عالقات حماس مع دوؿ الربيع العربي مثؿ مصر وتونس  ...وىو يدرؾ أف المعادلة تغيرت وىو
سيطور العالقة –أي األردف -مع حماس إف حسـ أموره باتجاه محور مصر -سوريا الجديدة-
تركيا ،أما إف اختار محور السعودية الخميج فستبقى عالقتو مع حماس ضمف مستواىا العادي".
فيما يرى الكاتب والمحمؿ السياسي حسف خميؿ" :أف األردف سينفتح عمى حماس مستقبالً وىذا
سيكوف مرتبط بتطور األحداث بالمنطقة" (المركز الفمسطيني لإلعالـ 12 ،نوفمبر .)2012
في المقابؿ فإف عالقة حركة حماس بسوريا ستتوقؼ عمى مستقبؿ الثورة في البالد ،والسيناريو
الذي ستفضي إليو ،وطبيعة القيادة السورية التي ستعقب الثورة .ويرى أستاذ العموـ السياسية
الدكتور وليد المدلؿ أف مستقبؿ العالقة بيف حركة حماس وسوريا يتوقؼ عمى مستقبؿ النظاـ
الحالي وشكؿ القيادة السورية الجديدة ،وبشكؿ عاـ فإف العالقة يمكف تحديدىا مف خالؿ عامميف
أساسييف ىما :مدى شرعية القيادة الجديدة وديموقراطيتيا ،وكذلؾ موقؼ ىذه القيادة مف القضية
الفمسطينية (المدلؿ.)2013 ،
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وبطبيعة الحاؿ فإف عالقة حركة حماس مع لبناف ستتوقؼ بشكؿ كبير عمى مآلت الثورة
السورية ،وما ستتمخض عنو في المرحمة المقبمة تبعاً لتطور األحداث في المنطقة.
أما العالقة مع مصر ،ومف خالؿ استعراض تسمسؿ األحداث نجد أف العالقة تسير بوتيرة
متصاعدة بشكؿ عاـ ،كما أنيا تعززت مع المستجدات عمى الساحة المصرية ،ومع التغيير
الكبير الذي حدث في مصر بعد الثورة المصرية.
ومف الطبيعي أف تفرز ىذه الثورة المصرية نظاماً جديداً حريصاً عمى المصالح المصرية وأمف
البالد القومي ،وأف يصحح مسار العالقات الخارجية لسيما مع جيرانيا العرب ومف بينيـ
الفمسطينييف وحركات المقاومة ومف بينيا حركة حماس ،والتي تعتبر مف جانبيا مصر حميفاً
استراتيجياً في مواجية عدو مشترؾ وىو دولة الحتالؿ "اإلسرائيمي".
إلى جانب أف ىذا النظاـ المصري الجديد يحتضف كؿ القوى والفصائؿ الفمسطينية دوف تمييز
ويسعى لجمع الشمؿ الفمسطيني ،فقد جاء عمى لساف موسى أبو مرزوؽ –نائب رئيس المكتب
السياسي في حركة حماس -في حديثو حوؿ العالقة مع النظاـ الجديد بمصر" :ىي عالقات
أخوية وتجمعيا الكثير مف المصالح والجيرة والتاريخ ،وكنا نتمنى في السابؽ أف تكوف العالقة
متوازنة مع كؿ األطراؼ الفمسطينية ،وأعتقد أف التغيير الذي حصؿ أحدث توازنا في العالقة،
والنظاـ الحالي عمى مسافة واحدة مف الجميع وبطريقة مسؤولة ولصالح الجميع ،وىناؾ تغييرات
حدثت بعد الثورة في اتجاه تحسيف المعبر ،وكذلؾ توقيع المصالحة وتبادؿ األسرى" ،وتوقع أبو
مرزوؽ أكثر مف ذلؾ مف النظاـ المصري الجديد -والذي يعمؽ عميو الفمسطينيوف آمالً كبيرة-
لدعـ الشعب الفمسطيني عمى كؿ الصعد ،ورفع الحصر عنو بشكؿ نيائي وكامؿ (صحيفة
الشرؽ األوسط 11 ،أغسطس .)2012
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المبحث الثالث :عالقات حركة حماس بدول الخميج وجميورية اليمن
تعتبر دوؿ الخميج مف أوائؿ الدوؿ التي أقامت عالقة بحركة حماس ،فقد اسيمت أزمة
الخميج والتي بدأت بغزو العراؽ لمكويت في عاـ 1990ـ في ظيور حركة حماس وألوؿ مرة
بشكؿ رسمي وذلؾ ضمف وفد الحركات السالمية التي سعت بالوساطة بيف الفرقاء في أزمة
الخميج سعياً منيا إلنياء األزمة لمنع التدخؿ الجنبي في المنطقة (غوشة.)174 : 2010 ،
تعززت العالقة مع جميع دوؿ الخميج وكذلؾ اليمف عدا اإلمارات المتحدة والتي لـ تقـ عالقات
تذكر مع حركة حماس ،وقد تطورت العالقة بدوؿ الخميج بشكؿ عاـ ،فكاف في مقدمتيا المممكة
السعودية والكويت حيث تجاوزت فييا العالقة المستوى الشعبي والجتماعي إلى تعييف ممثؿ عف
الحركة في البمديف واف لـ يكنا معمنيف (حمداف.)2013 ،
تميزت عالقة حركة حماس بدولة قطر عمى الرغـ مف عدـ وجود تمثيؿ رسمي معمف -مكاتب-
لمحركة ىناؾ ،غير أف قيادة الحركة وفي فترات مختمفة تواجدت في قطر لسيما في الوقات
التي مرت فييا الحركة بظروؼ حرجو.
أما اليمف فحافظت عمى أعمى مستويات العالقة مع حركة حماس ،فاحتضنت مكاتب لمحركة في
العاصمة صنعاء بشكؿ رسمي ومعمف وذلؾ منذ العاـ 1996ـ (زقوت.)2012 ،

المطمب االول :خمفيات العالقة
تشكؿ القضية الفمسطينية األرضية الخصبة لحركة حماس في عالقاتيا الخارجية ،لسيما
أف حركة حماس ومع تزايد شعبيتيا شكمت نموذجاً ناجحاً في حمؿ القضية الفمسطينية وارجاعيا
إلى عمقيا العربي والسالمي ،ومع تزايد شعبية الحركة في الداخؿ والخارج ،شكؿ ذلؾ سبباً ىاماً
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في انفتاح نسبي لمعظـ دوؿ الخميج باإلضافة لميمف عمى الحركة ،ىذا إلى جانب عدة أسباب
متعمقة بيذه الدوؿ ،منيا :أف شعوب ىذه الدوؿ تتجو إلى التديف وحب القضية الفمسطينية
والفمسطينييف ،وقوة التيارات السالمية في ىذه الدوؿ والتي مف بينيا حركة الخواف المسمميف،
والستفادة مف العالقة مع حركة حماس لمعب دور أكبر وأكثر تأثي اًر في المنطقة.
في المقابؿ يرى عدناف أبو عامر ( )2013أف ىناؾ عوامؿ تحوؿ دوف تقدـ العالقة بشكؿ كبير
بيف حركة حماس وبعض دوؿ الخميج وفي مقدمتيا المممكة العربية السعودية ،منيا:
ٔ .أف ىذه الدوؿ ترى في السمطة الفمسطينية الجية الواجب التعامؿ معيا ،وأف العالقة مع
حركة حماس تأتي في المرتبة الثانية.
ٕ .عالقة حركة حماس مع ما يسمى بمحور الممانعة وبشكؿ خاص إيراف وحزب اهلل ،حيث
تشترط السعودية قطع ىذه العالقة لكي تعزز عالقتيا بحركة حماس.

المطمب الثاني :واقع العالقة
تطورت عالقة حركة حماس بدوؿ الخميج واليمف بشكؿ عاـ ،تبعاً لمظروؼ والمستجدات
المحمية والقميمية والدولية ،وصولً لمربيع العربي والذي عزز مف العالقة مع حركة حماس بشكؿ
متفاوت لسيما في اليمف والتي عصفت فييا رياح التغيير ووصميا قطار الثورة.

أوالً :مرحمة ما قبل االنتخابات التشريعية الثانية 2006م
اتسمت ىذه المرحمة بضعؼ وسطحية العالقة بيف حركة حماس ودوؿ الخميج بشكؿ
عاـ ،غير أف المممكة السعودية والكويت كانتا عمى عالقة أفضؿ مع الحركة مف دوؿ الخميج

72

األخرى ،حيث بقيت الحركة عمى تواصؿ معيما عبر ممثميف غير معمنيف عف الحركة في البمديف
(حمداف.)2013 ،
كما كاف لزيارة الشيخ أحمد ياسيف لممممكة السعودية ُ-بعيد اإلفراج عنو في مايو 1997ـ -أثر
كبير في تعميؽ العالقة مع حركة حماس ،لسيما أف الزيارة تمت بدعوه مف القيادة السعودية،
وقد استقبؿ الشيخ ياسيف بحفاوة كبيرة رسمية وشعبية (الرقب .)128 : 2008 ،
أما قطر فكانت العالقة في مستوى متقدـ كثي اًر عف العالقة مع دوؿ الخميج األخرى( ،حمد،
 )2013وصمت إلى مستوى التصالت والزيارات الرسمية ،واقامة قيادات الحركة عمى أراضييا
في بعض الفترات ،كذلؾ قياـ قطر بدور الوساطة بيف قيادة حركة حماس واألردف لمحاولة
إرجاعيـ إلى عماف بعد إبعادىـ إلى الدوحة عاـ 1999ـ (غوشة.)280-279 : 2010 ،
ولـ تكف عالقة حركة حماس مع قطر لتقوـ عمى حساب أي عالقة أخرى لمحركة مع أي دولة
حتى لو كانت عمى عالقة متردية مع قطر مثؿ الجميورية اليرانية ،فقد جاء ذلؾ عمى لساف
أسامة حمداف مسئوؿ العالقات الدولية في حركة حماس ،حيث قاؿ" :حركة حماس نسجت
عالقات مع دوؿ في أفريقيا وفي شرؽ أسيا ،ودوؿ عربية عديدة ،وعالقتيا في قطر ل تأتي عمى
حساب عالقتيا في إيراف بؿ الحركة تسعى إلى توسيع دائرة عالقتيا" (فمسطيف اآلف 23 ،يناير
.)2013
كما أف قطر لـ تستغؿ العالقة بينيا وبيف حركة حماس لتؤثر عمى الحركة بما يتعارض مع
منيج وسياسيات الحركة ،أو أف تبتزىا لتحقيؽ مصالحيا وانتزاع مواقؼ ما منيا ،وىذا ما أكده
مسئوؿ العالقات الدولية في الحركة ،حيث قاؿ" :لـ يطمب القطريوف مف حماس أي طمب
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يتناقض مع سياسات حماس وسموكيا تجاه القضية أو تجاه مواجية العدواف والحتالؿ والمقاومة"
(حمداف.)2013 ،
مف جانبو بيف السفير القطري لدى فمسطيف محمد العمادي بأف قطر ل تنتظر أي مقابؿ مف
حركة حماس وىي ليست بحاجة إلى ذلؾ ،وأف مواقفيا المساندة لقطاع غزة وما تقدمو مف دعـ
مادي إنما يستيدؼ مساندة الشعب الفمسطيني ولمتخفيؼ مف وطأة الحصار "اإلسرائيمي"
المفروض عمى قطاع غزة ،وأف جيود قطر في ممؼ المصالحة مكممة لمجيود المصرية ،وتقوـ
عمى تييئة األجواء لمطرفيف الفمسطينييف –حركتي فتح وحماس -لمتوصؿ إلى التفاؽ دوف
أي مف الطرفيف (العمادي.)2013 ،
ممارسة ضغوط عمى ٍّ
أما عالقة حركة حماس باليمف فقد بدأت في وقت مبكر مف ىذه المرحمة ،وتطورت ىذه العالقة
لتشمؿ جوانب أخرى مالية واقتصادية إلى جانب العالقة السياسية ،وقد تـ افتتاح مكتب لمحركة
بشكؿ رسمي ومعمف منذ عاـ 1996ـ ،واستمرت العالقة في تحسف وتطور مستمر (زقوت،
.)2012

ثانياً :مرحمة ما بعد االنتخابات التشريعية الثانية 2006م
جاءت النتخابات التشريعية الفمسطينية والتي فازت فييا حركة حماس لتدفع بالعالقة بيف
الحركة ودوؿ الخميج واف كاف بصور متفاوتة ،كما أف الشرعية "البرلمانية" التي اكتسبتيا حركة
حماس مف النتخابات وضعتيا في موقع متقدـ مكنيا مف تطوير عالقات ىامة مع دوؿ الخميج
واليمف ،بؿ وعالقات استراتيجية مع بعضيا كدولة قطر ،فقد تعززت العالقة بيف الحركة وقطر
قيادةً وشعباً في ىذه المرحمة ،وقد بيف أسامة حمداف -القيادي بالحركة -ذلؾ بقولو" :عمى
مستوى القيادة القطرية األمير وحكومتو مقتنعوف بدعـ القضية الفمسطينية والشعب الفمسطيني،
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ولشؾ تعززت ىذه القناعة بعد فوز حركة حماس في النتخابات ألنيـ تعامموا مع حماس مبك اًر
و أروا مصداقية لدى قيادة حماس وبرنامجيا ،ومع فوز الحركة واختيار الشعب الفمسطيني ليا
صارت الفرصة مواتية لتقديـ الدعـ لمشعب الفمسطيني وىناؾ التزاـ قطري ولـ تكف عممية دعـ
مؤقتة أـ بمناسبة دوف أخرى وىذا اللتزاـ مف 2006ـ وحتى ىذه المحظة ،وىذا اللتزاـ يشكؿ
نموذجاً" (حمداف.)2013 ،
كما نددت دوؿ الخميج بالحصار "اإلسرائيمي" المفروض عمى قطاع غزة منذ فوز حركة حماس
في النتخابات ،ودعا المجمس الوزاري في بيانو الختامي لمدورة الخامسة عشر بعد المائة إلى
تطبيؽ قرار مجمس األمف الدولي  1860القاضي برفع الحصار عف الشعب الفمسطيني في غزة
وفتح المعابر (بياف صحفي صادر عف المجمس الوزاري 23 ،مايو .)2010
غير أف عالقة حركة حماس بالمممكة العربية السعودية والتي تشكؿ محور دوؿ الخميج تضررت
كثي اًر –وتبعتيا في ذلؾ دوؿ خميجية كاإلمارات -في أعقاب فشؿ اتفاؽ مكة مطمع عاـ 2007ـ
في الستمرار عمى جمع الفرقاء الفمسطينييف ،حيث تصاعدت أحداث النقساـ في قطاع غزة.
وبعد بداية العدواف "السرائيمي" عمى غزة عاـ 2009-2008ـ سارعت دوؿ الخميج واليمف إلدانة
ىذا العدواف ،وطالبت بوقفو فو اًر ،وأرسمت بوزراء خارجيتيا لممشاركة في القمة العربية الطارئة
والتي عقدت في  31ديسمبر 2008ـ ،وسعت المممكة السعودية لتدعيـ الدور المصرية لمتعامؿ
مع األزمة ،كما دعت المممكة إلى اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة المؤتمر السالمي في
 4-3يناير 2009ـ (موسوعة مقاتؿ مف الصحراء.)2009 ،
أما دولة قطر فدعت مف جانبيا إلى قمة عربية طارئة تـ دعوة حركة حماس إلييا ،لدعـ
الفمسطينييف ومطالبة مصر بفتح معبر رفع البري واتخاذ ما مف شأنو أف يوقؼ العدواف عمى
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غزة( .موسوعة مقاتؿ مف الصحراء )2009 ،كما ساىمت قطر بشكؿ عممي وفاعؿ في إعادة
إعمار قطاع غزة لحقاً.

ثالثاً :مرحمة ثورات الربيع العربي
جاء الربيع العربي ليعصؼ بواقع األمة العربية ،وليفرض متغيرات جديدة انعكست عمى
عالقاتيا ،وىذا ما أسيـ إلى حد ما في تعزيز العالقة وارساء دعائميا بيف حركة حماس ودوؿ
الخميج.
غير أف حساسية دوؿ الخميج لسيما السعودية مف عالقة حركة حماس بإيراف حالة دوف تقدـ
العالقة بشكؿ كبير ،مما دفع الحركة لإلرساؿ برسائؿ ايجابية لمسعودية لإلبقاء عمى قدر معيف
مف التواصؿ السياسي ،وىذا ما أكده خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في لقائو
مع وزير الخارجية السعودي سعود الفيصؿ ،مف جانبيا حرصت السعودية عمى حد معقوؿ مف
العالقة بحركة حماس (أبوعامر.)2013 ،
وكما ىو الحاؿ في المراحؿ السابقة فقد تميزت قطر في عالقتيا مع حركة حماس ،وبدا ذلؾ في
عدة جوانب منيا :استقباليا لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ لإلقامة عمى
أراضييا ،كما رعت اتفاؽ الدوحة في فبراير مف عاـ 2012ـ والذي ساىـ في التقدـ بممؼ
المصالحة الفمسطينية ،وزيارة أمير قطر حمد بف جاسـ لقطاع غزة في أكتوبر عاـ 2012ـ،
وىي الزيارة األولى لزعيـ عربي لمقطاع بعد فوز حركة حماس في النتخابات التشريعية عاـ
 2006ـ ،حيث تـ استقبالو بشكؿ رسمي وتمخضت الزيارة عف بداية مشاريع إعادة إعمار
القطاع (صحيفة فمسطيف 6 ،فبراير  2012؛ الجزيرة نت 23 ،أكتوبر .)2012
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أما في اليمف والذي شيد أحد ثورات الربيع العربي فمـ تتضرر العالقة مع حركة حماس بؿ
ازدادت قوة وأىمية ،وحافظت اليمف بعد الثورة عمى مكاتب حركة حماس وتمثيميا المعمف وعمى
عالقات رسمية وشعبية متميزة ،بؿ يكاد أف يكوف الشيء الوحيد والذي يجمع عميو الفرقاء
اليمنيوف قبؿ الثورة وبعدىا ىو دعميـ لمقضية الفمسطينية ولحركة حماس (زقوت.)2012 ،

المطمب الثالث :مستقبل العالقة
تطورت العالقة بيف حركة حماس وعدد مف دوؿ الخميج العربي عبر السنوات األخيرة
بشكؿ متفاوت ،وجاء الربيع العربي ليعزز ىذه العالقة لسيما بعد الثورة السورية والتي أنيت
العالقة بيف حركة حماس والنظاـ السوري ،كما أسيمت الثورة اليمنية في تعزيز ىذه العالقة ،كؿ
ىذا يؤشر إلى أف العالقة ستستمر في التحسف والتطور تبعاً ذلؾ.
ويرى أستاذ التاريخ السياسي الدكتور عدناف أبو عامر أف العالقة بيف حركة حماس ودوؿ الخميج
لسيما السعودية ستبقى في ذات المستوى الحالي وىو الحد المعقوؿ مف العالقة دوف تحوليا إلى
عالقة تحالفية أو تصؿ إلى مستوى عالقة الحركة بقطر (أبو عامر.)2013 ،
وعمى صعيد مستقبؿ العالقة بيف حركة حماس وقطر ،بيف السفير القطري لدى فمسطيف محمد
العمادي أف عالقة بالده مع حركة حماس عالقة طيبة وأف قطر تتعاوف مع الجميع وتسعى
إلحقاؽ الحؽ ومساندة الشعب الفمسطيني ،ىذه سياستيا التي ستمتزـ بو عمى الدواـ (العمادي9 ،
مايو .)2013
أما العالقة مع اليمف فيي عالقة متميزة ومستمرة قبؿ وبعد الثورة اليمنية ،بؿ إف العالقة مع
حركة حماس ودعميا والوقوؼ بجانب الشعب الفمسطيني ىو القاسـ المشترؾ بيف جميع الفرقاء
اليمنييف (زقوت.)2012 ،
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المبحث الرابع :عالقة حركة حماس بالمغرب العربي وجميورية السودان
حافظت حركة حماس عمى عالقات طيبة مع معظـ دوؿ المغرب العربي ،واف كانت في
ىذه العالقات ل تأخذ الطابع الرسمي ،أما السوداف فأقامت عالقة رسمية مع حركة حماس
وافتتحت مكاتب تمثيؿ ليا عمى أراضييا ،وقد تطورت عالقات حركة حماس مع دوؿ المغرب
والسوداف مع تتالي األحداث والمستجدات عمى الساحة الفمسطينية ،فقد جاءت النتخابات
التشريعية الفمسطينية الثانية عاـ 2006ـ وما أفرزتو مف فوز حركة حماس لتمقي بظالليا عمى
ىذه العالقات ،والتي تعززت كذلؾ بعد العدواف "السرائيمي" عمى غزة نياية عاـ 2008ـ ،وصولً
إلى الربيع العربي والذي شكؿ عالمة فارقة في عالقات الحركة بيذه الدوؿ ،وأسس لمرحمة جديدة
مف التقارب غير المسبوؽ بيف حركة حماس ودوؿ المغرب العربي ،فقد كاف المغرب العربي ميد
الثورة األولى في ىذا الربيع وتحديداً في تونس والتي شيدت أوؿ الغيث ثـ كانت الثورة الميبية،
ىذه الثورات أطاحت باألنظمة المستبدة ووصمت بقيادات منتخبة إلى سدة الحكـ ،وىذا ما عزز
العالقات مع حركة حماس ،حيث أتاحت ىذه الدوؿ ىامشاً مف الحريات وأدخمت بعض مفردات
الديموقراطية إلى بالدىا.
أما السوداف فحافظت عمى عالقة حميمية مع الحركة منذ البداية ،بؿ وتطورت ىذه العالقة
وتنوعت أشكاؿ الدعـ المقدمة لمحركة ولمشعب الفمسطيني مف ىذا البمد الشقيؽ.

المطمب االول :خمفيات العالقة
شكمت شعوب دوؿ المغرب العربي المحرؾ األساسي ألنظمتيا الحاكمة تجاه تقديـ العوف
والمساندة لمفمسطينييف وقضيتيـ والوقوؼ بجانب المقاومة وحركة حماس ،غير أف عوامؿ عديدة
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حالت دوف تطور العالقة بيف دوؿ المغرب العربي وحركة حماس بؿ وصمت إلى درجة متدنية
جداً في بعض مراحميا ،يأتي في مقدمة ىذه العوامؿ؛ المرجعية الفكرية لألنظمة الحاكمة وبعدىا
عف الفكر واليديولوجيا السالمية ،إلى جانب قوة الحركات السالمية في بعض ىذه الدوؿ مثؿ
تونس والجزائر حيث تخشى الحكومات مف فوزىا في النتخابات ،والعالقة الوطيدة بيف دوؿ
المغرب العربي وال وليات المتحدة والغرب ،وكذلؾ تأييد دوؿ المغرب لعممية التسوية والتطبيع مع
"إسرائيؿ" ،يضاؼ إلييا بعد ىذه الدوؿ جغرافياً عف فمسطيف مف ناحية ،وقربيا مف دوؿ الغرب
مف ناحية أخرى.
أما بالنسبة لمسوداف فكانت ترى في إقامة عالقة مع حركة حماس أمر ضروري وىاـ لخدمة
القضية الفمسطينية وتحقيؽ مصالحيا الحيوية في المنطقة ،وذلؾ لعتبارات عديدة ،منيا :إيماف
القيادة السودانية بواجبيا نحو نصرة الفمسطينييف وقضيتيـ بشتى السبؿ وىذا أيضاً ما يوفر ليا
دعـ وتأييد واسعيف مف القاعدة الشعبية في السوداف ،وأف حركة حماس المنبثقة مف جماعة
ال خواف المسمميف تمتقي مع القيادة السودانية ذات التوجو السالمي "اإلخواني" ،كما تشكؿ حركة
حماس قوة إضافية لمسوداف في مواجية عدوىا التقميدي "إسرائيؿ".

المطمب الثاني :واقع العالقة
تربط حركة حماس بدوؿ المغرب العربي والسوداف عالقات متباينة ،تطورت تبعاً
لمظروؼ والمستجدات المحمية والقميمية والدولية ،غير أف ثورات الربيع العربي شكمت منعطفاً
ىاماً وعززت مف العالقة بيف الحركة ودوؿ المغرب والتي شيدت عالقات محدودة قبؿ ىذه
الثورات ،لسيما في تونس وليبيا حيث عصفت بيما رياح التغيير ووصميما قطار الثورة.
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أوالً :مرحمة ما قبل ثورات الربيع العربي
تميزت العالقة بيف حركة حماس ودوؿ المغرب العربي في ىذه المرحمة -بشكؿ عاـ-
بالفتور واقتصارىا عمى العالقات الشعبية ومع مؤسسات المجتمع المدني ومف خالؿ بعض
أحزاب المعارضة لسيما السالمية منيا.
ثـ جاءت النتخابات التشريعية الفمسطينية الثانية عاـ 2006ـ والتي فازت فييا حركة حماس،
لتشكؿ عامالً ميماً في دفع العالقة بيف الحركة ودوؿ المغرب العربي ،وبشكؿ خاص مع كؿ مف
ليبيا والجزائر.
فقد كانت ليبيا أحد الدوؿ التي زارىا وفد حركة حماس برئاسة خالد مشعؿ ُبعيد النتخابات في
شير مارس  2006ـ ،وفي ىذه الزيارة التقى مشعؿ بالزعيـ الميبي الراحؿ معمر القذافي ،حيث
تعيد األخير بدعـ حركة حماس التي تواجو تراجعاً في التمويؿ العربي بسبب رفضيا لشروط
الرباعية الدولية (السالـ اليوـ 24 ،مارس .)2006
كما سعت القيادة الميبية لتحقيؽ المصالحة بيف حركتي فتح وحماس ،فقد كشؼ مسئوؿ العالقات
الدولية في حركة حماس أسامة حمداف عف جيود ليبية بذلت لتحقيؽ المصالحة الفمسطينية قبؿ
القمة العربية العادية التي عقدت في طرابمس في مارس 2010ـ ،وقاؿ بأف ىذه الجيود جاءت
بمباركة عديد مف الدوؿ العربية (الشروؽ أوف ليف 21 ،مارس .)2010
وعمى صعيد عالقة الحركة بالجزائر أكد أسامة حمداف خالؿ زيارتو لمجزائر وبعد حضور مؤتمر
جبية التحرير الوطني التاسع ممثالً لمحركة ،أف لمجزائر دو اًر قيادياً في المنطقة العربية يجب أف
تستعيده ،وقد حاف الوقت ،وخاصة بعد خروجيا مف الظروؼ القاىرة التي عاشتيا خالؿ العشرية
الماضية ،واستعادت عافيتيا ،واستتب األمف ،وقاؿ" :آف األواف أف تستعيد الجزائر دورىا عمى
أكمؿ وجو عمى المستوى العربي ،فنحف في حاجة ماسة إلى ىذا الدور ،نحف نعوؿ عمى أدوار
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لمدوؿ التي تيتـ بجامعة عربية ناجحة ،مؤسسة وجامعة لقضايا العرب ومدافعة عف حقوقيـ".
وأضاؼ حمداف" :نحف في حماس ،نرجو أف يكوف ىناؾ جيد جزائري في إبراـ المصالحة
الفمسطينية ،فممشعب الفمسطيني مكانة في قموب الجزائرييف شعباً وقيادة ،وىو األمر الذي نممسو
عند كؿ مف نمتقيو في الجزائر ،ومف ىذا المنطمؽ نقوؿ أف الجزائر سباقة في مبادرات اإلصالح
الفمسطيني الفمسطيني ،والعربي ،وكاف ليا دور في المصالحة ووقؼ الحرب األىمية بيف الفصائؿ
المبنانية ،وىي المبادرة التي أنتجت اتفاؽ الطائؼ ،وفي مطمع الثمانينيات كاف ليا دور أيضاً في
المصالحة بيف فصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية وتنظيـ أوضاعيا ،ومف ىنا نؤكد عمى دور
الجزائر وما يمكف أف تمعبو في ترسيخ المصالحة الفمسطينية" (الشروؽ أوف ليف 21 ،مارس
.)2010
وبعد أف أقدمت "إسرائيؿ" عمى قتؿ وجرح اآللؼ مف الفمسطينييف في قطاع غزة في  27ديسمبر
2008ـ ،خرجت شعوب دوؿ المغرب العربي في مظاىرات كبيرة كغيرىا مف الشعوب العربية،
ووضعت حكوماتيا تحت ضغط شديد لمتحرؾ لوقؼ العدواف عمى غزة ولمقاطعة "إسرائيؿ" ،وىذا
ما يخدـ حركة حماس المستيدؼ األوؿ مف ىذا العدواف "السرائيمي" .وقد تفاعمت حكومات دوؿ
المغرب العربي بصورة متفاوتة مع ىذه األحداث؛ فقد شارؾ وزراء خارجيتيا -عدا وزير خارجية
موريتانيا -في القمة الطارئة التي دعت ليا مصر في مقر جامعة الدوؿ العربية ،غير أف
مخرجات ىذه القمة لـ تكف بطموح الشعوب الغاضبة حيث اكتفت القمة بإدانة العدواف والتوجو
لمجمس األمف ،ىذا ما دفع حركة حماس وعمى لساف الناطؽ باسميا لوصؼ مخرجات القمة
بػ"اليزيمة" (المركز الفمسطيني لإلعالـ 31 ،ديسمبر .)2008
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كما أصدرت دوؿ المغرب العربي بيانات منفصمة حممت فييا "إسرائيؿ" تبعات ىذا العدواف عمى
استقرار المنطقة وادانة العدواف عمى المدنييف الفمسطينييف وطالب بالوقؼ الفوري لمعدواف
(موسوعة مقاتؿ مف الصحراء.)2009 ،
في المقابؿ لـ تكف السوداف -التي ل تقيـ أي عالقات مع "إسرائيؿ" -تؤيد مسار التسوية واتفاقية
أسمو ،وىي تمتقي بذلؾ مع حركة حماس ،كما أنيا تؤيد حؽ الحركة في مقاومة المحتؿ
"اإلسرائيمي" والذي يعتبر عدوىا التقميدي .وقد بدأت العالقة بيف حركة حماس والسوداف بوقت
مبكر وتعززت ىذه العالقة لتشمؿ الجوانب السياسية والقتصادية والمالية .فقد وصؿ مستوى
العالقة بيف حركة حماس والسوداف إلى التمثيؿ الرسمي المعمف ،وافتتح لمحركة مكاتب في
الخرطوـ منذ عاـ  1993ـ ،وبذلؾ تكوف السوداف مف أوائؿ الدوؿ والتي افتتحت مكاتب تمثيؿ
معمنة لحركة حماس عمى أراضييا (حمداف.)2013 ،
كما حرصت السوداف عمى أف يكوف ليا دور فاعؿ في لـ شمؿ الفمسطيني وفي تقديـ الدعـ ليـ،
ومف ذلؾ احتضاف الحوار بيف حركتي حماس وفتح عاـ 1993ـ حوؿ دخوؿ حركة حماس في
منظمة التحرير والذي جرى في الخرطوـ بدعوة مف القيادة السودانية (غوشة.)203 : 2010 ،
ومع تزايد العمميات المسمحة لحركة حماس ضد الحتالؿ ،أُتيمت السوداف مف ِقَبؿ "إسرائيؿ"
والغرب بأنيا تقدـ الدعـ العسكري لممقاومة الفمسطينية بتيريب األسمحة إلى قطاع غزة ،وحياؿ
ذلؾ نفذت "إسرائيؿ" أكثر مف ىجوـ داخؿ الراضي السودانية استيدفت مصانع لألسمحة وما
قالت إنيا قوافؿ تحمؿ أسمحة ومعدات قتالية متجية إلى قطاع غزة ،ومف ذلؾ اليجمات التي
استيدفت مصنع اليرموؾ لألسمحة في العاصمة السودانية الخرطوـ أواخر عاـ 2012ـ (فمسطيف
اليوـ 26 ،أكتوبر .)2012
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وبعد وصوؿ حركة حماس إلى سدة الحكـ عاـ 2006ـ ،تعززت عالقتيا بحركة حماس ،وكانت
السوداف مف بيف الدوؿ التي زارىا وفد حركة حماس برئاسة خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي
لمحركة ،وذلؾ ُبعيد فوز الحركة في النتخابات ،وقد استقبؿ وفد الحركة بحفاوة كبيرة شعبية
ورسمية.
واستمرت التصالت والزيارات الرسمية عمى أعمى مستوى مع القيادة السودانية ،ومف ذلؾ زيارة
وفد الحركة برئاسة خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لمحركة في سبتمبر 2009ـ ،حيث التقى
الوفد القيادة السودانية وعمى رأسيا الرئيس السوداني عمر البشير ووزراء مف الحكومة ،وكاف مف
بيف القضايا والتي تـ نقاشيا؛ سبؿ تعزيز العالقة بيف الحركة والسوداف ،وشكر وفد حركة حماس
عبر عف دعمو الجيود التي
السوداف قيادةً وشعباً عمى مواقفيا الداعمة لمقضية الفمسطينية ،كما ّ
تبذليا السوداف لتحقيؽ المصالحة الفمسطينية (المركز الفمسطيني لإلعالـ 9 ،سبتمبر .)2009
وفي ردىا عمى العدواف "اإلسرائيمي" عمى قطاع غزة عاـ 2009-2008ـ ،نددت الحكومة
السودانية بالعدواف وطالبت بوقفو فو اًر ،كما خرج عشرات اآللؼ مف المتظاىريف الغاضبيف في
الخرطوـ مطالبيف بفؾ الحصار وفتح معبر رفح واتخاذ موقؼ عربي حازـ ضد العدواف
"اإلسرائيمي" (المعرفة.)2009 ،
كما كاف لمسوداف دور ىاـ في رفع الحصار عف قطاع غزة ودعا مساعد الرئيس السوداني نافع
عمي نافع إلى استمرار الحممة الدولية مف أجؿ التضامف مع القطاع المحاصر وتكثيؼ الضغط
عمى اسرائيؿ لرفع حصارىا عف القطاع ،أما خالد مشعؿ فرحب بالدور السوداني ،وحث عمى
تكاتؼ الجيود العربية لكسر الحصار المفروض عمى قطاع غزة (شظايا اإلخباري 10 ،يونيو
.)2010
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ثالثاً :مرحمة ثورات الربيع العربي
جاء الربيع العربي -والذي كاف لممغرب العربي حظ وافر منو -ليغير مف واقع األمة
العربية وليفرض وقعاً جديداً في التعامؿ مع قضاياىا الرئيسية وبشكؿ خاص مع القضية
الفمسطينية.
وبعيد الثورة التونسية انطمقت ثورتيا والتي ما لبثت أف أطاحت بحكـ العقيد القذافي
ففي ليبيا ُ
والذي كاف عمى عداء شديد مع السالمييف وصؿ إلى حد المواجية الدموية في بعض مراحمو،
وىذا مما لشؾ فيو فتح الباب أماـ عالقة جديدة ومزدىرة مع حركة حماس.
كذلؾ في تونس -صاحبة أوؿ ثورة عربية -كانت العالقة بيف حركة حماس والقيادة التونسية
منقطعة لصالح العالقة مع "إسرائيؿ" ،وبعد الثورة والطاحة بالنظاـ الحاكـ وصؿ السالميوف
"جماعة الخواف المسمميف" إلى الحكـ ،وىذا ما فتح صفحة جديدة مف العالقات مع حركة حماس
عمى المستوى الرسمي وعزز مف العالقة عمى المستوى الشعبي (حمداف.)2013 ،
وتعزي اًز ليذه العالقة بيف حماس والقيادة التونسية الجديدة توجو وفد مف حركة حماس لزيارة تونس
تمبية لدعوة مف حركة النيضة التونسية والتي تعقد مؤتمرىا العمني األوؿ ،وقد التقى وفد الحركة
برئاسة خالد مشعؿ –رئيس مكتبيا السياسي -مع الرئيس التونسي المنصؼ المرزوقي في قصر
قرطاج ،وأعرب مشعؿ عف سعادتو بزيارة تونس لممرة األولى بعد ثورتيا العظيمة ،كما أعرب عف
فخره واعت اززه بتونس الثورة والوفاؽ والشراكة الوطنية المميمة لشعوب األمة التي تعيش تباشير
ربيعيا العربي" .وأضافت حماس في بيانيا حوؿ ىذه الزيارة" :قدر مشعؿ عالياً موقؼ الشعب
التونسي الثابت والموحد في دعـ ومساندة الشعب الفمسطيني في نضالو لنيؿ حقوقو المشروعة
بالتحرير والعودة" ،ومف جانبو أكد الرئيس التونسي التزاـ تونس وشعبيا بفمسطيف ودعـ واسناد
الشعب الفمسطيني في نضالو لنيؿ حقوقو المشروعة ،كما التقى مشعؿ رئيس الوزراء التونسي د.
84

حمادي الجبالي و رئيس المجمس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بف جعفر (جريدة القدس،
 13يوليو .)2012
ورحب مشعؿ بأي دور تقوـ بو تونس لتحقيؽ المصالحة الفمسطينية ،وقاؿ "نحف نرحب بأي جيد
عربي واسالمي إلنجاز المصالحة ومشروع التحرير ،وأف تونس بأسبقيتيا في الربيع العربي جديرة
أف تكوف حاضنة وراعية لممصالحة ،وأمؿ أف تسفر الزيارة عف نتائج حسنة" (وكالة الصحافة
الفمسطينية-وفا 11 ،يوليو .)2012
ومف ذلؾ أف عقدت تونس مؤتم اًر لألسرى الفمسطينييف في سجوف الحتالؿ "اإلسرائيمي" ودعت
اليو حركة حماس ،كما شكرت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" الجميورية التونسية عمى
استضافتيا ليذا المؤتمر الدولي ،وقالت الحركة في بياف ليا" :إنيا تثمف وتقدر عالياً ىذه
الستضافة الكريمة وىذا الحتضاف التونسي الرسمي والشعبي والمؤسساتي لممؤتمر الدولي لدعـ
قضية األسرى في سجوف الحتالؿ ،وتعتبرىا خطوة صحيحة وناجحة وفاعمة عمى طريؽ نصرة
ودعـ وتدويؿ قضية آلؼ األسرى في سجوف الحتالؿ اإلسرائيمي ودعـ حقيقي لعدالة القضايا
والحقوؽ الفمسطينية وأيضاً خطوة عمى طريؽ تعزيز العالقات الفمسطينية العربية وتحديداً بعد
الربيع العربي" .وأضاؼ بياف حماس" :نطمح إلى مزيد مف التحشيد والدعـ والتأييد العربي مف
كؿ المستويات لجميع قضايا الشعب الفمسطيني ،وأف ينبثؽ عف ىذا المؤتمر ق اررات فعمية
وخطوات عممية تعمؿ عمى تدويؿ قضية األسرى وتوقؼ كؿ انتياكات الحتالؿ بحقيـ وتنيي
معاناتيـ" (فمسطيف اآلف 12 ،نوفمبر .)2012
كما يرى الدكتور وليد المدلؿ أستاذ العموـ السياسية أف زيارة وزير خارجية تونس رفيؽ عبد
السالـ لقطاع غزة في ظؿ العدواف "اإلسرائيمي" عمى القطاع في نوفمبر 2012ـ ليا دللة
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واضحة بأف تونس تصطؼ خمؼ المقاومة وحركة حماس ،وأنو لول النقساـ الفمسطيني لرأينا
الرئيس التونسي في قطاع غزة (المدلؿ.)2013 ،
كذلؾ الحاؿ بالنسبة لممممكة المغربية فقد تحسنت العالقة بشكؿ كبير مع حركة حماس في ظؿ
ثورات الربيع العربي ،وكثمرة لذلؾ أف التقى وفد حركة المقاومة اإلسالمية حماس برئاسة خالد
مشعؿ -رئيس المكتب السياسي لمحركة -مع رئيس الحكومة المغربية عبد اإللو بنكيراف ،ووزير
الخارجية والتعاوف سعد الديف العثماني ووزراء آخريف .وقد أعرب مشعؿ عف سعادتو بزيارة
المغرب لممرة األولى ،وقدر عالياً موقؼ الشعب المغربي الثابت في دعـ ومساندة الشعب
الفمسطيني في نضالو لنيؿ حقوقو المشروعة بالتحرير والعودة ،كما تـ خالؿ المقاء استعراض
آخر مستجدات القضية الفمسطينية والمصالحة الوطنية ومجمؿ األوضاع في المنطقة العربية.
وأكد رئيس الحكومة المغربية عبد اإللو بنكيراف التزاـ المغرب بفمسطيف ودعـ واسناد الشعب
الفمسطيني في نضالو لنيؿ حقوقو المشروعة .وكاف وفد حركة حماس قد وصؿ المممكة المغربية
لممشاركة في المؤتمر الوطني السابع لحزب العدالة والتنمية (المركز الفمسطيني لإلعالـ15 ،
يوليو .)2012
كما التقى وفد مف حركة حماس زار العاصمة المغربية الرباط مطمع عاـ 2013ـ بمستشار
الممؾ المغربي عبد المطيؼ المنوني في القصر الممكي ،وناقشوا آخر تطورات المصالحة
الفمسطينية ،معبريف عف شكرىـ وتقديرىـ لممغرب عمى جيودىا في ىذا اإلطار .وأشاد النائب
البردويؿ -المشارؾ في الوفد -بالمممكة المغربية ودورىا في تعزيز المصالحة الفمسطينية ومواقفيا
ممكاً وشعبا وأحزابا في مساندة ودعـ القضية الفمسطينية .وأشار المنوني إلى جيود الممؾ في دعـ
القضية الفمسطينية وخاصة في ترأس لجنة القدس ،مؤكدا عمى التضامف الكامؿ المغربي مع
الشعب الفمسطيني مجدداً وقديماً (فمسطيف اآلف 17 ،يناير .)2013
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وحوؿ ىذا التحسف الكبير الذي شيدتو العالقة في ظؿ الربيع العربي ،قاؿ خالد مشعؿ –رئيس
المكتب السياسي" :-ل شؾ أف مصر وتونس والمغرب إضافة نوعية ميمة في عالقات حماس
السياسية ،قياساً بأوضاع عالقاتنا السابقة" (مشعؿ.)2013 ،
كما استضافت المغرب في يناير 2013ـ لقاء الفصائؿ الفمسطينية لممساىمة في ترتيب البيت
الفمسطيني كجيد مكمؿ لمجيد المصري ،حيث أكد القيادي في حركة حماس صالح البردويؿ أف
لقاء الفصائؿ الفمسطينية بالعاصمة المغربية الرباط ليس بديال عف التفاؽ الذي تـ توقيعو في
القاىرة ،مشدداً عمى أنو جيد مشكور مف ممؾ المغرب وأحزابيا ولسيما حزب األصالة والمعاصرة
الذي رعى المقاء مف أجؿ دعـ تنفيذ اتفاؽ المصالحة (صحيفة البرلماف 24 ،يناير.)2013
أما في السوداف فكانت الثورة المصرية فاتحة خير ليا في عالقتيا مع مصر حيث القيادة
السالمية الجديدة وبالتالي مزيداً مف تعزيز العالقة مع حركة حماس .ففي زيارة قاـ بيا وفد
الحركة إلى الخرطوـ في ديسمبر  ،2011قاؿ خالد مشعؿ" :السوداف تاريخياً لديو مواقؼ داعمة
لمقضية الفمسطينية ،كما يدعـ موقؼ قطاع غزة في ظؿ الحصار "اإلسرائيمي" المفروض عميو"،
وأكد مشعؿ عمى الدور السوداني في ممؼ المصالحة ،فقاؿ" :تبادلنا المعمومات مع األخ الرئيس
عمر البشير حوؿ التطورات في الساحة الفمسطينية في ظؿ لقاءات المصالحة مع منظمة
التحرير الفمسطينية" (قناة العالـ 29 ،ديسمبر  ،)2011وأكد نائب الرئيس السوداني الحاج آدـ
مواصمة بالده دعـ حركة المقاومة اإلسالمية حماس (شبكة الشروؽ 4 ،نوفمبر .)2012
كما بادرت السوداف بزيارة حركة حماس ،ومف ذلؾ أف استقبؿ ممثؿ حركة المقاومة اإلسالمية
"حماس" في لبناف عمي بركة بمكتبو في بيروت سفير جميورية السوداف في لبناف د .أحمد حسف
يرافقو القنصؿ العاـ لمسوداف سمير بابتوت ،وحضر المقاء األخ مشيور عبد الحميـ عضو القيادة
قدـ السفير السوداني التياني والتبريكات بتحقيؽ النتصار عمى
السياسية لمحركة في لبناف ،و ّ
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الحتالؿ "اإلسرائيمي" في عدوانو عمى غزة أواخر عاـ 2012ـ ،مؤكداً أف انتصار المقاومة في
غزة جاء بفضؿ دماء الشيداء وصمود الشعب الفمسطيني والتفافو حوؿ المقاومة ،كما أكد وقوؼ
السوداف إلى جانب الشعب الفمسطيني وقضيتو العادلة .بدوره رحب ممثؿ الحركة بالوفد السوداني
الشقيؽ وشكر السوداف قيادة وشعباً عمى دعميـ لمقضية الفمسطينية ووقوفيـ إلى جانب الشعب
الفمسطيني ومقاومتو الباسمة ،مؤكداً أف انتصار غزة ىو انتصار لمسوداف ولكؿ األمة العربية
واإلسالمية ،مشدداً أف النتصار فرصة لتوحيد جيود األمة في مواجية المشاريع األمريكية
اإلسرائيمية المعادية .وأضاؼ بركة" :حركة حماس ستبقى شعمة المقاومة في فمسطيف ورأس حربة
األمة في مواجية الحتالؿ اإلسرائيمي وأف المقاومة ىي أقرب الطرؽ إلى تحرير القدس وكؿ
فمسطيف" (فمسطيف اآلف 27 ،نوفمبر .)2012
تعرض لو مجمع
كما دانت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" بشدة ،العدواف الصييوني الذي ّ
اليرموؾ لمصناعات العسكرية في دولة السوداف ،وأكدت تضامنيا الكامؿ مع دولة السوداف ،وقاؿ
"إننا نديف َّ
بياف لمحركةَّ :
بشدة ىذه الجريمة الصييونية والعتداء الغادر الذي قاـ بو جيش العدو
ضد مجمع اليرموؾ لمصناعات العسكرية في دولة السوداف الشقيقة" (المركز الفمسطيني لإلعالـ،
 25أكتوبر .)2012

المطمب الثالث :مستقبل العالقة
تتجو عالقة حركة حماس بدوؿ المغرب العربي –كغيرىا مف الدوؿ العربية -إلى التحسف
والتطور ،وذلؾ تبعاً لتقدـ مسيرة التغيير التي رافقت الربيع العربي والذي لـ يمض عميو سوى
عاميف تقريباً ،وىذا ما يدفع لمتنبؤ بفتح صفحة جديدة مف العالقات المتميزة مع حركة حماس
وبشكؿ خ اص في كؿ مف تونس وليبيا والمتاف شيدتا تغيير ألنظمة الحكـ ،كما أف األنظمة
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العربية األخرى المحيطة باتت تنظر إلى حركة حماس بطريقة أفضؿ ،وباتت عمى قناعة بأنو
لبد مف إقامة عالقو مع الحركة إلحداث نوع مف التوازف في تعاطييا مع القضايا العربية،
وإلرضاء شرائح عريضة مف المجتمع المحمي.
ويرى المدلؿ أف عالقة حركة حماس مع تونس ودوؿ المغرب بشكؿ عاـ قد يحد منيا كونيا
تشاطئ دوؿ أوروبية حساسة بشكؿ مفرط مف أي تواجد اسالمي في منطقة شماؿ أفريقيا ،كما أف
قضية فتح المكاتب والتمثيؿ الرسمي أمر مبكر ،غير أف القيادة التونسية قد توافؽ عمى فتح
مكاتب لمحركة تأخذ طابع إعالمي فقط وليس بصفة سياسية إلى جانب بعض المراكز الثقافية،
وبشكؿ عاـ فإف القيادة التونسية ستبقى داعمة لمقضية الفمسطينية ،وأف العالقة بحركة حماس
ستظؿ في مستوى متقدـ ،وكذلؾ عالقة الحركة بالتيار السالمي في البالد (المدلؿ.)2013 ،
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الفصل الرابع
العالقات االسالمية لحركة حماس
مقدمة
العالـ السالمي يمي العالـ العربي مف حيث األىمية كونو يشكؿ العمؽ الستراتيجي
لمقضية الفمسطينية ،ولمبالد السالمية دور رئيسي وىاـ في الدفاع عف القضية الفمسطينية في كؿ
مراحميا ،والمقاومة التي تشكؿ عصب القضية الفمسطينية باتت اليوـ تتصدر أولويات الشعوب
المسممة ،وىذا ما دفع عدداً مف حكومات ىذه الدوؿ السالمية لالىتماـ بالفمسطينييف وقضيتيـ
ودعميـ واقامة عالقات مع حركة حماس ،وذلؾ لمفوز بتأييد الشارع المحمي وجني مكاسب أخرى
عمى الصعيد اإلقميمي والدولي يأتي في مقدمتيا لعب دور ىاـ في منطقة الشرؽ األوسط
والنتقاؿ إلى قمب دائرة التأثير في الصراع العربي"-اإلسرائيمي" ،إلى جانب أف عالقتيا بحركة
حماس تكسبيا مزية وأفضمية عف غيرىا مف الدوؿ السالمية.
غير أف حالة الضعؼ السائدة في العالـ السالمي انعكست في قدرتيا عمى صناعة القرار بعيداً
عف تدخالت الغرب وبما تمميو عمييا مصالحيا الوطنية ،وىذا ما جعؿ موقؼ الكثير منيا
المرحب بإقامة عالقة مع حركة حماس غير معمف.
َّ
شذ عف ىذه القاعدة دولتاف اسالميتاف كبيرتاف تقعا في الجوار القريب مف فمسطيف ،وىما إيراف
وتركيا والمتاف أقامتا عالقات رسمية معمنة مع حركة حماس ،وكاف ليما الدور األبرز في نصرة
القضية الفمسطينية ودعـ حركة حماس.
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ثـ ما لبث الربيع العربي أف حؿ بالعالـ العربي وألقى بظاللو عمى العالـ السالمي ليدفع باتجاه
مزيداً مف العالقة والتقارب مع حركة حماس ودعـ القضية الفمسطينية ،وىذا ينبئ بمستقبؿ أفضؿ
لحركة حماس وعالقاتيا الخارجية.
يتكوف ىذا الفصؿ مف أربعة مباحث :حيث يسمط األوؿ الضوء عمى أىداؼ وسياسات حركة
حماس في عالقتيا بالدوؿ اإلسالمية ،ثـ يأتي المبحث الثاني ليتناوؿ عالقة حركة حماس بتركيا
لسيما في ظؿ حكـ حزب العدالة والتنمية مرو اًر بمراحؿ العالقة المختمفة ،أما المبحث الثالث
فيتحدث حوؿ عالقة الحركة بالجميورية السالمية اإليرانية وىي مف أقدـ وأمتف عالقات حركة
حماس الدولية ،ثـ المبحث الرابع والذي يبيف عالقات الحركة بالدوؿ السالمية األخرى.
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المبحث األول :أىداف وسياسات حركة حماس من عالقتيا بالدول االسالمية
تنطمؽ حركة حماس في عالقتيا بالدوؿ السالمية مف خالؿ رؤية واضحة لنسج
عالقاتيا مع ىذه الدوؿ بما يضمف استم ارريتيا وتقدميا متالفيةً األخطاء التي وقع فييا اآلخروف
ومتجنبةً كؿ ما يمكف أف يعكر صفو ىذه العالقات ،وذلؾ بغية تحقيؽ أىدافيا المرجوة مف ىذه
العالقة ،ولما لمدوؿ السالمية مف ثقؿ كبير وأىمية بالغة في نصرة القضية الفمسطينية واحتضاف
حركة حماس.

المطمب االول :أىداف حركة حماس من عالقتيا بالدول االسالمية
ترى حركة حماس بأف العالـ السالمي ىو عمقيا الستراتيجي ،والحاضنة التي
تنطمؽ منيا في صراعيا مع الحتالؿ "اإلسرائيمي" ،لذا حرصت حركة حماس عمى
عالقات وطيدة وعميقة مع كافة الدوؿ السالمية ،وذلؾ لتحقيؽ أىدافيا والمتمثمة في
اآلتي (الحروب:)2000 ،
ٔ .تأكيد حضور حركة حماس عمى الساحة السياسية اإلسالمية.
ٕ .إطالع الدوؿ اإلسالمية عمى وجيات نظر الحركة بما يساعد عمى تفيميا دوف تشويو.
ٖ .النفتاح السياسي والعالمي لمحركة عمى الدوؿ اإلسالمية.
ٗ .توفير أبعاد جغرافية جديدة لمتحرؾ السياسي لمحركة.
٘ .السعي لتحقيؽ التقارب لمواقؼ -ىذه الدوؿ -السياسية المتعمقة بالقضية الفمسطينية مع
مواقؼ الحركة.
 .ٙالحصوؿ عمى اعتراؼ الدوؿ اإلسالمية الرسمي بالحركة.
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 .ٚحؿ المشكالت التي تعترض الفمسطينييف المقيميف في ىذه الدوؿ اإلسالمية.
 .ٛالحصوؿ عمى الدعـ المادي والمعنوي بصوره المختمفة لمساندة الشعب الفمسطيني.

المطمب الثاني :سياسيات حركة حماس في عالقتيا بالدول االسالمية
تنطمؽ حركة حماس في تعامميا مع الدوؿ اإلسالمية مف خالؿ سياسات محددة وواضحة
تشكؿ الضابط ليذه العالقة لضماف استمرارىا وتطورىا والحيمولة دوف الخروج عف السياؽ الذي
رسمتو الحركة ،ىذه السياسات ىي:
ٔ .النفتاح عمى جميع الدوؿ السالمية دوف النظر ألنظمتيا السياسية أو خمفياتيا
األيدولوجية ،والتعامؿ معيا بواقعية (عالوي.)288 : 1999 ،
ٕ .بناء العالقات عمى المستوى الرسمي والشعبي عمى حد سواء (عالوي.)288 : 1999 ،
ٖ .تمتزـ الحركة بساحة الصراع مع "اسرائيؿ" عمى أرض فمسطيف ،وتحرص عمى عدـ نقمو
إلى أي مف الدوؿ السالمية (حمداف.)2013 ،
ٗ .تسعى الحركة في تقريب وجيات النظر ما بيف الدوؿ السالمية والجمع بينيا لسيما في
القضايا المشتركة (عالوي.)288 : 1999 ،
٘ .المتناع عف التدخؿ في الشئوف الداخمية لمدوؿ السالمية ،وعدـ السماح ليذه الدوؿ
بالتدخؿ في شئوف الحركة الداخمية والتأثير عمى قرارىا (حمداف.)2013 ،
 .ٙترفض الحركة أف تكوف عالقتيا مع طرؼ عمى حساب طرؼ آخر ،كما ترفض سياسة
المحاور المتصارعة ،أو تجيير مواقؼ الحركة لصالح ىذه الدولة أو تمؾ (حمداف،
.)2013
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المبحث الثاني :عالقة حركة حماس بتركيا
مقدمة
الجميورية التركية واحدة مف كبريات الدوؿ السالمية في العالـ السالمي ،وكذلؾ مف
أىـ الدوؿ في الشرؽ األوسط ذات التأثير الكبير في المنطقة ولسيما في قضية فمسطيف ،حيث
ترتبط تركيا بفمسطيف برابطة الديف والمصالح الحيوية والنفوذ في القميـ ،وحركة حماس تعد أبرز
الحركات السالمية عمى الساحة الفمسطينية وأكثرىا تأثي اًر ،وىذا ما يفسر أىمية العالقة بيف تركيا
وحركة حماس.
وخالؿ مراحؿ متتالية تعززت ىذه العالقة وتميزت عف غيرىا مف العالقات ،وذلؾ مع تصاعد
وتيرة األحداث في منطقة الشرؽ األوسط ،والتغيرات التي طرأت عمى القيادة التركية بوصوؿ
السالمييف بزعامة حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكـ في البالد ،حيث انتيجت سياسة
النفتاح عمى محيطيا اإلقميمي والعربي واإلسالمي والذي منحيا فرصة أفضؿ لمتعبير عف
ىويتيا الحضارية ،وىموـ وتطمعات الشعب التركي ،فضالً عف أنو سيّؿ عمييا احتمالت لعب
أدوار سياسية أفضؿ لسيما في القضية العربية والسالمية المركزية وىي القضية الفمسطينية
(مركز الزيتونة لمدراسات والستشارات ،2010 ،أ).
كما أف لتساع شعبية حركة حماس وصمودىا عمى األرض كحركة تحرر وطني تقاوـ الحتالؿ
إلى جانب نيميا ألغمبية أصوات الناخبيف في النتخابات التشريعية الثانية وتشكيميا لمحكومة في
قطاع غزة والضفة الفمسطينية ،أثر كبير عمى تطور العالقة بيف الجانبيف.
ثـ جاء العدواف "اإلسرائيمي" عمى قطاع غزة ليشكؿ عالمة فارقة في تزايد الدعـ التركي الشعبي
والرسمي لمقضية الفمسطينية ،وفي توجيو انتقادات حادة لمسموؾ اإلسرائيمي ،وفي المطالبة بفؾ
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الحصار عف قطاع غزة ،واحتراـ إرادة الشعب الفمسطيني الذي انتخب حركة حماس عاـ ،2006
وبخطوات عممية سعت تركيا لكسر الحصار عف غزة ،كاف منيا أف أرسمت قافمة بحرية عاـ
 2010ـ باتجاه القطاع غير أف البحرية "اإلسرائيمية" اعترضتيا وارتكبت مجزرة بحؽ النشطاء
فييا( ،صحيفة األىراـ 31 ،مايو  )2010مما تسبب في تدىور حاد لمعالقة بيف تركيا
و"إسرائيؿ" لتصؿ إلى أدنى مستوياتيا منذ عقود ،لصالح تعزيز العالقة بيف تركيا وحركة حماس.
في المقابؿ ظؿ الموقؼ التركي محكوماً باستمرار بتبنيو لممسار العربي الرسمي وموقفو مف
التسوية ،وفي مراعاة تحالفو مع أمريكا ،وعالقاتو بػ"إسرائيؿ" ،ورغبتو في الدخوؿ في التحاد
األوروبي (مركز الزيتونة لمدراسات والستشارات ،2010 ،أ).

المطمب األول :خمفيات العالقة
يرى المستشار السابؽ لرئيس الوزراء الفمسطيني الدكتور أحمد يوسؼ أف ىناؾ عدد مف
الدوافع والعتبارات وراء حرص تركيا أردوغاف عمى إظيار العالقة مع حركة حماس ،وىذه
الدوافع ليا خمفيات تاريخية ودينية وسياسية واستراتيجية.
أوال :اإلرث التاريخي
تاريخياً ،كانت فمسطيف ضمف بالد الشاـ وىي واحدة مف وليات المبراطورية العثمانية
قبؿ ىزيمتيا في الحرب العالمية األولى وخضوع فمسطيف حسب اتفاقية سايكس بيكو لالنتداب
البريطاني  ..فتركيا –عممياً– مسئولة عف ضياع فمسطيف وتشريد أىميا منيا بسبب تسييالت
اليجرات الييودية المتعاقبة إلييا .كما أف تركيا أتاتورؾ كانت أوؿ دولة إسالمية تعترؼ بالكياف
الصييوني عاـ 1949ـ .وفي عيد عدناف مندريس (1960-1950ـ) تـ السماح إلى حوالي
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أربعيف ألؼ ييودي مقيميف في تركيا باليجرة إلى "إسرائيؿ" .إف تمؾ الصفحات يرى فييا إسالميو
تركيا أنيا تمثؿ تاريخاً مشيناً يحتاج إلى أف يكفروا عف أنفسيـ منو.
ثانياً :الدوافع الدينية
الشعب التركي مسمـ بفطرتو ،وفمسطيف مسكونة في عقمو ووجدانو ،وقد أعاد نجـ الديف
أربكاف –الرئيس التركي األسبؽ -لمقضية الفمسطينية مكانتيا كقضية مركزية ليا قداستيا
وصدارتيا في أولويات السياسة التركية ،كما أف اليوية التي يتحرؾ بيا أردوغاف –وقيادات حزب
العدالة والتنمية -ىي انتماؤه اإلسالمي ،وىو ل يستطيع أف يستمر في عالقات بالده مع
"إسرائيؿ" فيما ىي تحتؿ القدس والمسجد األقصى.
ثالثاً :المصالح السياسية
إف حركة حماس تحظى بمكانة خاصة وبمنزلة متقدمة لدى شعوب األمتيف العربية
واإلسالمية ،ومف أف أراد أف يجد لو قدـ صدؽ لدى شعوب المنطقة وحركاتيا اإلسالمية فإف
عميو أف يظير دعمو لحماس؛ الحركة والحكومة ..إف قضية فمسطيف وحركة حماس غدت
المفتاح لكسب قموب شعوب المنطقة وعقوليا .مف ىنا ،كاف َّ
لبد لتركيا أردوغاف أف تحرص عمى
إظيار ىذا التعاطؼ مع حماس الحركة والحكومة.

رابعاً :االعتبارات االستراتيجية
إف تركيا أدركت بعد تعثر جيودىا لمدخوؿ في التحاد األوروبي أف عمقيا الحقيقي ىو
العمؽ العربي واإلسالمي ،وأف مستقبؿ حضورىا كقوة إقميمية ىو في انتسابيا ليذا العمؽ .كما
أف مصادر الطاقة في المنطقة والتي تمر معظـ خطوطيا عبر الموانئ التركية مصدرىا الشرؽ
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األوسط ،إضافة إلى أف اقتصادىا المتنامي يجد لو أرضية استيالكية أفضؿ في الدوؿ العربية.
إف منطقة الشرؽ األوسط ىي الممعب األفضؿ لتركيا لبسط نفوذىا وفرض رؤيتيا لتحقيؽ
الستقرار واألمف في المنطقة ،وىي بذلؾ أصبحت لدى الغرب الدولة المفضمة لحؿ مشاكؿ
المنطقة وىذا يمنحيا المكانة المميزة في الحضور والقيادة والتخطيط الستراتيجي لكؿ ما يمكف
أف تتشكؿ عميو خريطة المنطقة بعد الربيع العربي (يوسؼ.)2013 ،

المطمب الثاني :واقع العالقة
مرت العالقة بيف حركة حماس وتركيا بأربعة مراحؿ أساسية تبعاً لتغير الظروؼ وتطور
األحداث عمى الصعيد الداخمي الفمسطيني أو التركي ،وعمى الصعيد اإلقميمي والدولي ،وىذه
المراحؿ تتوالى في وتيرة متصاعدة مف تعزيز العالقة؛ بدأت بمرحمة ما قبؿ حكـ حزب العدالة
والتنمية والتي اتسمت بالتباعد والقطيعة في العالقة عدا فترة حكـ رئيس الوزراء األسبؽ نجـ
الديف أربكاف ،ثـ تأتي مرحمة حكـ حزب العدالة والتنمية والتي تميزت بالتقارب التدريجي بيف
القيادة التركية الجديدة وحركة حماس لسيما بعد اكتساب حركة حماس الشرعية بفوزىا في
النتخابات التشريعية مطمع عاـ 2006ـ ،وصولً إلى العدواف "السرائيمي" عمى غزة -2008
 2009ـ لتبدأ مرحمة جديدة تأسس لعالقات متينة بيف الجانبيف تأتي عمى حساب العالقات
التركية"-اإلسرائيمية" وبشكؿ خاص بعد أزمة أسطوؿ الحرية ،ثـ تأتي المرحمة األخيرة وىي مرحمة
الربيع العربي والتي أدخمت العالقات التركية بالقضية الفمسطينية في واقع جديد لتزاؿ فيو حركة
حماس لعب رئيسي وىاـ بنفس قدر أىمية القضية الفمسطينية.
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المرحمة األولى :ما قبل حكم حزب العدالة والتنمية
استند موقؼ تركيا في ىذه المرحمة تجاه فمسطيف إلى التحديات التي واجيتيا داخمياً
وخارجياً ،وليس عمى أساس فكري أو ايديولوجي أو سياسي ،وانحصر الموقؼ التركي في ىذه
الفترة عمى الخطاب الرسمي التركي الداعـ لمموقؼ الفمسطيني ،وتأييد بعض الق اررات الصادرة
عف األمـ المتحدة ،دوف أف يطمؽ مبادرات أو لقاءات أو دور وساطة في العممية السممية ،عالوة
عمى ذلؾ لـ يترجـ الموقؼ التركي إلى تحركات فعمية بسبب فقدانو ألىـ مقومات قوة الدور
الفاعؿ ،خاصة المقومات القتصادية والستقرار السياسي داخمياً وخارجياً (حساف: 2012 ،
.)32-31
استثناء مف ذلؾ ،فمـ تكف ىناؾ عالقات تذكر بينيا وبيف
ولـ تكف العالقة مع حركة حماس
ً
القيادة التركية ذات التوجو العمماني ،إلى جانب أف القيادة التركية رحبت بعممية التسوية واتفاؽ
أوسمو المبرـ بيف السمطة الفمسطينية و"إسرائيؿ" وىذا ما يتعارض مع موقؼ حركة حماس
المناىضة لعممية التسوية والمتبنية لخط المقاومة المسمحة لالحتالؿ .مف ناحية أخرى فقد ساىـ
اتفاؽ أوسمو في تعزيز العالقة بيف تركيا و"إسرائيؿ" مما شكؿ عائقاً آخر أماـ إقامة عالقة بيف
تركيا وحركة حماس (حساف.)33 : 2012 ،
يبرز كاستثناء مف ىذا المشيد الفترة التي حكـ فييا السالميوف (حزب الرفاه) بزعامة نجـ الديف
أربكاف عامي 1997-1996ـ ،حيث توجو الحزب لدور أكثر فعالية في القضية الفمسطينية،
وذلؾ أنو يمتقي في توجياتو السالمية مع حركة حماس ،فقد تـ دعوة حركة حماس لحضور
مؤتمر حزب الرفاه في أواخر عاـ 1996ـ ،حيث شاركت الحركة في المؤتمر ممثمة بالناطؽ
باسميا الميندس ابراىيـ غوشة ،وعمى ىامش المؤتمر التقى غوشة بوزير الخارجية التركي عبد
اهلل جوؿ ثـ بوزير العدؿ ،وتـ الطمب منيما أف يفتتح مكتب لحركة حماس في تركيا ،حتى ولو
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كاف بصورة غير معمنة( .غوشة )232-231 : 2010 ،غير أنو عممياً لـ يتـ افتتاح مكاتب
لمحركة عمى األراضي التركية ،ولـ يستقر الحكـ طويالً لإلسالمييف فييا.

المرحمة الثانية :وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم عام 2002م
أراد حزب العدالة والتنمية بعد توليو الحكـ في انتخابات عاـ 2002ـ أف يكوف لتركيا
دور إقميمي فاعؿ ،لذا كاف الىتماـ بالقضية الفمسطينية البوابة المناسبة لذلؾ ،كما نحى الحزب
منحى جديداً في التعامؿ عمى صعيد السياسة الخارجية ،حيث توجيت الدولة إلى الشرؽ نحو
توطيد العالقة مع الدوؿ العربية والسالمية ،والعودة إلى دورىا اإلقميمي الياـ في المنطقة ،فقد
برز الدور التركي المناصر لمفمسطينييف وقضيتيـ في كؿ المحطات اليامة والفارقة التي مرت
بيا القضية الفمسطينية ،مرو اًر بفوز حركة حماس في النتخابات التشريعية الثانية ،وقضية صفقة
تبادؿ األسرى ،والمصالحة الفمسطينية ،وصولً إلى حصار غزة ،والعدواف "اإلسرائيمي" عمى
القطاع ،وسيمي الحديث عنيا بشيء مف التفصيؿ.

فوز حركة حماس في االنتخابات الفمسطينية عام 2006م وتداعياتيا
جرت النتخابات الفمسطينية التشريعية في  25يناير 2006ـ ،وسط أجواء مف اليدوء
والنزاىة وفؽ ما أعمنتو لجنة النتخابات المركزية والعديد مف المحمميف والمراقبيف الدولييف ،حيث
فازت حركة حماس بأغمبية مقاعد المجمس التشريعي الفمسطيني ،وبخالؼ الموقؼ الغربي الذي
وضع الشتراطات عمى حركة حماس ،جاء الموقؼ األبرز والمفاجئ والسريع مف قبؿ تركيا،
والتي نادت بضرورة احتراـ خيارات الشعب الفمسطيني ،والقبوؿ بحركة حماس وبالحكومة التي
ستشكميا (مركز الزيتونة لمدراسات والستشارات 19 ،فبراير .)2006
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وانتقد أردوغاف فرض "إسرائيؿ" لعقوبات عمى الفمسطينييف بسبب انتخابيـ لحركة حماس ،معتب اًر
أف ىذا سيخمؽ "ديمقراطية مقيدة" ويعكس عدـ احتراـ لمشعب الفمسطيني (صالح: 2010 ،
.)40
أما عمى صعيد المجتمع الدولي فقد أرادت تركيا أف ترسؿ ما معناه أنو مف الضروري التعامؿ مع
حركة حماس التي جاءت بناء عمى انتخابات ديمقراطية ونزيية ،وصفيا أحمد داوود اوغمو
بقولو" :إف النتخابات الفمسطينية الوحيدة النزيية في المنطقة والتي لـ تقبؿ نتائجيا" (حساف،
.)53 : 2012

قضية "شاليط" وصفقة تبادل األسرى والدور التركي فييا
قامت كتائب القساـ الجناح العسكري لحماس بالتعاوف مع فصائؿ فمسطينية أخرى في
 25يونيو 2006ـ بعممية عسكرية أطمؽ عمييا اسـ "الوىـ المتبدد" تمكنت خالليا مف أسر
الجندي "السرائيمي" "جمعاد شاليط" (صالح ،2012 ،أ .)132 :
ىذه القضية ومع مرور الوقت أصبحت مف أىـ الممفات المطروحة بقوة لستقرار األوضاع في
المنطقة ،والتي أخذت حي اًز كبي اًر مف الىتماـ القميمي والدولي ،لذا كانت المساعي التركية
بالوساطة بيف حركة حماس و"إسرائيؿ" والتي جاءت بمبادرة مف جانب تركيا ،وبدعـ وترحيب مف
كافة األطراؼ (حماس و"إسرائيؿ" ومصر) لكوف تركيا تتمتع بعالقات جيدة وثقة لدى الجميع،
حيث عبرت حركة حماس عمى لساف القيادي مشير المصري عف ذلؾ بالقوؿ" :إف التحرؾ
التركي سياسي وبأعمى المستويات ،فيذا الىتماـ مف القيادة التركية تجاه القضية الفمسطينية،
يعطي تفاؤل بالخير" (حساف.)57 : 2012 ،
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كما برز الدور التركي بشكؿ فاعؿ ومؤثر مف خالؿ العمؿ عمى انياء الخالفات إلتماـ صفقة
التبادؿ ،ومف ذلؾ فاف رئيس الوزراء التركي أردوغاف يبذؿ جيودا شخصية إلتماـ الصفقة ،حيث
يجري عدد مف مساعديو مفاوضات مع مسؤوليف اسرائيمييف بيدؼ استقباؿ عدد مف األسرى
الفمسطينييف الذيف سبؽ ورفضت "إسرائيؿ" الفراج عنيـ في الضفة الغربي (وكالة معا31 ،
مايو )2011

المصالحة الفمسطيني والمساعي التركية في تحقيقيا
تصدر ممؼ المصالحة الفمسطينية قائمة الممفات التي عنيت بيا القيادة التركية في
عالقتيا مع حركة حماس ،بعد النقساـ الفمسطيني في منتصؼ عاـ 2007ـ ،فقد أكد رئيس
الوزراء التركي رجب طيب أردوغاف خالؿ اتصالو مع رئيس الحكومة الفمسطينية إسماعيؿ ىنية
ُبعيد النقساـ وتحيداً في  23يوليو 2007ـ ،بالقوؿ" :نحف في تركيا جاىزوف لمتحرؾ مف أجؿ
رأب الصدع بينكـ واعادة الوحدة إلى صفوفكـ بعد أف ننتيي مف تشكيؿ الحكومة في األسابيع
القادمة ،إننا سنكوف سعداء إذا نجحنا في تحقيؽ المصالحة بينكـ وعودة الوفاؽ إلى صفوفكـ"،
وأضاؼ" :إننا نتألـ مف رؤية نزيؼ الدـ بيف اإلخوة الفمسطينييف ،وىذا النقساـ يضعؼ مواقفكـ،
ويضر بمصمحة الشعب والقضية كما أف استمرار ىذا الخالؼ سيأثر سمباً عمى إقامة الدولة
الفمسطينية المستقمة" (صالح.)42 : 2010 ،
ىذا التوجو التركي نحو إعادة وحدة البيت الفمسطيني وجد ترحيباً مف جميع األطراؼ الفمسطينية،
وىذا ما أكد عمية رئيس كتمة فتح في المجمس التشريعي الفمسطيني عزاـ األحمد بالقوؿ" :نرحب
بالجيد والتدخؿ التركي إلنياء النقساـ الفمسطيني" ،وكذلؾ رحبت حركة حماس بالدور التركي
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في المصالحة وىذا ما جاء عمى لساف القيادي في الحركة إسماعيؿ ىنيو حيث قاؿ" :حركة
حماس ترحب بأي جيد عربي واسالمي وىذا ل يعتبر بديال لمدور المصري بؿ مكمالً لو"
(حساف: 2012 ،

.)60

كما سعت أنقرة إلنجاح اتفاؽ المصالحة والذي تـ توقيعو في القاىرة عاـ 2011ـ ،فقد اتصؿ
وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغمو بوزيرة الخارجية األمريكية ىيالري كمينتوف وبيف ليا
أىمية عدـ إعاقة التفاؽ( .عبد المجيد)2011 ،
جاء ىذا الدور التركي في ممؼ المصالحة الفمسطينية مكمالً وداعماً لمدور المصري ،ولـ يكف
بديالً لو ،وىذا ما صرح بو السفير سميماف عواد المتحدث باسـ الرئاسة المصرية بأف الدور
التركي في ممؼ المصالحة الفمسطينية يعد مكمالً لمدور المصري ،وأف الرئيس التركي عبداهلل
غوؿ ووزير خارجيتو أكدا عمى ىذا األمر خالؿ لقائيما مع الرئيس المصري السابؽ حسني
مبارؾ في القاىرة .وقاؿ عواد" :إف الدور التركي يسعي لمتكامؿ مع الدور المصري الرئيسي
ويسعى إلى دعمو سواء فيما يتعمؽ بمفاوضات السالـ أو فيما يتصؿ بممؼ المصالحة
الفمسطينية ،فموقؼ مصر واضح وثابت ل رجوع فيو" .وأضاؼ" :إف الرئيس عبداهلل غوؿ أعرب
عف تقديره وتقدير تركيا لدور مصر األساسي فيما يتعمؽ بالموضوعات القميمية بصفة عامة
وفيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية بصفة خاصة" .وقاؿ" :إف غوؿ ذكر أف مصر تحتؿ موقع
الصدارة في المنطقة ،وأف العالقات القائمة بيف البمديف تجعؿ مف الدور التركي مكمالً لمدور
المصري في تناوؿ ىذه الموضوعات القميمية أو في القضية الفمسطينية"( .صحيفة األياـ22 ،
يوليو )2010
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الحصار "اإلسرائيمي" عمى قطاع غزة وتداعياتو عمى العالقة
في ظؿ الحصار "اإلسرائيمي" والدولي وحتى العربي لحركة حماس ،والذي فرض ليعاقب
بو الشعب الفمسطيني عمى خياره الديموقراطي ،كاف لتركيا دور مبادر في كسر ىذا الحصار
والعزلة السياسية التي فرضت عمى حركة حماس ،فقد استقبمت أنقرة رئيس المكتب السياسي
لمحركة خالد مشعؿ في  16فبراير 2006ـ ،حيث التقى مع وزير الخارجية التركي آنذاؾ عبد
اهلل قوؿ ،وعدد مف الموظفيف في و ازرة الخارجية (نور الديف.)310 : 2008 ،
ووفقاً لتصريحات غوؿ فإف موقؼ حكومة حزب العدالة والتنمية في التعامؿ مع الحصار
المفروض عمى قطاع غزة انطمؽ مف خالؿ السعي لمعب دور إقميمي فاعؿ ،إضافة إلى تعاطؼ
الشعب التركي مع أىالي غزة ،والقياـ بمبادرات شعبية لفؾ الحصار (الباسؿ.)2010 ،
كما أف قياـ تركيا بالتحركات النشطة عمى المستوى الرسمي التركي لدعـ الشعب الفمسطيني
وكسر الحصار عنو لسيما في قطاع غزة ،تعتبر دفعة معنوية ومادية قوية لمفمسطينييف بشكؿ
عاـ ولحركة حماس بشكؿ خاص ،لما تتمتع بو تركيا مف مكانة إقميمية ودولية؛ فيي عضو في
العديد مف المؤسسات والمنظمات اإلقميمية والدولية مثؿ حمؼ شماؿ األطمسي ،ومجمس األمف
الدولي ،ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ،وتسعى لالنضماـ إلى التحاد األوربي ،وكذلؾ حميؼ
لموليات المتحدة األمريكية ،وبالتالي كاف لموقفيا صدى واسعاً فمسطينياً وعربياً ودولياً ،مما كاف
لو األثر اليجابي في تسميط الضوء عمى قضية حصار غزة ،وجعميا حاضرة في المؤسسات
والدوؿ عمى المستوييف اإلقميمي والدولي (حساف.)71 : 2012 ،
وقد حاولت تركيا م ار اًر ايصاؿ المساعدات العينية إلى القطاع المحاصر ،غير أف "إسرائيؿ"
حالت دوف وصوليا ،ومف ذلؾ في  19يناير 2010ـ طمب وزير الخارجية التركي مف وزير
الجيش "اإلسرائيمي" أييود باراؾ بالسماح لتركيا بإدخاؿ مساعدات إنسانية إلى القطاع مثؿ الدواء
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والغذاء والمباني الجاىزة ،غير أف ىذا الطمب التركي ووجو بالرفض "إسرائيمياً" ،مما استدعى
رئيس الوزراء أردوغاف إلى التعبير عف أسفو لعدـ سماح "إسرائيؿ" بدخوؿ المساعدات
(صالح: 2010 ،

،)49

المرحمة الثالثة :من العدوان عمى غزة  2009-2008حتى الثورات العربية
دخمت عالقات حركة حماس مع تركيا مرحمة جديدة مف مراحؿ التقارب وتقديـ الدعـ
والمساندة ،وذلؾ في أعقاب الحرب المدمرة التي نفذتيا "إسرائيؿ" ضد حركة حماس والفمسطينييف
في قطاع غزة ،مرو اًر بأزمة أسطوؿ الحرية والتي أدخمت العالقات التركية"-السرائيمية" في
انتكاسة كبيرة وكانت لصالح تعزيز عالقة تركيا مع حركة حماس.

العدوان عمى غزة  2009-2008وتداعياتو
شكؿ العدواف "السرائيمي" عمى غزة في نياية عاـ 2008ـ وتحديداً في  27ديسمبر
نقطة تحوؿ في التعاطؼ والدعـ التركي لمفمسطينييف وقضيتيـ بشكؿ عاـ ولحركة حماس بشكؿ
خاص ،فقد أثار العدواف حفيظة القيادة التركية وأخرجيا عف صمتيا –كما ىو الحاؿ بالنسبة
لمشعب التركي -فقد وصؼ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغاف العتداء بعبارات مثؿ:
"إف ما يحدث في غزة مف قبؿ "إسرائيؿ" عدواف سافر" ،وأضاؼ" :واف مف لـ يدينوا اليجوـ عمى
غزة مزدوجو معايير" .بينما قاؿ وزير الخارجية عمي باباجاف لوزيرة الخارجية "اإلسرائيمية" تسيبي
لفني" :أبوابنا مفتوحة ،لكف عميؾ أف تتحدثي عف شروط وقؼ إطالؽ النار إذا أردت المجيء
إلى تركيا" (الباسؿ.)2010 ،
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في المقابؿ كانت المواقؼ العربية منقسمة وىزيمة لـ تدفع بػ"اسرائيؿ" إليقاؼ عدوانيا عمى قطاع
غزة ،وكذلؾ المواقؼ الدولية وبشكؿ خاص الغربية ترددت بيف الصمت والتواطؤ مع "إسرائيؿ"،
فقد اعتبروىا تدافع عف نفسيا في مواجية صواريخ حركة حماس ،مؤيديف بذلؾ العدواف
"اإلسرائيمي".
ولـ يقؼ األتراؾ عند حاجز التصريحات والتنديد ،بؿ تجاوزتو إلى القياـ بجيود دبموماسية
وخطوات عممية مكثفة عمى كافة األصعدة العربية واإلقميمية والدولية ،فقد بادرت تركيا بالقياـ
بالعديد مف المقاءات والجتماعات مع الدوؿ العربية لتوحيد الموقؼ العربي المنقسـ لمعمؿ عمى
لجـ العدواف "اإلسرائيمي" عمى قطاع غزة ،وطرحت مبادرة تركية مف أجؿ وقؼ إطالؽ النار،
وبعد إعالف وقؼ إطالؽ النار بيف الجانبيف "السرائيمي" في  17يناير 2009ـ والفمسطيني في
18يناير 2009ـ ،أشار مستشار رئيس الحكومة التركية آنذاؾ أحمد داوود اوغمو إلى أف حركة
حماس أعمنت وقؼ إطالؽ النار بناء عمى طمب تركيا (صالح.)46 : 2010 ،
ولـ تترؾ القيادة التركية المحافؿ الدولية لتمر دوف الدفاع عف الفمسطينييف وحقوقيـ ورد الظمـ
الواقع عمييـ ،وىذا مالـ يجرؤ أف يقـ بو القادة العرب ،ظير ذلؾ جمياً في توجيو النتقادات إلى
الرئيس "اإلسرائيمي" ،وحتى إلى الحاضريف في الجمسة المخصصة لمناقشة تداعيات الحرب عمى
غزة عمى ىامش منتدى دافوس القتصادي  29يناير 2009ـ ،فقد توجو رئيس الوزراء التركي
رجب طيب أردوغاف إلى الرئيس "اإلسرائيمي" شمعوف بيرس والى الحاضريف قائال" :أشعر
باألسؼ أف يصفؽ الناس لما تقولو ألف عدداً كبي اًر مف الناس قد قتموا ،وأعتقد أنو مف الخطأ
وغير اإلنساني أف نصفؽ لعممية أسفرت عف مثؿ ىذه النتائج" ،ثـ أنسحب أردوغاف مف الجمسة
احتجاجاً عمى عدـ إعطائو وقتاً كافياً مساوياً لموقت الذي أعطي لبيرز (الباسؿ)2010 ،
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العدوان "اإلسرائيمي" عمى أسطول الحرية عام 2010م وتداعياتو
في  31مايو 2010ـ قتؿ  9ناشطيف أتراؾ في إغارة "إسرائيمية" عمى المركب "مافي
مرمره" ،أحد المراكب المشاركة في حممة أسطوؿ الحرية المتوجية إلى قطاع غزة لكسر الحصار
الذي تفرضو "إسرائيؿ" عميو منذ عدة سنوات ،يتكوف ىذا األسطوؿ مف ستة مراكب ،حممت 663
شخصاً مف  37دولة ،وكاف بينيـ بعض الفمسطينييف والصحافييف ونشطاء حركة حقوؽ اإلنساف.
حدث اليجوـ "اإلسرائيمي" عمى أسطوؿ الحرية في المياه الدولية ما شكؿ انتياكاً صارخاً لمقانوف
الدولي ،وكاف مف الواضح أف "إسرائيؿ" قد لجأت إلى الستعماؿ المفرط لمقوة وكأنيا تريد أف
تتكرر محاولت كسر الحصار عف القطاع في المستقبؿ ،وقد شكمت ىذه
تعطي درساً بحيث ل َّ
الحادثة تحدياً كبي اًر لمحكومة التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية (عبدالقادر.)2011 ،
استفز ىذا العدواف حفيظة القيادة التركية ،مما حدى بيا لستخداـ أشد األلفاظ وأقساىا ،فجاء
عمى لساف رئيس وزرائيا رجب طيب أردوغاف في وصفو لميجوـ خالؿ خطابو أماـ البرلماف:
"ضمير اإلنسانية تمقى واحداً مف أشد الجروح عمى مر العصور" ،وأنو "يستحؽ كافة أشكاؿ
المعف" و"سقوطاً مف الناحية اإلنسانية وتيو اًر حقي اًر وارىاب دولة" ،كما حذر "إسرائيؿ" مف محاولة
اختبار صبر تركيا ،وأكد عمى أف تركيا لف تدير ظي اًر لمشعب الفمسطيني (الباسؿ.)2010 ،
وازاء ىذه الواقعة حددت أنقرة سياستيا الخارجية في عدة نقاط محددة لضماف رد العتبار ليا
ولمواطنييا وأخذ حقوقيـ وردع "اإلسرائيمييف" ،وذلؾ كما يمي(مركز الزيتونة لمدراسات
والستشارات ،2010 ،ب):
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ٔ .المطالبة برفع الحصار عف قطاع غزة ،واإلصرار عمى المضي قُ ُدماً في كسره وانيائو.
ٕ .ضرورة أف تستجيب "إسرائيؿ" لشروطيا ،وخصوصاً فيما يتعمؽ بػ :العتذار ،ودفع
التعويضات ،والموافقة عمى تشكيؿ لجنة تحقيؽ دولية.
تعدىا واشنطف مف محور
ٖ .الستمرار في التواصؿ مع القوى التي تعتبرىا "إسرائيؿ" عدواً ،كما ّ
الشر ،مثؿ :إيراف ،وسوريا ،وحزب اهلل ،وحماس.
ٗ .اإلصرار عمى معاقبة "إسرائيؿ" في حاؿ لـ تستجب لمطالبيا ،وذلؾ مف خالؿ :خفض
التمثيؿ الدبموماسي ،إلغاء بعض التفاقيات العسكرية المتعمقة بالتدريب ،منع مرور الطائرات
العسكرية "اإلسرائيمية" فوؽ أجوائيا ،تراجع التعاوف األمني والتعامالت القتصادية.
غير أف اإلجراءات التركية كانت أقؿ بكثير مما كاف متوقعاً ،وغير متناسبة مع أجواء الغضب
وليجة التصعيد التي صاحبتيا ،وىذا أظير أف األتراؾ كانوا يشعروف أف ىامش تحركيـ محدود
ضد "إسرائيؿ" ،ولـ يكونوا راغبيف في إغضاب األمريكاف والغرب في ىذه المرحمة (مركز الزيتونة
لمدراسات والستشارات ،2010 ،ب).
ذلؾ الموقؼ التركي جاء في سياؽ مختمؼ عف موقؼ الدوؿ العربية ومتقدـ عنو ،وىذا ما أشار
إليو أسامة حمداف –مسئوؿ العالقات الخارجية في حركة حماس -إلى أف إدانة الدوؿ العربية لما
جرى في مجزرة أسطوؿ الحرية جاءت في سياؽ إدانة ما حصؿ لمسفينة التركية ،أكثر مما كانت
إدانة لمحصار .في حيف جاء الموقؼ األوروبي واألمريكي الرسمي لمتصاص ردات الفعؿ وعدـ
السماح بتطوير رد الفعؿ إلى مسألة أكبر ،أو إلخراج "إسرائيؿ" مف حرجيا .ورأى أف الدعوات
األوروبية لزيادة المواد التي تدخؿ إلى قطاع غزة ىي محاولة لتشريع الحصار ووضعو ضمف
إطار قانوني (حمداف.)2010 ،
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المرحمة الرابعة :ثورات الربيع العربي
انعكست الثورات العربية وما خمفتو مف تغيرات إقميمية عمى حركة السياسة الخارجية
التركية تجاه القضية الفمسطينية ،عمى اعتبار ّأنيا توفر ألنقرة زخماً كبي اًر إلنعاش دورىا في
القضايا اإلقميمية ،وعمى رأسيا القضية الفمسطينية ،ويتزايد ذلؾ عمى وجو الخصوص مع تراجع
التحفظات المصرية ،أو الحساسية التي كانت سائدة إباف النظاـ السابؽ تجاه الدور التركي،
وانشغاؿ مصر "الثورة" بأوضاعيا الداخمية (باكير وأبو عامر.)6 : 2012 ،
إلى جانب أف الموقؼ التركي مف الثورات العربية كاف مبك اًر في تبنييا ،عمى اعتبار أنيا امتداد
لثورة الشعب الفمسطيني ضد الظمـ الذي يعانيو مف الحتالؿ "اإلسرائيمي" ،مما جعؿ قموب
الفمسطينييف الذيف أيدوا في عموميـ تمؾ الثورات تيتؼ لألتراؾ ،باعتبارىـ المناصريف لقضايا
الشعوب ،والمنتصريف لممبادئ عمى حساب المصالح (باكير وأبو عامر.)6 : 2012 ،
وقد شيد العاـ األوؿ لنطالؽ ثورات الربيع العربي زيارة رئيس الحكومة الفمسطينية ورئيس حركة
حماس في قطاع غزة اسماعيؿ ىنية إلى تركيا ،ضمف جولة خارجية شممت دولً عربية واسالمية
عديدة ،وقد لوحظ استقباؿ ىنية بشكؿ رسمي ،وفي إطار الترتيبات البروتوكولية المعيودة كرئيس
وزراء شرعي لحكومة دستورية ،حيث اسيمت ىذه الجولة نسبياً في كسر الحصار السياسي عف
قطاع غزة ،وقد التقى في جولتو قيادات حزبية وحظي باستقباؿ شعبي واسع (صالح ،2012 ،ب
.)31 :
كما التقى وفد مف حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" برئاسة األخ خالد مشعؿ رئيس المكتب
السياسي لمحركة مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغاف في مستيؿ زيارة رسمية إلى تركيا
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في فبراير عاـ 2013ـ ،حيث بحث تطورات القضية الفمسطينية وممؼ المصالحة الوطنية
واألوضاع في المنطقة (المكتب العالمي لحركة حماس 18 ،فبراير .)2013
كذلؾ أجرى إسماعيؿ ىنية القيادي بحركة حماس ورئيس الوزراء في يناير 2012ـ جولة خارجية
ىي األولى منذ أف فرض الحصار عمى قطاع غزة ،شممت تركيا إضافة إلى عدة دوؿ عربية
أخرى في المنطقة .وقد أكد الدكتور يوسؼ رزقة القيادي بالحركة ومستشار رئيس الوزراء
إسماعيؿ ىنية ،عمى أىمية ىذه الجولة وقاؿ" :ىذه الزيارة عمى المستوى السياسي فريدة ومتميزة"،
وأوضح أف ىنية ووفده المرافؽ نقموا إلى الشخصيات التي قابموىا تصور الحركة وواقع القضية
الفمسطينية ،وأكد عمى أىمية زيارة تركيا حيث رحبت كافة األحزاب التركية في الحكـ والمعارضة
وبيف رزقة أف ىنية استقبؿ في البرلماف التركي وتحت قبتو
واألحزاب الكردية واليسارية بالزيارةّ ،
بحفاوة منقطعة النظير والذي أجمع نوابو عمى ضرورة انضماـ الدوؿ اإلقميمية في الشرؽ األوسط
إلى الجيود التركية الداعمة لمقضية الفمسطينية ،والعاممة مف أجؿ كسر الحصار اإلسرائيمي عمى
قطاع غزة (صحيفة فمسطيف 4 ،يناير .)2012

حدود الدور التركي:
عمى الرغـ مف كؿ العوامؿ الحافزة لتعزيز العالقة التركية بحركة حماس ،فإف لمدور التركي
حدوداً أيضاً تتمثؿ في التالي(مركز الزيتونة لمدراسات والستشارات ،2010 ،أ):
ٔ .أف التحرؾ التركي في غزة تحديداً ،ل يمكف لو أف يتجاوز الدور المصري ،وقد اعترفت
أنقرة بذلؾ قائمة عمى لساف أحمد داود أوغمو" :إف الدور التركي يمكف لو أف يكوف
مساعداً أو مكمالً ،لكنو لف يحؿ محؿ الدور المصري".
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ٕ .إف تركيا الراغبة في إقامة عالقات جيدة مع كؿ العرب ،وأف تكوف عمى مسافة واحدة
مف الجميع ،ل يمكف ليا أف تمضي في خياراتيا إلى النياية لترجمة دعميا لغزة أو
حماس .إذ أنيا ستحافظ عمى موقفيا المبدئي ومساعداتيا اإلنسانية ووقفاتيا اإلعالمية،
لكنيا لف تذىب إلى درجة اتخاذ مواقؼ تسبب إحراجاً كبي اًر لدوؿ العتداؿ العربي ،ولف
يتجاوز الدور التركي بشكؿ عاـ ما تتيحو األعراؼ الدولية.
ٖ .إف نظرة تركيا إلى أف الوحدة الفمسطينية ىي شرط لمسالـ في المنطقة ،تجعميا ل تذىب
في عالقاتيا مع حماس إلى درجة الخالؼ مع محمود عباس ،وبالتالي فإف دعـ تركيا
لحماس ل يسقط اعترافيا وتعامميا مع محمود عباس كرئيس لمسمطة الفمسطينية.
ٗ .كذلؾ فإف تركيا يمكف ،أف تتعرض لضغوطات مف جانب الغرب و"إسرائيؿ" لمتخمي عف
سياسات التأييد لمقضية الفمسطينية عموماً .وقد بدا ذلؾ مف خالؿ الضغط لالعتراؼ
باإلبادة األرمنية في الوليات المتحدة والسويد ،وكذلؾ محاولة استبداؿ الوساطة التركية
بوساطة دوؿ أخرى ،ومف خالؿ تحريؾ قوى الداخؿ التركي المتشددة إلزعاج سمطة
العدالة والتنمية ،بؿ تيديدىا بحظر الحزب عبر المحكمة الدستورية ،وصولً إلى التمويح
بإسقاط ىذه السمطة بالقوة.
٘ .النفتاح التركي عمى العالـ العربي واإلسالمي ،ل يمغي اليدؼ المعمف لتركيا بالنضماـ
إلى التحاد األوروبي ،لذا ستبقى تركيا مضطرة ألف تمتزـ بضوابط محددة في دورىا
الشرؽ أوسطي أو في وساطتيا.
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المطمب الثالث :مستقبل العالقة
إف تدىور عالقات تركيا مع ٍّ
كؿ مف "إسرائيؿ" وسوريا وايراف في ظؿ ىذه الثورات
أف وصوؿ
الفعاؿ عمى القضية الفمسطينية أصعب ،إل ّ
العربية ،جعمت مف قدرتيا في الدخوؿ ّ
نظاـ جديد إلى الحكـ في مصر أعاد التوازف إلى المعادلة مف جديد ،دوف أف ُيحدث ذلؾ أي
تعديؿ عمى جوىر مقاربة القضية الفمسطينية في األجندة التركية ،أو عمى ثوابت القضية
الفمسطينية في سياستيا الخارجية (باكير وأبوعامر.)5 : 2012 ،
أف القضية الفمسطينية لـ تعد تحتؿ الموقع المتقدـ ذاتو في األجندة التركية ،فقد
كما لوحظ ّ
لتقدـ األحداث الممتيبة ،وتفاقـ التحديات الخطيرة عمى صعيد السياسة
تراجعت إلى الخمؼ ًا
نظر ّ
الخارجية التركية ،والتطورات اإلقميمية ،لسيما العالقة مع سوريا وايراف ،وانعكاسات األزمة
السورية عمى الداخؿ التركي والسياسة التركية ،خاصة موضوع حزب العماؿ الكردستاني (باكير
وأبوعامر.)5 : 2012 ،
وفي المقابؿ يرى أحمد يوسؼ المستشار السابؽ لرئيس الوزراء الفمسطيني أف العالقة بيف القيادة
التركية وحركة حماس عالقة متقدمة ووثيقة لف تتأثر كثي اًر بالتغيرات في المنطقة بؿ ستزداد قوة
وأىمية في قابؿ األياـ ،حيث قاؿ" :لقد نجحت حركة حماس في بناء تحالؼ استراتيجي مع
حكومة حزب العدالة والتنمية ،وسيظؿ أردوغاف وفياً لمقضية الفمسطينية ،كما سيعمؿ لمتخذيؿ عف
الفمسطينييف في المحافؿ الدولية ،وقد تمكف الرئيس محمود عباس مف الحصوؿ عمى دولة بصفة
مراقب في األمـ المتحدة بفضؿ الجيود التي بذلتيا تركيا أردوغاف مع العديد مف الدوؿ في آسيا
وأمريكا الالتينية" .وأضاؼ" :إف عودة العالقات التركية "اإلسرائيمية" سيؤثر بدوف شؾ عمى
مصداقية تركيا في عالقاتيا مع بعض دوؿ المنطقة ،ولكف بالنسبة لحركة حماس والحكومة في
غزة ،فإف الثقة بيننا أكبر مف أف تؤثر فييا مثؿ ىذه العالقة ،وسيظؿ الموقؼ التركي مؤيداً
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لحماس والشعب الفمسطيني ميما تعمقت -لعتبارات سياسية -عالقات تركيا بإسرائيؿ" (يوسؼ،
.)2013
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المبحث الثالث :عالقة حركة حماس بالجميورية االسالمية االيرانية
تصدرت الجميورية اليرانية قائمة الدوؿ السالمية الداعمة لحركة حماس ،بؿ وكانت
مف أوائؿ الدوؿ التي أقامت عالقة مع الحركة ،وافتتحت مكاتب تمثيؿ ليا عمى أراضييا بصورة
رسمية ومعمنة ،بؿ وكانت الدولة الوحيدة التي طمبت مف حركة حماس إرساؿ ممثؿ ليا لإلقامة
عمى أراضييا (زقوت.)2012 ،
وخالؿ العقديف الماضييف تعززت ىذه العالقة وتميزت واتخذت طابع رسمي ومعمف ميزىا عف
عالقات حركة حماس مع الدوؿ األخرى ،عمى الرغـ مف نقاط الخالؼ الكثيرة والكبيرة بيف
الجميورية ذات المرجعية الشيعية وحركة حماس ذات المرجعية السنية.
كما أف ىذه العالقة تعرضت لظروؼ محمية واقميمية كادت أف تعصؼ بيا كاف آخرىا الثورة
السورية ،غير أف حرص الجانبيف عمى العالقة أمضاىا بأفضؿ حاؿ ،وىذا ما يبشر بمستقبؿ
أفضؿ ليذه العالقة مالـ يحدث تغير جذري في المنطقة.

المطمب األول :خمفيات العالقة
تمكنت حركة حماس مف إقامة عالقة متميزة مع الجميورية اإليرانية عمى الرغـ مف
مجموعة مف الشكاليات ،يأتي مف بينيا :أف حركة حماس ىي حركة اسالمية منبثقة عف جماعة
اإلخواف المسمميف السنية ،أما الجميورية اإليرانية فشيعية المذىب ،أف عالقة إيراف بمنظمة
التحرير الفمسطينية عالقة متوترة بفعؿ مواقؼ منظمة التحرير وخطيا السياسي وسموكيا تجاه
طيراف بعد تأييد المنظمة لمعراؽ في حربو ضد إيراف ،إلى جانب جو عدـ الثقة الذي كاف سائداً
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بيف القيادة اإليرانية ونظيرتيا الفمسطينية مف مسألة توقيع اتفاقية أوسمو لمسالـ مع دولة الحتالؿ
(أبو النمؿ وآخروف.)122 : 2008 ،
أما دوافع اليرانييف إلقامة عالقة مع حركة حماس وتقديـ الدعـ ليا ،فتتمخص في العتبارات
التالية (يوسؼ:)2013 ،
ٔ .إبقاء حركة حماس شوكة في الخاصرة اإلسرائيمية ،باعتبار "إسرائيؿ" غدة سرطانية يتوجب
استئصاليا كما جاء في وصية اإلماـ الخميني.
ٕ .الدعـ الذي تقدمو إيراف لحركة حماس يرفع مف مكانتيا في عيوف شعوب المنطقة ،ويمنحيا
الدور القيادي اإلقميمي والدولي الذي تتطمع إليو.
ٖ .قطع الطريؽ أماـ التيديد "اإلسرائيمي" بضرب المفاعؿ النووي اإليراني ،خشية الرد الذي
تمثمو قوى المقاومة اإلسالمية بالمنطقة؛ حماس ،حزب اهلل ،حركة الجياد اإلسالمي.

المطمب الثاني :واقع العالقة
مرت العالقة بيف حركة حماس والجميورية السالمية اإليرانية بأربعة مراحؿ تطورت
خالليا العالقة بشكؿ كبير ،وكانت في مستوى التمثيؿ الرسمي المعمف ،كما قدمت القيادات
اإليرانية المتعاقبة الدعـ لمحركة في كؿ المجالت لسيما بعد فوز الحركة في النتخابات عاـ
2006ـ ،غير أف العالقة تراجعت وتضررت كثي اًر بعد اندلع الثورة السورية عاـ 2011ـ.

المرحمة االولى :مرحمة التسوية وانتفاضة األقصى ()2005-1990
بعد انتقاؿ إيراف مف حكـ الشاة إلى الحكـ السالمي في أعقاب الثورة السالمية اإليرانية
عاـ 1979ـ ،أصبحت الجميورية السالمية مف أشد أعداء "إسرائيؿ" ومف خمفيا الوليات
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المتحدة األمريكية ،لذا عممت عمى مقاومة "إسرائيؿ" والوجود األمريكي في المنطقة بشتى
الوسائؿ ،وفي مقدمة ذلؾ تقديـ الدعـ السياسي والمالي والعسكري لمحركات المقاومة ؿ"إسرائيؿ"
وعمى رأسيا حزب اهلل وحركة حماس (الجزيرة نت 14 ،فبراير .)2007
واستطاعت حركة حماس في عالقتيا مع إيراف أف تظير سموكاً مغاي اًر عف سموؾ منظمة التحرير
الفمسطينية ،فقد كانت العالقة متوترة بيف طيراف والمنظمة بفعؿ مواقؼ األخيرة وخطيا السياسي
وسموكيا تجاه طيراف لسيما بعد تأييد المنظمة لمعراؽ في حربو ضد إيراف (مرة وآخروف2008 ،
.)122 :
ففي عاـ 1992ـ تـ افتتاح مكتب تمثيؿ لحركة حماس في إيراف بشكؿ رسمي ومعمف بطمب مف
القيادة اإليرانية –وىو أوؿ مكتب رسمي لمحركة في الخارج -وقد سبقو مكتبي األردف والسوداف
ولكنيما لـ يكونا معمنيف (زقوت 23 ،سبتمبر 2012ـ).
كما لعبت عدة عوامؿ دو اًر أساسيا في تطور واستمرار عالقة حركة حماس بإيراف ،ومف أىـ ىذه
العوامؿ؛ وجود قواسـ مشتركة بيف الطرفيف منيا عدـ العتراؼ بػ"إس ارئيؿ" والتوافؽ حوؿ نيج
المقاومة كخيار استراتيجي ،وحؽ الشعب الفمسطيني في مقاومة الحتالؿ ونفي صفة الرىاب
عف المقاومة ،إلى جانب رفض إيراف لممشاركة في مؤتمر شرـ الشيخ الذي عقد في شير مارس
عاـ 1996ـ ،والذي حضرتو أكثر مف ثالثيف دولة وكاف مف أىـ مخرجاتو محاربة حركة حماس
وادراجيا عمى قائمة المنظمات الرىابية (مرة وآخروف.)121 : 2008 ،
ومنذ أف بدأت مفاوضات التسوية في منطقة الشرؽ األوسط ،انتقدت القيادة اإليرانية عممية
المفاوضات السياسية بيف القيادة الفمسطينية واسرائيؿ ،واستمرت إيراف في إبداء مواقؼ عدـ الثقة
في النيج السممي وقدرة التفاقيات المبرمة عمى حسـ الصراع لصالح الفمسطينييف ،وبتعثر
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اتفاقيات السالـ العديدة المبرمة بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف منذ اتفاؽ أوسمو عاـ 1994ـ،
واندلع انتفاضة األقصى عاـ  ،2000اتخذ مستوى التعاطؼ اإليراني مع القضية الفمسطينية
بعدا آخ ار عمى الساحة الفمسطينية ،برزت تجمياتو في بدء التأييد والدعـ اإليراني المادي لحركة
ً
حماس عمى مستوى التدريب والتمويؿ والدعـ واإلمدادات (الجزيرة نت 14 ،فبراير .)2007

المرحمة الثانية :وصول محمد أحمدي نجاد إلى الحكم في إيران عام 2005م
بعد وصوؿ المحافظيف إلى الحكـ بزعامة الرئيس محمود أحمدي نجاد في إيراف ،بدأت
تصدر عف الرئيس الجديد التصريحات المعادية لػ"إسرائيؿ" والمنددة بسياسات الغرب في المنطقة
مما أثار حفيظة "إسرائيؿ" والغرب ،وبشكؿ خاص تمؾ التصريحات المرتبطة بالقضية الفمسطينية
ومزاعـ الييود ،حيث جاء مف بينيا تصريحات شكؾ فييا نجاد بالمحرقة الييودية "اليولوكوست"
(مرة وآخروف.)125 : 2008 ،
ففي  15ديسمبر 2005ـ ،قاؿ الرئيس اليراني الجديد" :إف الييود تعرضوا لمجزرة ووضعوىا
فوؽ اهلل والديانات واألنبياء ،إذا شكؾ أحدىـ في بالدىـ في اهلل فإنيـ ل يفعموف شيئاً ،ولكف إذا
أنكر أحد خرافة مجزرة الييود ،تبدأ أبواؽ الصياينة والحكومات التي تعمؿ لحسابيـ بالزعيؽ ،واذا
كاف ما تقولنو صحيحاً مف أنكـ قتمتـ وأحرقتـ ستة مالييف ييودي مف خالؿ الحرب العالمية
الثانية ،إذ كنتـ ارتكبتـ ىذه المجزرة ،فمماذا يكوف عمى الفمسطينييف أف يدفعوا ىـ الثمف؟ لماذا
جئتـ تحت ذريعة ىذه المجزرة إلى قمب فمسطيف والعالـ السالمي؟"( .صحيفة النيار المبنانية،
 15ديسمبر2005ـ)
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كما ألقى الرئيس اليراني في يوـ القدس العالمي عاـ 2006ـ في طيراف خطاباً جاء فيو" :إف
استمرار ىذا الكياف مرتبط بالتيديد العسكري لكف أسطورة عدـ ىزيمتو قد ذىبت بما حدث في
لبناف ولـ يعد ليذا الكياف قوة تذكر ،ولـ يعد لديو أي شيء لالستمرار في المنطقة" (صحيفة
الحياة المندنية 26 ،أكتوبر .)2006
ما مف شؾ أف وصوؿ محمود أحمدي نجاد إلى سدة الحكـ في الجميورية اإلسالمية عزز مف
موقؼ حركة حماس ودورىا في القضية الفمسطينية ،فقد انسجمت مواقفو مع خط الحركة المقاوـ
والمناىض لعممية التسوية .تزامنت تصريحات ومواقؼ نجاد المعادية "إلسرائيؿ" مع تصاعد
النتفاضة الفمسطينية وتزايد حجـ المواجية المسمحة بيف الحتالؿ "اإلسرائيؿ" وحركة حماس
ومعيا فصائؿ المقاومة ،ومف ناحية أخرى جاءت ىذه المواقؼ عمى النقيض مف الموقؼ الموحد
لمعرب المتمثؿ بالمبادرة العربية عاـ 2002ـ ،والتي تدعـ باتجاه عممية التسوية والتطبيع مع
"إسرائيؿ" ،وقد انتقدتيا حركة حماس بشدة وطالبت باحتضاف ودعـ المقاومة ،وىذا ما شكؿ
عنصر ىاـ ومحوري في التقارب بيف حركة حماس وايراف.

المرحمة الثالثة :فوز حركة حماس باالنتخابات التشريعية عام 2006م
يأتي فوز حركة حماس في النتخابات التشريعية الثانية ليضيؼ أبعاد جديدة عمى
العالقة بيف حركة حماس وايراف ،والتي تتطمع إلى تطوير وتعميؽ العالقة مع حركة حماس كونيا
أصبحت ذات ثقؿ وتأثير كبيريف عمى الساحة الفمسطينية ،وكنتيجة لذلؾ توالت زيارات الحركة
لطيراف والتصالت عمى أعمى المستويات.
وبعد سيطرة حركة حماس عمى القطاع في منتصؼ عاـ 2007ـ ،كانت إيراف الدولة األبرز
التي وقفت بجانب الحركة ودعمتيا لكي تكوف قادرة عمى حكـ القطاع وادارتو ،فإيراف رأت في
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ذلؾ أنو إعالء لكممة مشروع المقاومة المسمحة عمى حساب تراجع مشاريع التسوية السياسية الذي
تمثمو السمطة الفمسطينية في راـ اهلل (طافش.)5 : 2012 ،
وفي أواخر عاـ 2008ـ شنت القوات "اإلسرائيمية" عدوانيا الواسع عمى قطاع غزة ،ىذا العدواف
قوبؿ بتنديد شديد مف إيراف قيادةً وشعباً ،وبموقؼ منحاز بالكمية لحركة حماس ومتضامف مع
الفمسطينييف في قطاع غزة ،ويمكف تمخيص الموقؼ اإليراني مف ىذا العدواف كالتالي (موسوعة
مقاتؿ مف الصحراء:)2009 ،
ٔ .كاف ىناؾ دور دبموماسي إيراني مكثؼ خالؿ األزمة ،تركزت محطاتو في سوريا ولبناف
وقطر وتركيا وليبيا ،كما وأرسمت الجميورية السالمية  22مبعوثاً باسـ الرئيس اإليراني إلى
دوؿ أوروبية وآسيوية ،لتحقيؽ وقؼ إطالؽ النار ،والسماح بدخوؿ المساعدات اإلنسانية
لقطاع غزة ،وتنسيؽ المواقؼ السياسية ،إلى جانب محاولة إيراف إرساؿ سفينة مساعدات إلى
قطاع غزة ،إل أف "إسرائيؿ" منعتيا ،وشكمت إيراف لجنة قانونية في  30ديسمبر2008ـ
لرفع شكوى أماـ المحاكـ الدولية المختصة لمحاكمة مجرمي الحرب في "إسرائيؿ" بسبب
جرائـ الحرب في غزة.
ٕ .شارؾ الرئيس اإليراني أحمدي نجاد ،إلى جانب سبعة زعماء عرب في قمة قطر ،التي
عقدت في  17يناير2009ـ.
ٖ .بعد انتياء العدواف قدـ الرئيس نجاد تيانيو إلى خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي
لحركة حماس بمناسبة انتصار المقاومة الفمسطينية ،مقد اًر أف صمود المقاومة وانسحاب
قوات الحتالؿُ ،ي َعد انتصا اًر لحركة حماس وىزيمة "إلسرائيؿ".
أما الدور اإليراني في دعـ المقاومة الفمسطينية في قطاع غزة باألمواؿ والسالح ،فإف
ّٗ .
حمقاتو لـ تكتمؿ صورتيا ،حيث تردد أف إيراف ودوؿ أخرى سوؼ تدعـ قطاع غزة باألمواؿ،
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مف خالؿ مساعدات إنسانة لممتضرريف مف الحرب ،كما أعمنت الجميورية السالمية في
 22يناير2009ـ إنشاءىا صندوقاً إلعادة إعمار غزة ،وتعيدىا ببناء ألؼ وحدة سكنية
أما في مجاؿ إمداد المقاومة
ومساعدة الشيداء وكفالة ألؼ طفؿ فمسطيني يتمتيـ الحربّ .
في غزة بالسالح ،فقد تعيدت إيراف بمواصمة دعـ المقاومة في القطاع عسكرياً وارساؿ
السالح بكؿ الطرؽ الممكنة.

أوجو الدعم اإليراني لحركة حماس بعد دخوليا معترك الحكم
قدمت إيراف أوجو الدعـ المختمفة لمفمسطينييف وحكومتيـ الجديدة بزعامة حركة حماس،
فعمى الصعيد السياسي :استقبمت إيراف العديد مف الوفود مف حركة حماس والحكومة الفمسطينية
بصفة رسمية وعمى أعمى مستوى ،كما استمرت في مناصرة الفمسطينييف في المحافؿ الدولية ،أما
عمى الصعيد المالي والقتصادي :فقد تعيدت إيراف بتقديـ مبالغ كبيرة لدعـ الفمسطينييف
وحكومتيـ لتعوضيـ عف األمواؿ الغربية التي قطعت عف السمطة الفمسطينية بعد فوز حركة
حماس في النتخابات التشريعية وتشكيميا لمحكومة ،وكذلؾ الستمرار في تقديـ المساعدات
المالية ألىالي الشيداء والجرحى واألسرى ،إلى جانب دعـ المقاومة بكؿ األشكاؿ الممكنة
(صحيفة الحياة المندنية 28 ،فبراير  2006؛ جريدة السفير المبنانية 12 ،ديسمبر .)2006

المرحمة الرابعة :ثورات الربيع العربي
جاءت الثورات العربية لتغير مف واقع األمة العربية والتي كثي اًر ما انتقدتو القيادة
اإليرانية ،لذلؾ باركت إيراف الثورات العربية منذ اندلعيا وساىمت في دعـ بعضيا كما في
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البحريف ،ولكف لـ تكف ترغب طيراف في أف يصؿ قطار الثورة إلى بمد حميؼ وممانع كسوريا،
وىذا ما وضع القيادة اإليرانية عمى المحؾ ،ولـ تمبث أف حسمت خيارىا بدعـ انظاـ السوري
الحميؼ في م واجية ثورة الشعب ،وىذا ما ألقى بظاللو الثقيمة وتبعاتو الكبيرة عمى العالقة مع
حركة حماس المقيمة عمى األراضي السورية ،والتي ل تشاطر النظاـ اإليراني موقفو مف الثورة
وتعتبرىا حؽ مشروع لمشعب كباقي الشعوب العربية.
فقد أكد الدكتور موسى أبومرزوؽ –نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس -أف عالقة
حركتو مع إيراف تراجعت بسبب موقفيا مف الثورة السورية وما يقوـ بو النظاـ مف قمع ومجازر
في حؽ شعبو (إذاعة صوت األقصى 18 ،سبتمبر 2012ـ).
في المقابؿ اعتبرت إيراف أف حركة حماس كانت متسرعة وغير حكيمة في الحكـ عمى بعض
الثورات العربية لسيما في سوريا والتي احتضنت الحركة لسنوات طويمة وقدمت ليا الدعـ
والعوف ،وقد راىنت إيراف عمى النظاـ السوري في احباط ما يسميو بالمؤامرة الدولية ،أما حركة
حماس فراىنت عمى الشعب كما ىو الحاؿ في كؿ الثورات العربية (طافش.)7 : 2012 ،
وعمى الرغـ مف ذلؾ فإف العالقة بيف الحركة وايراف لـ تزؿ قائمة ،وفي حالة جيدة عمى الرغـ مف
كؿ شيء ،فقد أكد الدكتور خالد القدومي -رئيس مكتب حركة حماس في طيراف -عمى أف
عالقة حركة حماس مع الجميورية السالمية اليرانية لتزاؿ عالقات قوية وحميمة وكذلؾ
عالقات حماس مع العالـ السالمي قوية (جريدة الوفاؽ 31 ،يوليو .)2012
ونفى خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أف يكوف خروج الحركة مف سوريا قد
ولكنيا تأثرت باختالفاتنا حوؿ
َّأدى إلى انقطاع عالقاتيا بإيراف ،قائالً" :العالقات مع إيراف قائمةّ ،
الوضع في سوريا ،لـ يعد األمر عمى ما كاف عميو في السَّابؽ ،ولكف العالقات مستمرة واألمر
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يتبدؿ بحسب الظروؼ ،لقد أثرت األزمة السورية عمى عالقاتنا ولكف الصِّالت ما زالت موجودة"
(وكالة  23 ،CNNنوفمبر .)2012

مواطن الخالف بين حركة حماس وايران
استمرت العالقة بيف حركة حماس وايراف بؿ وتطورت عمى الرغـ مف تباينت المواقؼ
بيف الحركة وايراف حوؿ مسائؿ عديدة ،منيا :أف اختمفت إيراف مع حركة حماس في كثير مف
المسائؿ الفمسطينية ،مف بينيا معارضة اليرانييف لمشاركة حركة حماس في النتخابات التشريعية
عاـ 2006ـ ،وذلؾ لكي ل تنشغؿ الحركة عف مقاومة الحتالؿ ،ومف ذلؾ معارضتيا لمتيدئة
التي توصمت الييا حركة حماس والفصائؿ الفمسطينية مع الحتالؿ عاـ 2003ـ ،وعاـ 2005ـ.
(مرة وآخروف.)131 : 2008 ،
كما برزت معارضة إيرانية لتفاؽ مكة الذي وقع بيف حركتي فتح وحماس في فبراير مف عاـ
 2007ـ ،حيث تخوؼ اليرانيوف مف قبوؿ حركة حماس لشروط الرباعية الدولية أو بعضيا ،كما
أنيا لـ ترغب في إبراـ الحركة ألي اتفاؽ برعاية السعودية األمر الذي قد يمنحيا دو اًر أكبر في
المنطقة (مرة وآخروف.)131 : 2008 ،
كذلؾ الختالؼ حوؿ قضية الغزو األمريكي ألفغانستاف والعراؽ بعد أحداث  11سبتمبر عاـ
2001ـ ،حيث اعتبرت حركة حماس أف ىذا الحتالؿ األمريكي يستيدؼ األمة السالمية،
واستنكرت الحركة اإلقداـ عمى إعداـ الرئيس العراقي صداـ حسيف ،بينما رحبت إيراف بالعممية،
كما أيدت حركة حماس بصراحة المقاومة العراقية ضد الحتالؿ األمريكي فيما كاف الموقؼ
اإليراني ممتبساً (قدورة.)2007 ،
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أخي اًر تباينت المواقؼ بيف الجانبيف بشكؿ كبير وقد يكوف غير مسبوؽ تجاه الثورة السورية
وتعامؿ الحكومة السورية معيا ،حيث قدمت إيراف الدعـ لمحكومة السورية وطمبت مف حركة
حماس أف تحذو حذوىا ،بينما امتنعت حركة حماس مف جانبيا عف دعـ الحكومة السورية في
مواجية الثوار مف الشعب السوري ،األمر الذي ألحؽ توترات بالعالقة التي كانت حتى وقت
قريب مف أقوى العالقات الخارجية لحركة حماس ،وىذا ما أكده نائب رئيس المكتب السياسي
لحركة حماس موسى أبو مرزوؽ (عالمات أوناليف 27 ،نوفمبر .)2012

المطمب الثالث :مستقبل العالقة
يخضع مستقبؿ العالقة بيف حركة حماس وايراف لممتغيرات وتوازف القوى في اإلقميـ،
والضامف لستمرار ىذه العالقة ىو حجـ وقوة حركة حماس لتبقى موضع رىاف لدى اإليرانييف،
وىذا ما يفسر إصرار النظاـ الحاكـ في إيراف عمى متابعة تقديـ الدعـ السياسي والمالي
والعسكري لمحركة عمى الرغـ مف موقؼ حماس مف الثورة السورية كونو يرى أف ذلؾ -وفي نياية
المطاؼ -سيخدـ المصالح اإليرانية الداخمية واإلقميمية فضالً عف دفعو بالسياسات اإليرانية
الخارجية إلى استثمار أي متغير سياسي إقميمي لصالح عالقتيا مع القضية الفمسطينية ،وأف
العالقة بيف الجانبيف ل تُبنى عمى مواقؼ سياسية بقدر ما تتمحور حوؿ مواجية "إسرائيؿ" وتيديد
أمنيا القومي مف الداخؿ (طافش.)9 : 2012 ،
أما المستشار السابؽ لرئيس الوزراء الفمسطيني الدكتور أحمد يوسؼ فيعتقد بأف العالقة بيف
حركة حماس وايراف لف تتأثر كثي اًر بالثورة السورية ،حتى مع عدـ رضى الطرؼ اإليراني عف
الحركة ،بسبب ابتعادىا عف النظاـ في سوريا ،وذلؾ ألف ىناؾ مصالح مشتركة تجعؿ الجانب
اإليراني يغض الطرؼ عف موقؼ حركة حماس (يوسؼ.)2013 ،
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وىذا ما ذىب إليو القيادي في حركة حماس الميندس عماد العممي حيث شدد عمى أف الثورة
السورية لف تؤدي إلى قطيعة بيف حماس وايراف في المستقبؿ ولف توقؼ الدعـ عف الحركة ،وأف
الدعـ اإليراف لمحركة يستند في األساس عمى اعتبارات اسالمية ،وحماس تستقبؿ المساعدة مف
اء كانت مف إيراف أو قطر أو أي دولة أخرى ،عمى أف ل يكوف ألحد تدخؿ في
الجميع سو ً
ق اررات الحركة (العممي.)2013 ،
ويرى عبد القادر طافش -باحث متخصص بالشأف اإليراني -أف عدداً مف المتغيرات ستحكـ
مستقبؿ العالقة بيف حركة حماس وايراف ،أىميا (طافش:)8 : 2012 ،


انيا
ًا
سيعتبر بقاؤه
نصر إير ً
مآلت الثورة السورية ومصير نظاـ الرئيس بشار األسد؛ إذ ُ
بامتياز ،أما رحيمو فيعني أف النظاـ في إيراف مدعو لمقياـ بانعطافات حادة.



تقارب وجيات النظر بيف طيراف والقاىرة وعودة العالقات بيف البمديف إلى وضعيا
الطبيعي دوف إغفاؿ التنافس اإلقميمي بينيما داخؿ ساحة القضية الفمسطينية.



وتحديدا مع الدوؿ الخميجية التي تربط أي تقارب
مدى نجاح التقارب الحمساوي-العربي،
ً
مع الحركة بمدى ابتعادىا عف السياسات اإليرانية.
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المبحث الرابع :عالقات حركة حماس بالدول االسالمية األخرى
مقدمة
بدأت عالقات حركة حماس مع الدوؿ السالمية في القميـ في وقت مبكر ،بينما كانت
ابتداء إلى البعد الجغرافي
عالقتيا بباقي الدوؿ السالمية –خارج القميـ -متأخرة ،ويرجع ذلؾ
ً
ليذه الدوؿ عف فمسطيف ،وانشغاليا في قضاياىا الداخمية فيي تعاني –في معظميا -مف عدـ
الستقرار السياسي واألمني والضعؼ القتصادي والعرضة لمتدخالت الخارجية وغيرىا مف
األسباب.
ىذا الواقع فرض عمى حركة حماس والتي ترى في العالـ السالمي العمؽ الستراتيجي ليا
ولمقضية الفمسطينية أف تعمؿ عمى كافة األصعدة وبكؿ المكانيات المتاحة لمتواصؿ مع ىذه
الدوؿ ،وكسب تأييدىا ودعميا لمقضية الفمسطينية ،وىذا ما تحقؽ مف خالؿ ما أقامت الحركة مف
عالقات متميزة مع بعض الدوؿ السالمية خارج القميـ ،مثؿ إندونيسيا وباكستاف ،غير أف
عالقتيا تميزت مع ماليزيا والتي حرصت عمى تطوير عالقتيا بالحركة ،وقدمت الدعـ السياسي
والمالي ،وساىمت بشكؿ كبير في كسر الحصار عف قطاع غزة (حمداف.)2013 ،

المطمب األول :خمفيات العالقة
تنظر الدوؿ السالمية بشكؿ عاـ نظرة تعاطؼ مع الفمسطينييف في قضيتيـ ،ويؤيدوف
حقيـ المشروع في التحرر ويدعموف الفصائؿ الفمسطينية ومف بينيا حركة حماس ،غير أف
األنظمة الحاكمة ذات الطبيعة التسمطية في معظميا ترتبط سياساتيا الخارجية بالغرب والتبعية
لموليات المتحدة األمريكية مما يشكؿ عائقاً في طريؽ إقامة عالقة مع حركة حماس ،باإلضافة
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لنشغاؿ ىذه الدوؿ في مشاكميا الداخمية ،فأكثرىا فقيرة وتعاني مف عدـ الستقرار األمني
والسياسي.

المطمب الثاني :واقع العالقة
في السنوات األخيرة وبشكؿ خاص بعد فوز حركة حماس في النتخابات التشريعية
الثانية مطمع عاـ 2006ـ ،وبعد نجاح الحركة في إدارة ممؼ عالقاتيا الخارجية والتواصؿ مع
الكثير مف دوؿ العالـ ،أصبح لحركة حماس عالقات بمستويات مختمفة مع الدوؿ السالمية
خارج محيطيا اإلقميمي والمنتشرة في العالـ ،غير أف معظـ ىذه العالقات أخذت طابع العالقات
الشعبية والبعيدة عف المستوى الرسمي المعمف ،فكاف لمحركة تواصؿ مع إندونيسيا والتي رحبت
بالعالقة حكومةً وشعباً ،كما استقبمت غزة العديد مف الوفود اإلندونيسية المتضامنة والداعمة
لمقطاع والمساىمة في رفع الحصار عنو ،ومف ذلؾ أف استقبمت دائرة شؤوف الالجئيف في حركة
حماس ،في  16ديسمبر 2012ـ ،بمقرىا بمدينة غزة وفداً إندونيسياً ضـ عدداً مف الشخصيات
اإلعالمية وناشطيف ميتميف في القضية الفمسطينية (دائرة شئوف الالجئيف في حركة حماس16 ،
ديسمبر .)2012
كذلؾ كانت العالقة مع باكستاف عمى المستوى الرسمي غير المعمف ،وعمى المستوى الشعبي
والمنظمات األىمية والنقابات والشخصيات العامة (حمداف.)2013 ،
أما عالقة حركة حماس مع ماليزيا فجاءت في مستوى متقدـ عف غيرىا مف الدوؿ السالمية،
حيث أف لمحركة ممثؿ في العاصمة الماليزية كواللمبور لمتنسيؽ عمى المستوى الرسمي،
(السرحي )2013 ،ولقد أثمرت ىذه العالقة والجيود الذي تبذليا الحركة ،وتوجت بزيارة رئيس
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الوزراء الماليزي إلى قطاع غزة مطمع عاـ 2013ـ ،وىي األولى لرئيس دولة اسالمية غير
عربية ،شكمت نقطة فارقة في العالقة بيف بالده وحركة حماس (حمداف.)2013 ،
فقد تحدى رئيس وزراء ماليزيا الحصار الذي تفرضو "إسرائيؿ" عمى غزة والعزلة السياسية عمى
حركة حماس ،وذلؾ بزيارتو لقطاع غزة في  22يناير 2013ـ ،في إطار حممة دبموماسية لحركة
حماس ،فقد َع َب َر رئيس الوزراء محمد نجيب عبد الرزاؽ الحدود مع مجموعة مف الوزراء
الماليزييف إلى قطاع غزة مف مصر في إطار ما وصفو بزيارة إنسانية ،وقاؿ نجيب" :نحف نؤمف
بكفاح الشعب الفمسطيني ،لقد تعرض لمقمع والقير لفترة طويمة"( .وكالة رويترز 22 ،يناير
)2013

المطمب الثالث :مستقبل العالقة
بات مف الواضح أف عالقات حركة حماس بالدوؿ السالمية المنتشرة في ىذا العالـ
تزداد عمقاً واتساعاً يوماً بعد يوـ ،ىذه الوتيرة المتصاعدة في مستوى العالقة (رأسياً وأفقياً) خالؿ
السنوات األخيرة مف المتوقع أف تستمر وتتوسع في المستقبؿ المنظور ،وىذا كثمرة ونتيجة لعدة
عوامؿ ىامة ،منيا:
ٔ .الجيد الكبير الذي تبذلو حركة حماس عمى صعيد التواصؿ مع العالـ السالمي كونو
العمؽ الستراتيجي لمحركة ولمقضية الفمسطينية.
ٕ .تعاظـ قوة الحركة العسكرية وتزايد شعبيتيا يوماً بعد يوـ ،وبشكؿ خاص بعد صمودىا
أماـ العدواف "اإلسرائيمي" عمى قطاع غزة عاـ 2009-2008ـ ،وكذلؾ العدواف األخير
أواخر عاـ 2012ـ.
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ٖ .رغبة عدد كثير مف الدوؿ السالمية لمعب دور فاعؿ في المنطقة والتأثير في مجريات
األمور لتحقيؽ مصالحيا.
ٗ .انتشار الوعي بأىمية القضية الفمسطينية ووجوب نصرة الفمسطينييف بيف الشعوب
السالمية ،كوف القضية الفمسطينية قضية اسالمية مركزية.
٘ .ألقى الربيع العربي بظاللو عمى دوؿ العالـ السالمي ،وعزز مفاىيـ الحرية
والديموقراطية وأعاد لمشعوب وعييا السياسي والثقافي والديني.
 .ٙدور عمماء فمسطيف واألمة السالمية في وضع القضية الفمسطينية في قمة األولويات
لدى المسمميف عبر جولتيـ المكوكية في أرجاء العالـ السالمي.
 .ٚبروز السالـ كعقيدة ومحدد لسياسات كثير مف الحركات السالمية والشعوب تجاه
قضايا األمة.
 .ٛالدبموماسية البرلمانية الفمسطينية التي قادىا البرلماف الفمسطيني برئاستو ونوابو.
 .ٜزيادة التعاطؼ الشعبي مع حركة حماس والقضية الفمسطينية ،ورغبة القيادات التقرب مف
شعوبيا وخاصةً أوقات النتخابات.
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الفصل الخامس
العالقات األجنبية لحركة حماس

المبحث األول :أىداف وسياسات حركة حماس في عالقاتيا األجنبية
المبحث الثاني :عالقة حركة حماس بالواليات المتحدة األمريكية
المبحث الثالث :عالقة حركة حماس باالتحاد األوروبي
المبحث الرابع :عالقة حركة حماس بروسيا
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الفصل الخامس
العالقات األجنبية لحركة حماس
مقدمة
استحوذت القضية الفمسطينية عمى الىتماـ الدولي ،واىتمت العديد مف القوى الدولية
لمتدخؿ في سير مجرياتيا ،يرجع ذلؾ لما ليذه القضية مف أىمية كبيرة وتأثير مباشر في استقرار
المنطقة العربية وما يترتب عمى ذلؾ مف تأثير في مصالح الدوؿ الكبرى .مف ىنا اكتسبت حركة
حماس أىميتيا الكبيرة كونيا لعب رئيسي في القضية الفمسطينية ،وقد أدركت الحركة أىمية
البعد السياسي الدولي واقامة عالقات متوازنة مع الدوؿ الكبرى ،بما يخدـ مشروعيا التحرري
ويحقؽ أقصى دعـ ممكف لمقضية الفمسطينية.
غير أف ىذا الىتماـ بالبعد الدولي -األجنبي -جاء متأخ اًر نسبياً عف زمف إقامة عالقاتيا العربية
والسالمية ،فمـ تُعف أدبيات حماس األولى كالميثاؽ وبيانات مرحمة النطالقة بتبني خطاب يأخذ
في العتبار إقامة العالقات السياسية عمى الصعيد الدولي؛ فالميثاؽ مثالً يتحدث عف دوائر
اىتماـ ثالث لمحركة وىي الدائرة الفمسطينية والعربية والسالمية ،كما أنو لـ ترد إشارات إيجابية
باتجاه موضوع عالقات معينة مع أي طرؼ دولي ،أما البيانات األولى فأخذت طابع اإلدانة
الدائمة لمموقؼ الغربي مف القضية الفمسطينية (حمد14 : 2007 ،؛ .)2006 ،Hroub
ىذا الواقع لـ يدـ طويالً ،حيث جاءت حادثة اإلبعاد إلى مرج الزىور جنوب لبناف لتضفي البعد
الدولي -األجنبي -عمى عالقات الحركة الخارجية ،حيث وفرت ىذه الحادثة بيئة مواتية لمتواصؿ
مع الدوؿ األجنبية ،فقد تمت التصالت والمقاءات مع دبموماسييف مف الدوؿ الكبرى الخمس
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الدائمة العضوية في مجمس األمف باإلضافة لمياباف وألمانيا وايطاليا وكندا واسبانيا (حمد2007 ،
.)23 :
كما أصبحت الحركة تستند عمى القانوف الدولي في البرىنة عمى مشروعية مقاومتيا لالحتالؿ –
كأي حركة تحرر في العالـ -إلى جانب استنادىا عمى مرجعياتيا السالمية والوطنية ،باإلضافة
إلى التزاميا بقواعد القانوف الدولي حتى ل تداف أو تكوف عرضة لممساءلة أماـ المجتمع الدولي
(المدىوف.)2013 ،
وفي إطار دراسة عالقات الدوؿ األجنبية بحركة حماس ،يمكف تقسيـ ىذه الدوؿ إلى قسميف
رئيسييف وىما:
أوالً :دول تقيم عالقة مع حركة حماس
يمكن تقسيم ىذه الدول إلى قسمين رئيسيين وىما:
أ .دول تنظر لحركة حماس بوصفيا فاعل مؤثر في المنطقة:
تتبنى ىذا الموقؼ عدد مف الدوؿ يأتي في مقدمتيا روسيا والصيف ،حيث تؤكد
عمى أىمية التعامؿ مع الحركة وعدـ تيميشيا وكجزء ميـ مف أي عممية سالـ أو حؿ
مستقبمي ،لسيما بعد فوزىا في النتخابات التشريعية عاـ 2006ـ.
ب .دول تنظر لحركة حماس بوصفيا حركة تحرر:
حيث تتطمع ىذه الدوؿ لتقديـ الدعـ السياسي والمعنوي عمى األقؿ لحركة حماس
مف منطمؽ أنيا حركة تحرر تسعى لمتخمص مف الحتالؿ وىذا حؽ مشروع ليا ،وىي
تجربة مرت بيا ىذه الدوؿ في مسيرة تحررىا كما ىو الحاؿ في جنوب أفريقيا وفنزويال.
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ثانياً :دول ال تقيم عالقة مع حركة حماس وتكتفي بعالقات محدودة
يمكن تقسيم ىذه الدول إلى قسمين رئيسيين وىما:
أ .دول تعتبر حركة حماس منظمة إرىابية:
حيث وضعت ىذه الدوؿ (مثؿ الوليات المتحدة األمريكية والتحاد األوروبي) حركة
حماس عمى قائمة المنظمات اإلرىابية ،وحظرت التعامؿ مع الحركة أو إقامة أي شكؿ مف
أشكاؿ العالقة معيا ،بؿ وعمدت لمتضييؽ عمى الحركة وعزليا سياسياً ،وسعت لتجفيؼ
منابعيا المالية ،بؿ والضغط عمى الدوؿ التي تقدـ أي شكؿ مف أشكاؿ الدعـ لمحركة.

ب .دول ال تعتبر حركة حماس منظمة إرىابية:
وىي أكثر دوؿ العالـ والتي ل تربطيا عالقات قوية بفمسطيف ومحيطيا القميمي،
ومعظميا مف دوؿ العالـ الثالث والمنشغمة بمشاكميا الداخمية ،كما ىو الحاؿ لدى أكثر دوؿ
أفريقيا وعدد مف دوؿ أمريكا الالتينية وبعض الدوؿ اآلسيوية.
تجدر الشارة ىنا إلى التركيز في المباحث التالية عمى عالقة حركة حماس مع الدوؿ الكبرى
صاحبة التأثير في المجتمع الدولي واإلقميمي ،وأثر ذلؾ عمى القضية الفمسطينية ،فالمبحث األوؿ
يوضح أىداؼ وسياسات حركة حماس في عالقاتيا الجنبية ،يتناوؿ المبحث الثاني عالقة
الحركة بالوليات المتحدة المريكية والمراحؿ التي مرت بيا العالقة ،أما المبحث الثالث فيبيف
واقع ومستقبؿ عالقة الحركة مع التحاد األوروبي ،واخي اًر يأتي المبحث الرابع لمحديث حوؿ
عالقة حركة حماس بروسيا والتي وصمت إلى حد التصالت والزيارات الرسمية وعمى أعمى
مستوى.
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المبحث األول :أىداف وسياسات حركة حماس في عالقاتيا األجنبية
تسعى حركة حماس بانتقاليا إلى دائرة العالقات الجنبية إلى تحقيؽ أكبر دعـ وتأييد
لمشروع الحركة المقاوـ ولنصرة القضية الفمسطينية ،وفضح السياسات "اإلسرائيمية" ،وإلنجاز جممة
مف األىداؼ األخرى ،منطمقةً في ذلؾ مف خالؿ سياسات واضحة ومحددة تضبط عالقتيا
بالدوؿ األجنبية.

المطمب األول :أىداف حركة حماس في عالقاتيا بالدول األجنبية
لـ تتوقؼ حركة حماس في عالقاتيا الخارجية عند حدود الدوؿ العربية والسالمية،
بؿ انطمقت في عالقاتيا مع دوؿ العالـ كافة عدا "إسرائيؿ" ،وذلؾ لتحقيؽ أىدافيا والمتمثمة
في اآلتي (عالوي:)296 : 1999 ،
ٔ .تقديـ الحركة نفسيا لمدوؿ األجنبية بصورة مباشرة وواضحة بعيداً عف الصورة التي ترسميا
وسائؿ العالـ عنيا.
ٕ .ايجاد أنصار مف تمؾ الدوؿ لمحركة ومواقفيا السياسية.
ٖ .الحيمولة دوف اتخاذ ىذه الدوؿ اجراءات تضر بالحركة.
ٗ .السعي لكسب صفة تمثيمية لمحركة لدى ىذه الدوؿ.
٘ .الحصوؿ عمى الدعـ السياسي المادي والمعنوي لمواقفيا وسياساتيا في مقاومة الحتالؿ.
 .ٙحشد الدعـ الدولي لحقوؽ الشعب الفمسطيني في العودة وتقرير المصير.
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المطمب الثاني :سياسات حركة حماس في عالقاتيا بالدول األجنبية
ترتكز حركة حماس في تعامميا مع الدوؿ األجنبية مف خالؿ سياسات محددة وواضحة
تشكؿ الضابط ليذه العالقة لضماف استمرارىا وتطورىا والحيمولة دوف الخروج عف السياؽ الذي
رسمتو الحركة ،ىذه السياسات تتمخص في التالي:
ٔ .التصاؿ بجميع الدوؿ –عدا "اسرائيؿ" -بصرؼ النظر عف أنظمتيا السياسية أو انتماءاتيا
األيدولوجية ،والسعي إلى التنسيؽ معيا مف أجؿ خدمة القضية الفمسطينية ومصالح الشعب
الفمسطيني (حمد.)2007 ،
ٕ .ليس لمحركة أي معركة أو عداوة مع أي طرؼ دولي ،ول تتبنى مياجمة مصالح الدوؿ
المختمفة سواء كانت في فمسطيف أـ خارجيا (عالوي.)1999 ،
ٖ .تعت بر الحركة أف الصراع مع "اسرائيؿ" مقتصر عمى أرض فمسطيف ،وتعمؿ عمى عدـ نقمو
إلى أي ساحة خارجية (عالوي.)1999 ،
ٗ .تسعى الحركة لممشاركة في أي جيد دولي ييدؼ لمساعدة الشعب الفمسطيني في مسعاه
مف أجؿ التخمص مف الحتالؿ "السرائيمي" أو حمايتو مف القمع الوحشي المخالؼ ألبسط
قواعد حقوؽ النساف الذي يتعرض لو مف قبؿ قوات الحتالؿ (حمد.)2007 ،
٘ .تحرص الحركة عمى إقامة عالقات مع األطراؼ الدولية بما ل يتعارض مع ثوابتيا الوطنية
والسالمية (حمد.)2007 ،
 .ٙتركز الحركة في اتصالتيا وعالقاتيا مع الدوؿ ذات التأثير في الساحة الدولية ،دوف
تجاىؿ الدوؿ األخرى األقؿ تأثي اًر (حمد.)2007 ،
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 .ٚعالقات الحركة مع الدوؿ تتأثر سمباً أو إيجاباً تبعاً لموقفيا مف القضية الفمسطينية واقرارىا
بحقوؽ الشعب الفمسطيني (حمد.)2007 ،
 .ٛتتضامف الحركة مع قضايا الشعوب العادلة وتطمعاتيا لنيؿ حقوقيا وتحررىا مف الحتالؿ
بكؿ أشكالو (حمد.)2007 ،
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المبحث الثاني :عالقة حركة حماس بالواليات المتحدة األمريكية
تشكؿ "إسرائيؿ" أحد طرفي الصراع في القضية الفمسطينية ،وىي مف أبرز حمفاء
الوليات المتحدة األمريكية في منطقة الشرؽ األوسط ،بؿ صاحبة النصيب األكبر مف الدعـ
األمريكي الخارجي ،ىذه العالقة الوطيدة شكمت المحدد الرئيسي أماـ الوليات المتحدة إلقامة أي
عالقة مع طرؼ معاد لمدولة العبرية.
ويأتي موقؼ حركة حماس الداعي لزواؿ دولة "إسرائيؿ" والمعتمد عمى المقاومة المسمحة كوسيمة
لمتخمص مف الحتالؿ متناقضاً بشدة مع الموقؼ األمريكي ،لذا فقد أعمنت الوليات المتحدة حرباً
سياسية شاممة عمى حركة حماس
ابتداء مف وضعيا عمى قائمة المنظمات اإلرىابية وصولً
ً
لتجفيؼ منابع الدعـ عنيا وعزليا سياسياً.
وبعد وصوؿ حركة حماس إلى سدة الحكـ في أعقاب انتخابات عاـ 2006ـ ،وجدت الوليات
المتحدة نفسيا أماـ واقع جديد فرض عمييا التعامؿ بطريقة مغايرة مع حركة حماس ،فانتقمت مف
مرحمة المواجية الشاممة إلى مرحمة محاولت الحتواء والخضاع بفرض شروط الرباعية الدولية
عمى الحركة.

المطمب األول :خمفيات العالقة
تعتقد الوليات المتحدة أف مصالحيا في الشرؽ األوسط تكمف في الدعـ الالمحدود
"إلسرائيؿ" وكؿ مف يقيـ عالقات معيا ،كما حرصت عمى احتكار رعاية عممية السالـ بيف
الفمسطينييف و"السرائيمييف" ودعـ السمطة الفمسطينية مقابؿ الستمرار في ىذا الخيار.
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ومع ظيور حركة حماس كقوة تنتيج المقاومة المسمحة وترفض العتراؼ بشرعية الحتالؿ تـ
وضعيا عمى قائمة المنظمات الرىابية في منتصؼ تسعينيات القرف الماضي ،إلى جانب السعي
الحثيث لتجفيؼ منابع الدعـ المالي ليا وحصارىا وفرض العزلة السياسية عمييا (غوشة2008 ،
.)228 :
وبصورة عامة ،فإف السياسة العدائية التي تنتيجيا اإلدارة األمريكية ضد حركة حماس لـ تعد
تخفى ،لكف طريقة واشنطف في تعبئة وحشد المحور المعادي لحركة حماس تتخذ إجراءات
وأساليب مختمفة قد ل تظير تفاصيميا كاممة ،إل أنو مف المسمـ بو وجود دللت ومظاىر تؤكد
حرص صانع القرار في السياسة األمريكية عمى حصار حركة حماس وضرب بنيتيا التحتية
باعتبارىا ضرورة تفرضيا معطيات عديدة تختمؼ في أىميتيا بالنسبة لمسياسة األمريكية فمسألة
األمف القومي "اإلسرائيمي" تحتؿ أولوية لدي صانع ىذه السياسة وليذا يجب مواجية أي أخطار
موجودة أو محتممة مف شأنيا أف تحدث تيديدا ألمف "إسرائيؿ" واقتصادىا وسياستيا (قاسـ،
.)85 : 2009

المطمب الثاني :واقع العالقة
مرت عالقة حركة حماس بالوليات المتحدة بمرحمتيف رئيسيتيف ىما :مرحمة المواجية،
ومرحمة محاولت الخضاع والحتواء مف الجانب األمريكي تجاه حركة حماس ،مستعينة لتحقيؽ
ذلؾ بكؿ حمفائيا في المنطقة.
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المرحمة األولى :مرحمة المواجية الشاممة (ما قبل االنتخابات التشريعية الفمسطينية 2006م)
تميزت ىذه المرحمة بمواجية حركة حماس ومحاولت اقصائيا بكؿ الوسائؿ المتاحة،
ومف ذلؾ إدراجيا عمى قائمة المنظمات الرىابية ،والسعي لتجفيؼ منابعيا المالية واغالؽ الكثير
مف المؤسسات الخيرية الداعمة لمحركة في العديد مف الدوؿ ،ووضع حد لمدعـ التي كانت تتمقاه
الحركة في بداية التسعينيات مف ِقَبؿ بعض الدوؿ العربية وخصوصاً السعودية ومصر عمى
المستوى الشعبي (قاسـ.)85 : 2009 ،
كما جاءت أحداث  11سبتمبر لتزيد األمور تعقيدا بإحكاـ الخناؽ عمى كثير مف مصادر
التمويؿ والدعـ الموجستي مف مصر واألردف عمي اعتبار أف محور العتداؿ (مصر  -السعودية
 األردف) ىو األكثر استجابة إلمالءات واشنطف فالمقاءات التي احتضنيا اجتماعات شرـ الشيخفي  13مارس 1996ـ وفي  16أكتوبر 2000ـ وانعقاد قمتي شرـ الشيخ والعقبة بحضور
الرئيس األمريكي-السابؽ -جورج بوش ،والرئيس الفمسطيني محمود عباس ،ورئيس الوزراء
"اإلسرائيمي" -األسبؽ -أرئيؿ شاروف ،حيث تعيد عباس بنزع سالح المقاومة وانياء عسكرة
النتفاضة في  3يونيو 2002ـ تحت مسميات مختمفة مف مكافحة اإلرىاب إلى تكويف مشروع
شرؽ أوسطي واقامة منطقة صناعية مشتركة تيدؼ بطريقة أو بأخرى إلى إضعاؼ حركة حماس
وافشاؿ جبية الممانعة التي تقؼ ضد التطبيع (قاسـ.)86 : 2009 ،

 أحداث  11سبتمبر  2001ىي مجموعة مف اليجمات التي شيدتيا الوليات المتحدة في يوـ الثالثاء
الموافؽ  11سبتمبر 2001ـ .فقد تـ تحويؿ اتجاه أربع طائرات نقؿ مدني تجارية وتوجيييا لتصطدـ بأىداؼ
محددة نجحت في ذلؾ ثالث منيا .األىداؼ تمثمت في برجي مركز التجارة الدولية بمنياتف ومقر و ازرة الدفاع
األمريكية (البنتاجوف) .سقط نتيجة ليذه األحداث  2973ضحية  24مفقوداً ،إضافة آللؼ الجرحى والمصابيف
بأمراض جراء استنشاؽ دخاف الحرائؽ واألبخرة السامة( .ويكيبيديا الموسوعة الحرة 7 ،مارس )2013
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كما أف التصالت التي أجرتيا الوليات المتحدة مع حركة حماس في ىذه المرحمة كانت
محدودة وما تمبث أف تقطعيا مف جانب واحد ،وكانت تيدؼ إلى تغيير سياسات الحركة
ومعرفة موقفيا فيما ىو مطروح ،وىذا ما أكده نائب رئيس المكتب السياسي الدكتور موسى
أبو مرزوؽ بقولو" :كؿ التصالت األمريكية معنا كانت بطمب مف أمريكا ،فيـ الذيف كانوا
يتصموف وىـ أيضاً الذيف كانوا يقطعونيا .كانت ىناؾ اتصالت بينيـ وبيننا في ثالث
كنا في عماف وىـ الذيف قطعوا التصالت ،ثـ صار بيننا لقاءاف
مناسبات ومواقؼ ،عندما ّ
آخر في دمشؽ ،عقب  11سبتمبر ،وىـ الذيف قطعوا أيضاً ىذه التصالت .وعموماً نحف
موقفنا واضح بقبوؿ التصالت مع أي طرؼ ما عدا الصياينة ،و ليس عندنا سياسة تحفّظية
فيما يتعمّؽ بالمقاءات مع األوروبييف أو األمريكييف أو غيرىـ ،لشرح قضية شعبنا و الدفاع
عف حقوقو ،و ليس ىناؾ ما يمنع مف ىذا ،و لكف إذا كانت دولة ما ل ترغب في الحوار
فيذا شأنيا ،والوليات المتحدة حرة في سياستيا ،و أف تفعؿ ما تشاء ،و لكنيا لف ِ
تفرض عمى
الشعب الفمسطيني في أي حوار ،ما ل يحقّؽ حريتو و أىدافو .وسياستنا الخارجية أنو ل
لتممس ما ىي األوجو
حوار ول تفاوض مع العدو الصييوني" .وأضاؼ" :سعوا لمحوار معنا ّ
التي يستطيعوف التعامؿ فييا مع الحركة لتغيير سياساتيا ،حتى ينجحوا خططيـ وبرامجيـ،
وىذا ىو ىدفيـ األساسي مف الحوارات معنا" (المركز الفمسطيني لإلعالـ.)2006 ،
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المرحمة الثانية :مرحمة محاوالت االحتواء واالخضاع
بدأت معالـ ىذه المرحمة بالظيور بعد انعقاد النتخابات الفمسطينية عاـ 2006ـ والتي
صدمت الغرب بزعامة الوليات المتحدة حيث فازت حركة حماس بأغمبية كبيرة ،فقامت الدارة
المريكية وحمفاؤىا عمى اثرىا بالتمسؾ باشتراطات الرباعية كشرط لمقبوؿ بحركة حماس
والتعامؿ معيا وذلؾ لحتوائيا ضمف عممية السالـ في المنطقة ،غير أف الحركة رفضت ىذه
الشتراطات رفضاً قاطعاً ،في تصريح الناطؽ اإلعالمي باسـ حماس سامي أبو زىري ،قاؿ:
"كاف يجب عمى المجنة الرباعية أف تطمب وضع نياية لالحتالؿ والعدواف "اإلسرائيمييف" ل أف
تطالب الضحية بأف تعترؼ بالحتالؿ وتقؼ مكتوفة اليديف أماـ العدواف" .وأضاؼ أبو زىري أف
المجنة الرباعية تعاقب الشعب الفمسطيني عمى ممارستو لحقوقو الديمقراطية وادلئو بصوتو.
(صحيفة الرياض 1 ،فبراير 2006ـ).
ثـ تحولت اإلدارة األمريكية ومف خالؿ أدواتيا في المنطقة لفرض حصار شامؿ عمى حركة
حماس والحكومة التي شكمتيا عمى الرغـ مف أف إجراء ىذه النتخابات كاف مطمباً امريكياً
مستمر ،إل أف وزير الخارجية المريكي –في ذلؾ الوقت -قاؿ" :صحيح أننا نؤيد مبدأ
اً
النتخابات لكف ل بد مف التفكير بعناية بعد النتخابات ول بد أف يعد ليا بما يتالءـ مع مسار
خارطة الطريؽ" مما يعني أ ف الدارة المريكية لـ تتوقع نتائج مثؿ ىذه النتخابات والتي أرادت
ليا أف تكوف ضمف مسار خارطة الطريؽ اليادفة إلى تكويف تعديالت عمى ىيكمية السمطة
الفمسطينية بما يضمف تقديـ تنازلت في سبيؿ إحالؿ العممية السممية بيف الجانبيف مف خالؿ
تحقيؽ أكبر قدر مف المكاسب السياسية لمكياف الصييوني (ظاىر.)2010 ،
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وقد تبنت الوليات المتحدة نظرية اف الديمقراطية واإلرىاب ل يجتمعاف معاً ،وذلؾ لتبرير سياستيا
في عدـ العتراؼ بنتائج النتخابات الفمسطينية والستمرار في سياسة حصار الحركة واضعافيا
وضربيا (قاسـ.)128 : 2009 ،
كما راىنت إدارة جورج بوش –الرئيس األمريكي السابؽ -عمى أف تسعى إلجبار حركة حماس
عمى العتراؼ ب"إسرائيؿ" أو أف تصعد الحصار والضغط المالي عمى الفمسطينييف إلضعاؼ
قدرة حماس عمى سداد رواتب الموظفيف مما سيؤدي إلى حدوث انتفاضة اجتماعية تسقط الحركة
عف سدة الحكـ (حمد.)31 : 2006 ،
ومف أشكاؿ ىذا الحصار أف حاولت الوليات المتحدة الستعانة بالدوؿ العربية لتشديد الخناؽ
عمى حركة حماس وقطع المعونات المادية عنيا ،حيث أكد نائب المكتب السياسي لحركة حماس
د .موسى أبومرزوؽ أف الوليات المتحدة األمريكية قامت بالضغط عمى الدوؿ العربية لتضغط
بدورىا عمى حركة حماس لمنع وحصار مصادر تمويميا.
في المقابؿ كانت ىناؾ مواقؼ مسئولة لبعض الدوؿ منيا مصر والسعودية ودوؿ الخميج بشكؿ
عاـ ،ففي حيف دعت الوليات المتحدة إلى معاقبة حركة حماس ،كاف جواب ىذه الدوؿ المباشر
"نحف لف نعاقب الشعب الفمسطيني واتركوا حماس كخيار لمشعب الفمسطيني تأخذ مداىا
وفرصتيا"( .حوار مع لمدكتور موسى أبو مرزوؽ  -صحيفة المدينة 2 ،مارس 2006ـ) إل أف
الواقع عمى األرض يوضح اف الممارسات صبت كميا في حصار غزة.
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موقف حركة حماس من الواليات المتحدة األمريكية
تدرؾ حركة حماس حقيقة الموقؼ "السرائيمي" واألمريكي اليادؼ إلى انتزاع مواقؼ
معتدلة مف حماس دوف أف يقوـ "السرائيميوف" بالوفاء بالتزاماتيـ تجاه الفمسطينييف والقبوؿ بما
جاءت بو خارطة الطريؽ واللتزاـ باتفاقية أوسمو ،وىو ما ترفضو حماس بؿ تجده سبباً لزيادة
تمسكيا بثوابتيا ومواقفيا الرافضة لالعتراؼ بالكياف "اإلسرائيمي" (الجرباوي.)23-21 : 2003 ،
كما أف موقؼ الوليات المتحدة مف فوز حركة حماس في النتخابات التشريعية األخيرة كاف
متوقعاً لدى قادة الحركة بحكـ درايتيـ بطبيعة المصالح األمريكية في المنطقة ،ولكف يبدو أف
الموقؼ األمريكي كاف أكثر شدة مما توقعوا ،فقد قاؿ نائب رئيس المكتب السيسي لحركة حماس
د .موسى أبومرزوؽ" :توقعنا أف يكوف ىناؾ ردود فعؿ سمبية مف أمريكا وأخرى مف التحاد
األوروبي ولكف بدرجة أخؼ ،نحف ندرؾ أف الوليات المتحدة وأوروبا تضع الحركة عمى قائمة
المنظمات اإلرىابية ،وبالتالي ل يمكف أف يقفوا إلى جانب فوز حركة حماس واختيار الشعب
الفمسطيني ليا".
وأضاؼ د .موسى أبو مرزوؽ" :الموقؼ األمريكي أخطأ في معاقبة الشعب الفمسطيني وتسرع في
حجز األمواؿ والتوقؼ عف دفع المساعدات لو ،لقد حاولوا أف يضغطوا عمى حركة حماس بكؿ
الوسائؿ لتغيير مواقفيا ،وطالبوىا بتقديـ تنازلت في مختمؼ المجالت حتى قبؿ أف تتسمـ الحكـ،
فوجدوا صموداً مف الشعب الفمسطيني وممانعة مف حماس ،لذا بدأت مواقفيـ بالتراجع ألنيا
مواقؼ غير معقولة ول يمكف أف تنسجـ مع العقؿ السميـ"( .صحيفة المدينة 2 ،مارس 2006ـ)
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المطمب الثالث :مستقبل العالقة
استمرت الوليات المتحدة في دعميا الالمحدود "إلسرائيؿ" عمى الرغـ مف كؿ المتغيرات
والمستجدات في المنطقة ،وأبقت عمى عدـ إقامة عالقات مع حركة حماس ،ىذا المشيد يبدو أنو
لف يتغير عمى المدى المنظور ،وذلؾ لما لمييود مف لوبي متنفذ وضاغط في الوليات المتحدة،
وحجـ المصالح الكبير الذي ترعاه "إسرائيؿ" لواشنطف في المنطقة.
فقد أوضح أستاذ العالقات الدولية ىاني البسوس أف موقؼ الوليات المتحدة لـ يشيد أي تغير
يذكر في نظرتو إلى حماس" ،وذلؾ لطبيعة العالقة بيف أمريكا و"إسرائيؿ" ،فاألخيرة تعتبر حماس
عدوة ليا" ،مستبعداً أف تغير أمريكا موقفيا مف حماس ما داـ أف الحركة باقية عمى مبادئيا
وترفض العتراؼ بػ"إسرائيؿ" والرضوخ لشروط الرباعية الدولية .وأشار إلى أف تركيا وقطر
ومصر تمعب دور الوسيط بيف حماس والوليات المتحدة" ،خاصة أنيا دوؿ ذات وزف في المنطقة
وقدمت نماذج سياسية مميزة خالؿ المدة الماضية" (الرسالة نت 19 ،مارس .)2013
كذلؾ يرى أستاذ العموـ السياسية عبدالستار قاسـ أف واقع العالقة لف يتغير بيف الحركة والوليات
المتحدة في المستقبؿ القريب ،وذلؾ ألف الشتراطات –شروط الرباعية -ل تزاؿ قائمة ،وأف جيود
حركة حماس أخفقت حتى اآلف في دفع العالقة إلى األماـ ،وتوقع قاسـ أف حماس لف تتمكف مف
إحداث اختراؽ عمى صعيد عالقتيا مع الوليات المتحدة في األياـ المقبمة (قاسـ.)2013 ،
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المبحث الثالث :عالقة حركة حماس باالتحاد األوروبي
تمتقي السياسة األوروبية إلى حد كبير مع السياسة األمريكية فيما يتعمؽ بالصراع في
منطقة الشرؽ األوسط والتعامؿ مع حركة حماس ،حيث يضع كالىما (الوليات المتحدة والتحاد
األوروبي) حركة حماس عمى قائمة المنظمات اإلرىابية ،ويعتمدا أسموب المواجية واإلقصاء ضد
حركة حماس.
غير أف العالقة أخذت طابعاً جديداً بيف حركة حماس والتحاد األوروبي وخاصة بعد النتخابات
التشريعية الفمسطينية عاـ 2006ـ ،حيث انتقمت العالقة مف مرحمة المواجية إلى مرحمة الحتواء
والتي تضمنت اللتزاـ بشروط الرباعية أماـ الحركة كشرط لنفتاح التحاد األوروبي والمجتمع
الدولي عمييا ،ال أف الحركة بقيت عمى موقفيا مف رفض شروط الرباعية.
عمى الرغـ مف ذلؾ فقد أقامت بعض الدوؿ األوروبية اتصالت عمى مستويات مختمفة مع حركة
حماس لتفيـ وجيات نظرىا ،ولعب دور أكثر فعالية في منطقة الشرؽ األوسط ،وقد استفادت
حماس مف حظر التحاد األوروبي ليا عمى مؤسساتو الرسمية فقط وترؾ الخيار لمدوؿ األعضاء
لتقرر موقفيا مف الحركة والتعامؿ معيا (حمداف.)2013 ،
كما أف بعض الدوؿ األوروبية خارج التحاد الوروبي أقامت عالقة مع حركة حماس كانت في
مستوى متقدـ وبشكؿ رسمي ،كما ىو الحاؿ مع سويسرا( .حمد)2013 ،

المطمب األول :خمفيات العالقة
لـ يكف لالتحاد األوروبي مواقؼ محددة وواضحة ومعمنة مف حركة حماس في تسعينيات
القرف الماضي ،غير أنو وفي مطمع القرف الحالي ندد التحاد بالعمميات العسكرية لمحركة بعد
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اندلع النتفاضة الثانية عاـ 2006ـ ،وبعد ضغوط متكررة مف الوليات المتحدة تـ ادراج الحركة
مف قبؿ التحاد عمى قائمة المنظمات الرىابية ،وبالتالي المساىمة في فرض العزلة السياسية
عمى الحركة ،وتجفيؼ منابعيا المالية ،ومنع الدعـ بكؿ أشكالو عنيا (أحمد.)157 : 2004 ،
غير أف ىذا الموقؼ تغير تدريجياً عند بعض الدوؿ األوروبية ،حيث تحسنت نظرتيا لحركة
حماس ،بؿ وسعت لمتواصؿ مع الحركة وبشكؿ خاص بعد فوزىا في النتخابات التشريعية
الفمسطينية عاـ 2006ـ.

المطمب الثاني :واقع العالقة
مرت عالقة حركة حماس بالتحاد األوروبي بمرحمتيف أساسيتيف –كما ىو الحاؿ في
عالقة الحركة مع الوليات المتحدة -اتخذت المرحمة األولى طابع المواجية ،أما الثانية فارتكزت
عمى ومحاولت الخضاع والحتواء لمحركة.
المرحمة األولى :مرحمة المواجية الشاممة (ما قبل االنتخابات التشريعية الفمسطينية 2006م)
في  15ديسمبر 2001ـ خرج التحاد األوروبي عف صمتو اتجاه حركة حماس حيث
صدر إعالف رئاسة التحاد األوروبي ،حيث كشؼ عف موقؼ التحاد المعادي لمحركة والمندد
بيا ،ومنذ ذلؾ التاريخ طالب التحاد السمطة الفمسطينية العمؿ عمى تفكيؾ ما أطمؽ عميو
"الشبكات اإلرىابية لحركة حماس" ،باعتبار أف ما يقوـ بو جناحيا العسكري ىو أعماؿ إرىابية،
وطالب التحاد بإلقاء القبض عمى المشتبو فييـ وتقديميـ لممحاكمة (الزعنوف.)151 : 2011 ،
لحقا أدرج التحاد األوروبي الجناح العسكري لمحركة عمى قائمة المنظمات اإلرىابية ،غير أف
ىذا القرار وما تضمنو مف وضع الجناح العسكري لمحركة عمى قائمة المنظمات اإلرىابية دوف
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الجناح السياسي حمؿ في طياتو نوعاً مف التمييز بيف جناحي الحركة السياسي والعسكري ،حيث
شيدت ىذه المرحمة قبولً في التحاد األوروبي لرؤية إمكانية قياـ الجناح السياسي لمحركة بدور
في العممية السياسية ،وعميو ينبغي أل يتـ عزلو ،فحركة حماس -كما أوضح المبعوث السابؽ
لالتحاد األوروبي لمشرؽ األوسط "ميخائيؿ موراتينوس" -تواجو خيا ار واضحا بيف النموذج التركي
لإلسالـ الديمقراطي ونموذج القاعدة ،وفي ىذا اإلطار كاف المقاء الذى أجراه مستشار األمف
القومي لالتحاد األوروبي –في ذلؾ الوقت" -الستر كروؾ" عاـ 2002ـ مع قيادة الجناح
السياسي لمحركة ،لدعـ التوجو السممي داخميا والذي يمثؿ بياناً واضحاً ليذه الرؤية (الزعنوف،
.)152 : 2011
وفي ديسمبر2003ـ بدأ التحاد األوروبي التعامؿ مع حركة حماس بوصفيا (بجناحييا العسكري
والسياسي) حركة إرىابية ،بعد أف نفذت الحركة ىجوميف داخؿ "إسرائيؿ" بتاريخ 9
سبتمبر2003ـ ،وأدانيما إعالف رئاسة التحاد األوروبي واصفاً منفذييا بأعداء السالـ ،وأصدر
مجمس التحاد ق ارره بإدراج حركة حماس بجناحييا ضمف المنظمات اإلرىابية الخاضعة
لإلجراءات التقميدية التي تضمنيا القرار (الزعنوف.)152 : 2011 ،

المرحمة الثانية :مرحمة محاوالت االحتواء واالخضاع (ما بعد االنتخابات التشريعية الفمسطينية
2006م)
مع بداية عاـ 2004ـ بدأ تغير تدريجي في رؤية التحاد الوروبي لحركة حماس ،كاف
في جانب منو أث اًر لبعض عالمات التحوؿ والتغيير التي بدت في ممارسة الحركة والتي تؤشر
لدخوؿ الحركة في الحياة السياسية ،ومف ىذه المؤشرات قبوؿ الحركة بعقد اليدنة مع "اسرائيؿ"
بواسطة مصرية عاـ 2005ـ ،وما ترتب عمييا مف وقؼ األعماؿ العسكرية ،واعالف الحركة
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استعدادىا لمنظر في موضوع وقؼ اطالؽ النار عمى المدى البعيد إذا ما انسحبت "إسرائيؿ" إلى
حدود 1967ـ.
كما يرى أسامة حمداف مسئوؿ ممؼ العالقات الدولية في حركة حماس أف ىناؾ عامميف رئيسييف
وراء تحسف نظرة التحاد األوروبي لمحركة وعالقتو معيا :أوليما إقتناع التحاد بمكانة الحركة
وموقعيا ،ثانييما أنيـ –أي األوروبيوف -شركاء في الجريمة بحؽ الشعب الفمسطيني (حمداف،
.)2013
وفي ىذا السياؽ ذكر خافير سولنا أف التحاد األوروبي لف يقؼ ضد مشاركة حماس في
النتخابات بؿ اشترط مشاركتيا في العممية الديمقراطية حتى تعتبر العممية النتخابية معبرة عف
انتخابات حقيقية تنافسية بقولو" :إذا لـ نسمح ليـ –أي حماس -بالمشاركة فإنيـ مف المرجح جداً
أف لف تكوف ىناؾ انتخابات" ،وفي ذات السياؽ أكدت بنتا فالدينر –مفوضة العالقات الخارجية
في المفوضية الوروبية سابقاً -أف بعثة التحاد األوروبي لمراقبة النتخابات الفمسطينية لف
تقاطع مرشحي حماس وسيتعامموف معيـ كمرشحيف سياسييف إلى المجمس التشريعي الفمسطيني"
(الزعنوف.)155 : 2011 ،
غير أف وزراء خارجية دوؿ التحاد األوروبي اتخذوا ق ار ًار يفضي إلى المشاركة في فرض حصار
اقتصادي ومالي عمى الشعب الفمسطيني لسيما بعد رفض الحكومة التي شكمتيا حركة حماس
لشتراطات الرباعية الدولية والتي يشكؿ التحاد األوروبي أحد أطرافيا ،إلى جانب األحداث التي
جرت في قطاع غزة منتصؼ عاـ 2007ـ ،والتي أفضت إلى حالة النقساـ بيف حركتي حماس
وفتح (عبد الكريـ.)2010 ،
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مساعي حركة حماس واالتحاد األوروبي لمتقارب
فرض فوز حركة حماس في النتخابات التشريعية عاـ 2006ـ واقعاً جديداً لمتعامؿ مع
الحركة والتي اكتسبت شرعيتيا مف المعبة الديمقراطية القائمة عمى صندوؽ النتخابات والتي
ينادي بيا الغرب ،لذا وجد الغرب نفسو أماـ خيار التعامؿ مع ىذا الواقع الجديد واف تباينت
الدوؿ الغربية لسيما دوؿ التحاد األوروبي في ىذا التعامؿ.
فقد قاؿ جيرمي كورباف عضو مجمس العموـ البريطاني-في ذلؾ الوقت" :-إف النتخابات
البرلمانية الفمسطينية عاـ 2006ـ أظيرت أف ىناؾ مستوى عاؿ مف الدعـ تحظى بو حماس ...
ومف الواضح أف شعب غزة وبشكؿ كبير يدعموف حكومتيـ والسياسييف المنتخبيف رغـ حقيقة أنيـ
ل يستطيعوف السفر أو ل يستطيعوف أف يقوموا بأي اتصاؿ مع الحكومة "اإلسرائيمية" وأف عمى
السياسييف في أوروبا أيضاً أف يضغطوا عمى حكوماتيـ لمبدء بالتصاؿ بحركة حماس ،وأعتقد
أف المجنة الرباعية ستصؿ إلى مثؿ ىذا الرأي أيضاً".
وأضاؼ "ىناؾ تغيير كبير في الجانب الغربي إزاء حماس رغـ حقيقة أف الوليات المتحدة
والتحاد األوروبي قد وضعا حماس ضمف قائمة المنظمات غير المشروعة وغير القانونية،
وىناؾ اتفاؽ بيف األوروبييف مف البرلمانييف أنو ل يمكف تحقيؽ السالـ في منطقة الشرؽ األوسط
دوف العتراؼ بالحكومة المنتخبة في غزة والتعامؿ مع حماس مبني عمى ىذا الضوء ،وبالفعؿ
زمالئي مف البرلمانييف وكذلؾ البرلمانيوف األوروبيوف التقوا بحماس وكذلؾ "جيمي كارتر" أيضاً
التقى بيـ ،إذاً عمينا أف نوسع ىذه التصالت ألنيا ىي تمثؿ الطريؽ إلى األماـ" (قناة الجزيرة
الفضائية 16 ،إبريؿ 2009ـ).
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أما مف جانب حركة حماس فيي تسعى لستثمار ىذا الواقع لالنفتاح عمى التحاد األوروبي
واقناعو بالحقوؽ الفمسطينية وشرعية الحركة ،حيث قاؿ مسئوؿ العالقات الدولية في حركة حماس
"أسامة حمداف" في مؤتمر صحفي مشترؾ بدمشؽ مع الوفد البرلماني األوروبي" :إف المقاء يعكس
اعترافا بفشؿ سياسة إقصاء حماس والقضاء عمييا بالحصار والعدواف ،كما يشير إلى إدراؾ
النواب لمخمؿ الكبير والفادح إلدراج حماس كحركة إرىابية عمى قوائـ التحاد األوروبي ومحاولة
تصحيح ىذا الخمؿ" .وأضاؼ أف ىذه الزيارة ىي األولى المعمنة لوفد برلماني أوروبي لقيادة
حماس ،لفتا إلى أف ىناؾ العديد مف المقاءات غير المعمنة التي تمت بيف وفود أوروبية وقيادة
الحركة (قناة الجزيرة الفضائية 6 ،إبريؿ 2009ـ).
كما أف بعض الدوؿ األوروبية –مف داخؿ التحاد وخارجو -بدأت فعمياً برفع الحظر عمى
التعامؿ مع حركة حماس وسمحت لجيات رسمية وأىمية بالتواصؿ مع الحركة ،مف بيف ىذه
الدوؿ سويس ار والتي تعاممت عبر مؤسساتيا مع الحكومة في غزة لتنفيذ أنشطة ومشاريع بما في
ذلؾ تدريب كوادر تعمؿ في و ازرات مختمفة ،جاء ىذا التطور بعد زيارة وفد برلماني فمسطيني
بناء عمى دعوة مف البرلمانيف الدولي والسويسري ،وقد كاف بيف المشاركيف النائب مشير
لسويس ار ً
المصري والذي قاؿ :سويس ار رفعت حركة حماس مف قائمة المنظمات الرىابية ،وأف ىناؾ سعي
مف الحكومة السويسرية لرفع حركة حماس مف قوائـ الرىاب الموجودة لدى التحاد األوروبي،
وأصبحوا يتعاطوف مع الحركة عمى أنيا حركة مقاومة كفؿ ليا القانوف الدولي ذلؾ" (صحيفة
الشرؽ 4 ،فبراير 2012ـ).
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كما أكد عزاـ التميمي -مدير معيد الفكر السياسي اإلسالمي في لندف -أف السياسييف الغربييف
ارتكبوا حماقة بوضعيـ "حماس" عمى قائمة اإلرىاب ،مضيفاً" :ىـ اآلف يريدوف استدراؾ الخطأ،
وىناؾ اتصالت تجرييا الحركة اإلسالمية ألجؿ ذلؾ" (الرسالة نت 13 ،مايو .)2013
وقد لفت القيادي في حركة حماس أحمد يوسؼ إلى أف شطب الحركة مف قائمة اإلرىاب "بات
مسألة وقت" ،مبينا أف "ىناؾ اتصالت تجرييا الحركة بمساعدة دوؿ عربية واسالمية مثؿ قطر
ومصر وتركيا إلقناع الدوؿ الكبرى واألوروبية برفع اسـ حماس عف القائمة" (الرسالة نت19 ،
مارس .)2013

المطمب الثالث :مستقبل العالقة
بعد مرور سنوات عمى مقاطعة حركة حماس أوروبياً ،جاءت العديد مف التصريحات
لقادة أوروبييف تعبر عف خطأ ىذه السياسة وضرورة التواصؿ مع حماس ،وىذا ما ترجـ عممياً
لدى بعض ىذه الدوؿ والتي أقامت عالقات مع حماس مثؿ بريطانيا وايطاليا وسويس ار فقد وصؼ
أسامة حمداف مسئوؿ العالقات الخارجية في الحركة عالقة حركتو بيذه الدوؿ بأنيا رسمية
وواضحة ومحددة (حمداف.)2013 ،
كما يرى أستاذ العموـ السياسية الدكتور عبد الستار قاسـ أف حركة حماس بذلت جيداً في تحسيف
عالقتيا بالدوؿ األوروبية وأرسمت برسائؿ طمأنة لمغرب وأبدت استعدادىا لمحوار وسعت لمتواصؿ
مع المسئوليف الغربييف ،غير أف الدوؿ الغربية بقيت حذرة وأصرت عمى العتراؼ بشروط
الرباعية الدولية ،ولكف ىناؾ عدد مف الدوؿ األوروبية كاف ليا مواقؼ لينة ولدييا الستعداد أف
تتعامؿ مع حماس بحذر ألنيا تخشى عمى مصالحيا القتصادية (قاسـ.)2013 ،
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أما القيادي في حركة حماس وعضو مكتبيا السياسي الميندس عماد العممي فيرى أف الميـ ىو
الرغبة األوروبية لمتواصؿ مع الحركة واستعداد الحركة لذلؾ ،أما قضية رفع الحركة مف قائمة
المنظمات اإلرىابية أوروبياً فال ُيعوؿ عميو كثي اًر ،وذلؾ لوجود الموبي الصييوني وكذلؾ الضغط
األمريكي ،وأف العالقة مع الغرب ل تتوقؼ عمى إخراج الحركة مف ىذه القائمة .وأضاؼ:
"الحركة ماضية في قتاليا لالحتالؿ سواء تـ رفع الحركة مف قائمة المنظمات اإلرىابية أـ ل"
(العممي.)2013 ،
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المبحث الرابع :عالقة حركة حماس بروسيا
روسيا ىي أحد أطراؼ الرباعية الدولية ،ولعب دولي رئيسي في المجتمع الدولي ،فيي
أحد الدوؿ الكبرى والتي تساىـ في صياغة واقع ومستقبؿ منطقة الشرؽ األوسط بشكؿ عاـ.
ولكي تحقؽ روسيا مصالحيا في المنطقة لبد ليا مف إقامة عالقات متوازنة بيف جميع األطراؼ
الفاعمة والمؤثرة فييا ،ومنيا حركة حماس والتي تصدرت المشيد السياسي لسيما بعد فوزىا
الكبير في انتخابات مطمع عاـ 2006ـ والتي شكمت عالمة فارقة في تاريخ العالقة بيف حركة
حماس وروسيا.
وقد شكمت روسيا أىمية كبيرة لحركة حماس كونيا أحد أطراؼ الرباعية الدولية ،ولـ تستخدـ
شروط الرباعية في وجو الحركة ،فشكمت منفذاً ىاماً لمحركة لمتخمص مف العزلة السياسية والتي
فرضت عمييا.

المطمب األول :خمفيات العالقة
يختمؼ الموقؼ الروسي تجاه حركة حماس عف موقؼ الوليات المتحدة والتحاد
األوروبي –والتي وضعت حركة حماس عمى قائمة الدوؿ الرىابية -حيث لـ تعتبر حركة حماس
بمثابة منظمة إرىابية وانما جزء مف عممية التسوية بايجابياتيا وسمبياتيا.
فقد أكد الرئيس الروسي السابؽ فالديمير بوتيف أف بالده ل تعتبر حركة حماس منظمة إرىابية
وأف موقؼ موسكو يغاير الموقؼ األمريكي واألوروبي (وكالة أنباء البحريف 31 ،يناير.)2006
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كما أعمف بوتيف بأف عمى األسرة الدولية أف تواصؿ تقديـ المساعدات لمفمسطينييف رغـ فوز حركة
حماس في النتخابات التشريعية األخيرة ،وقاؿ" :إف رفض تقديـ المساعدات لمشعب الفمسطيني
سيكوف خطأ في مطمؽ األحواؿ" ،كما وصؼ فوز حماس بأنو "ضربة قوية لمجيود األمريكية في
الشرؽ األوسط" (أبي عيسى.)30 : 2011 ،
أما الرئيس السابؽ لدائرة الشرؽ األوسط وأفريقيا الشمالية بو ازرة الخارجية الروسية "سيرغي
فيرشينيف" فقد قاؿ لمصحفييف أنو ل يرى إمكانية حؿ النزاع الفمسطيني "اإلسرائيمي" بدوف مشاركة
حركة حماس ،وأشار إلى عدـ جواز تجاىؿ حركة حماس كونيا إحدى القوى السياسية الفمسطينية
مؤكدا أنو ل يمكف تحقيؽ التسوية بيف الفمسطينييف و"إسرائيؿ" إل عندما تشارؾ حماس
اليامة،
ً
في جيود التسوية (فمسطيف اآلف 2 ،أغسطس 2011ـ).

تطمعات روسيا من عالقتيا مع حركة حماس
أجمع كثير مف المراقبيف عمى أف موسكو لـ تحقؽ ما تطمح إليو في منطقة الشرؽ
األوسط ،ولذلؾ بقيت في حالة ترقب ألي فرصة يمكف اغتناميا لمدخوؿ مف خالليا إلى قمب
األحداث في الشرؽ األوسط ،في ظؿ ىذا الترقب الروسي جاءت النتخابات التشريعية
الفمسطينية عاـ 2006ـ والتي فازت فييا حركة حماس لتشكؿ فرصة جديدة لموسكو تعمؿ مف
خالليا عمى مناكفة واشنطف وأنيا ما زالت قادرة عمى المناورة وتبيف لمعالـ أف ليا دور مستقؿ
تجاه القضايا الدولية (الشوبكي.)2006 ،
وقد أرجعت روسيا وفؽ (ديمواني )2006 ،رأييا بضرورة التعامؿ مع حركة حماس إلى سببيف
رئيسييف:
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األوؿ :أف وصوؿ حركة حماس إلى الحكـ في السمطة الفمسطينية إنما جاء نتاج لمعممية
الديمقراطية التي شيد العالـ عمى نزاىتيا وشفافيتيا ،والتي جاءت أيضاً بعد مطالب دولية
متكررة بضرورة إجرائيا .وأف رفض التعامؿ مع مخرجات العممية النتخابية ىو التفاؼ
عمى الديمقراطية وتدخؿ في خيارات الشعوب.
الثاني :ىو انفراد حركة حماس مف بيف فصائؿ المقاومة الفمسطينية باللتزاـ شبو الكامؿ
باليدنة والتيدئة عاـ 2005ـ مما يعطي دللت واضحة عمى أف الحركة لدييا القابمية
لمتعامؿ بأساليب غير عسكرية مع "إسرائيؿ" .األمر الذي دفع بوتيف لمقوؿ أف حركة حماس
ل يمكف وصفيا بأنيا منظمة إرىابية.
لذلؾ فإف العالقة المتنامية بيف روسيا وحركة حماس والتي كانت في بعض األحياف تتمخض عف
لقاءات مع الرئيس الروسي -أي عمى أعمى مستوى -تعبر عف األىمية التي تشكميا حركة
حماس ذات النتماء العربي السالمي ،وتقدي اًر لدورىا الذي يمكف أف تمعبو خاصة في العالـ
اإلسالمي وفي تحسيف صورة الدولة الروسية.

تطمعات حركة حماس في عالقتيا مع روسيا
لخص وساـ أبي عيسى ( )54 : 2011في دراستو "الموقؼ الروسي تجاه حركة حماس"
تطمعات حركة حماس وما تيدؼ إليو مف خالؿ عالقتيا المتنامية بروسيا في عدة نقاط أىميا:
 أف حركة حماس ترى مف جانبيا تطور عالقاتيا بروسيا كس اًر لجدار العزلة الدوليةوالدبموماسية التي حاولت الوليات المتحدة والغرب فرضو عمى الحركة بمساعدة ما
يسمى بػ"دوؿ العتداؿ العربي" ،إضافة لنفي صفة الرىاب عنيا.
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 أنيا تأمؿ مف تطور عالقاتيا بروسيا ،أف يشجع ذلؾ دوؿ التحاد األوروبي في الخروجعف النص األمريكي ،لكسر حاجز الخجؿ في بناء عالقات معيا ،بدأت تزداد س اًر بعد
فشؿ "إسرائيؿ" في تحقيؽ أىدافيا مف عدوانيا عمى قطاع غزة نياية عاـ 2008ـ.
 كذلؾ تعمـ الحركة بأف الطريؽ ل يزاؿ شاقاً وطويالً لتوسيع رقعة شرعيتيا عمى المستوىالدولي ،تمؾ الشرعية التي تريد مف خالليا أف تصبح مرجعية لمشعب الفمسطيني لفرض
رؤيتيا المرحمية لحؿ الصراع ،مف أجؿ استعادة الحقوؽ التي تنازلت عنيا منظمة
التحرير الفمسطينية طواؿ السنوات الماضية.
 كما وتسعى الحركة إلقناع روسيا ومف ورائيا المجتمع الدولي برؤيتيا لمحؿ في ىذهالمرحمة والتي تتمثؿ في :قبوؿ حماس دولة فمسطينية عمى حدود الرابع مف يونيو1967ـ
وعاصمتيا القدس ،مع الحتفاظ بحؽ العودة ،وازالة جميع المستوطنات في الضفة
الغربية ،مقابؿ ىدنة مع "اسرائيؿ" مف دوف أف تعترؼ بوجودىا .وتأمؿ الحركة مف خالؿ
تواصميا مع روسيا برفع مستوى التفاىـ عمى واقع ومستقبؿ الصراع ،مما يعطي روسيا
قدرة أكبر لمتعاطي مع ىذا الصراع.

المطمب الثاني :واقع العالقة
لـ تكف لحركة حماس عالقات ذات أىمية تذكر بالدولة الروسية ،حيث كانت القيادة
الروسية تحتفظ بعالقات جيدة مع السمطة الفمسطينية كونيا ممثمة الشعب الفمسطيني ،دوف
اللتفات إلى الفصائؿ الفمسطينية لسيما حركة حماس.
غير أف عالقة حركة حماس بروسيا بدأت بالظيور بشكؿ واضح ومتصاعد مع مطمع عاـ
2006ـ ،فقد توجيت القيادة الروسية إلقامة عالقة مع حركة حماس ،حيث قاـ وفد مف الحركة
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بزيارة غير معمنة إلى موسكو قُبيؿ النتخابات التشريعية الفمسطينية ،فمنذ ىذه المحظة أخذت
عالقات الحركة مع روسيا بالتطور والتساع تدريجياً (أبي عيسى.)52 : 2011 ،

المرحمة األولى :ما بعد االنتخابات التشريعية الفمسطينية عام 2006م
فقد تطورت عالقة حركة حماس بالدولة الروسية بشكؿ مطرد مع تطور األحداث
والوقائع عمى الساحة الفمسطينية والدولية ،وبرزت ىذه العالقة في عديد المحطات المتعاقبة والتي
عبرت عف عمؽ وأىمية ىذه العالقة المتزايدة ،ومف أىـ ىذه المحطات:
المحطة األولى :جاءت بعد فوز حركة حماس بالنتخابات التشريعية الثانية عاـ 2006ـ ،حيث
انفردت روسيا بدعوة قادة حركة حماس لزيارتيا حيث شكمت ىذه الدعوة الصريحة اختراقاً ميما
في العالقات بيف الطرفيف (الشوبكي.)2006 ،
المحطة الثانية :كانت بعد اتفاؽ مكة في فبراير 2007ـ حيث تشكمت حكومة الوحدة الوطنية،
والتي أعمنت الحكومة الروسية دعميا ،فعمى الرغـ مف أنيا –أي روسيا -عضو في الرباعية
الدولية ،إل أنيا تميزت بعدـ استخداميا لشروط الرباعية كمعيار لمتعامؿ مع حكومة الوحدة
الوطنية (أبي عيسى.)41 : 2011 ،
المحطة الثالثة :تمثمت بمقاء وفد مف حركة حماس برئاسة خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي
َّ
استيؿ
لمحركة بالسيد سيرغي لفروؼ وزير الخارجية الروسي ،في  23مايو 2009ـ؛ حيث
لفروؼ المقاء بالتعبير عف أىمية التواصؿ مع حركة حماس ،وأف روسيا تجد نفسيا محقة في
قرارىا إقامة عالقة معيا؛ حيث أنيا –أي حركة حماس -تمثؿ وجية نظر غالبية الشعب
الفمسطيني ،ووعد لفروؼ –خالؿ المقاء -بممارسة الضغوط عمى الحكومة الصييونية لوقؼ
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مخططات "الستيطاف" ورفع الحصار عف قطاع غزة (المركز الفمسطيني لإلعالـ 24 ،مايو
2009ـ).
المحطة الرابعة :تمثمت بالمقاء الذي جمع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ،
بالرئيس الروسي السابؽ ديمتري ميدفيديؼ في مايو 2010ـ في دمشؽ ،والتي أرسؿ الرئيس
الروسي مف خاللو رسالة لمعالـ بأف عالقة موسكو بحركة حماس تتطور ،وأف موسكو ترى في
حركة حماس قوة ل يمكف تجاوزىا في أي مفاوضات قادمة إلنياء الصراع ،حيث صمدت
الحركة خالؿ أربع سنوات مف الحصار الذي ل يزاؿ مستم اًر ،والتي خرجت بانتصار نسبي مف
حرب مدمرة أواخر عاـ 2008ـ أكدت صحة التوجو الروسي في بناء عالقات معيا (أبي
عيسى.)49-48 : 2011 ،

المرحمة الثانية :ثورات الربيع العربي
جاءت ىذه المرحمة في أعقاب اندلع ثورات الربيع العربي ،حيث استمرت العالقة في
التقارب عمى الرغـ مف تبايف الموقؼ مف الثورة السورية بيف الحركة والقيادة الروسية ،فقد أشار
وزير الخارجية الروسي "سيرغي لفروؼ" -خالؿ لقائو بنائب رئيس المكتب السياسي لحركة
حماس د .موسى أبو مرزوؽ ،في القاىرة في  5نوفمبر 2012ـ -إلى أف القضية الفمسطينية مف
الميـ أل تُنسى عمى خمفية أحداث "الربيع العربي" .وأضاؼ لفروؼ "نحف عمى ثقة بأف حماس
قادرة عمى ممارسة دور ىاـ في ىذه العممية" ،لفتاً إلى أف القضية الفمسطينية ل يمكف حميا
بدوف توحيد جميع الفمسطينييف وبدونو لف تتـ التسوية في الشرؽ األوسط (موقع فمسطيف اآلف5 ،
نوفمبر 2012ـ).
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مف جانبو أكد موسى أبو مرزوؽ –نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس -عمى ضرورة
استمرار العالقة وتطورىا مع روسيا ،وقاؿ" :نحف نعمـ بدور روسيا الياـ في المسألة الفمسطينية"،
معرباً عف ارتياحو لتبادؿ اآلراء حوؿ ىذه القضية (فمسطيف اآلف 5 ،نوفمبر 2012ـ).

المطمب الثالث :مستقبل العالقة
أثبتت السنوات األخيرة أف عالقة حركة حماس بروسيا في تطور وتقدـ مستمر ،حيث
تشكؿ روسيا بالنسبة لحماس أحد أطراؼ الرباعية الدولية ،وتسعى مف خالليا لختراؽ شروط
ىذه الرباعية وكسر العزلة السياسية عنيا ،أما روسيا فتسعى لمعب دور أكبر في المنطقة ينافس
الدور األمريكي ويحقؽ مصالحيا ،ومع تزايد قوة حركة حماس وشعبيتيا زادت أىمية ىذه العالقة
بالنسبة لروسيا ولحركة حماس.
في المقابؿ كاف لمثورة السورية أثر سمبي محدود عمى ىذه العالقة ،فالتزاؿ العالقة قائمة
وبمستوى رسمي ومعمف ،ومف المتوقع أف الممؼ السوري لف يستمر في إعاقة تطور العالقة
طويالً ،بؿ ستصؿ العالقة إلى مستويات متقدمة كثي اًر وذلؾ تبعاً لحجـ المصمحة المتبادلة بيف
الجانبيف والتي تزداد يوماً بعد يوـ.
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المبحث األول :النتائج
من خالل ىذه الدراسة والتي تناولت تطور عالقات حركة حماس الدولية ،ووقفت عمى
خمفياتيا ومراحميا المختمفة واستشرفت مستقبميا ،فإن الباحث توصل إلى مجموعة من النتائج
وىي:
ٔ .أسست حركة حماس لعالقات دولية متوازنة ،تجمت في جمعيا لمعالقة بيف األطراؼ الدولية
المتناقضة ،فعمى سبيؿ المثاؿ :جمعت بيف إقامة عالقة مع سوريا –قبؿ الثورة -والسعودية،
كذلؾ عالقتيا القوية بإيراف إلى جانب عالقتيا بدوؿ الخميج.
ٕ .رفضت الحركة أف تكوف عالقتيا مع طرؼ عمى حساب طرؼ آخر ،كما ترفض سياسة
المحاور المتصارعة ،أو تجيير مواقؼ الحركة لصالح ىذه الدولة أو تمؾ.
ٖ .عممت الحركػة عمػى تقريػب وجيػات النظػر مػا بػيف الػدوؿ العربيػة والجمػع بينيػا والتوسػط لحػؿ
الخالفػػات لس ػػيما ف ػػي القضػػايا المش ػػتركة ،وم ػػف ذلػػؾ مش ػػاركة الحرك ػػة ضػػمف وف ػػد الحرك ػػات
السالمية لممساىمة في حؿ أزمة الخميج الثانية.
ٗ .شكؿ فػوز الحركػة الكبيػر فػي النتخابػات التشػريعية عػاـ 2006ـ محطػة فاصػمة فػي عالقػات
حركػػة حمػػاس الدوليػػة –العربيػػة والسػػالمية واألجنبيػػة -حيػػث اتسػػعت ىػػذه العالقػػات وتعمقػػت
بشػػكؿ كبيػػر ،ومػػف األمثمػػة عمػػى ذلػػؾ :عالقػػة حركػػة حمػػاس بروسػػيا وتركيػػا التػػي وصػػمت حػػد
التصالت والزيارات الرسمية وعمى أعمى مستوى بعد فوز الحركة في ىذه النتخابات.
٘ .ارتبط الموقؼ األوروبي مف حركة حماس بالموقؼ األمريكي إلى حد كبير ،حيث ل تزاؿ
تدرج الحركة عمى قائمة المنظمات اإلرىابية ،غير أف فوز حركة حماس في النتخابات
التشريعية الثانية عاـ 2006ـ ساىـ في تطور نظرة عدد مف الدوؿ األوروبية لمحركة –بشكؿ
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متفاوت ،-بؿ بادرت بعض ىذه الدوؿ إلجراء اتصالت مع حركة حماس تمخض بعضيا
عف تفيـ لمحركة ودوافعيا ،يأتي في مقدمة ىذه الدوؿ سويس ار والتي باتت ل تعتبر حركة
حماس منظمة إرىابية .في المقابؿ يؤخذ عمى الحركة أنيا لـ تستطع إحداث اختراؽ حقيقي
في الموقؼ األوروبي تجاه حركة حماس عمى الرغـ مف فوزىا الكبير في تمؾ النتخابات.
 .ٙتطورت عالقة حركة حماس بدوؿ الخميج بعد فوز حركة حماس في النتخابات التشريعية
الثانية عاـ 2006ـ ،وقد تفاوتت عالقة الحركة بيذه الدوؿ ،حيث جاء في مقدمتيا عالقة
الحركة المتميزة بدولة قطر.
 .ٚاستطاعت حركة حماس إقامة عالقات وطيدة مع العديد مػف الػدوؿ اإلقميميػة ذات التػأثير فػي
المنطقػػة والمجتمػػع الػػدولي مثػػؿ :تركيػػا واي ػراف ،وكػػذلؾ مػػع أط ػراؼ دوليػػة فاعمػػة مثػػؿ :روسػػيا
وىي أحد أطراؼ الرباعية الدولية.
 .ٛانعكست عالقات حركة حماس العربية والسػالمية واألجنبيػة عمػى القضػية الفمسػطينية ،حيػث
سػ ػػاىمت ىػ ػػذه العالقػ ػػات فػ ػػي عػ ػػودة القضػ ػػية الفمسػ ػػطينية إلػ ػػى حضػ ػػنيا العربػ ػػي والسػ ػػالمي،
باإلضافة لتأييد العديد مف الدوؿ األجنبية.
 .ٜحرصت حركة حماس عمى التصاؿ بجميع الدوؿ –عدا "اسرائيؿ" -بصرؼ النظر عف
أنظمتيا السياسية أو انتماءاتيا األيدولوجية ،والسعي إلى التنسيؽ معيا مف أجؿ خدمة
القضية الفمسطينية ومصالح الشعب الفمسطيني.
ٓٔ .بدأت عالقات حركة حماس العربية والسالمية منذ ظيور الحركة ونشأتيا ،غير أف
عالقاتيا مع الدوؿ األجنبية ظيرت وتبمورت بعد حادثة اإلبعاد أواخر عاـ 1992ـ.
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ٔٔ .كاف ليجمات  11سبتمبر أثر سمبي عمى عالقات حركة حماس الدولية ،وبشكؿ خاص
عالقاتيا مع الدوؿ الغربية ،فقد صعَّدت الوليات المتحدة المريكية مف محاربتيا لمحركة
كونيا حركة إرىابية –وفؽ الرؤية األمريكية -ومارست ضغوط عمى الدوؿ الغربية لتشديد
الخناؽ عمى الحركة وحرمانيا مف مواردىا المالية وعزليا سياسياً.
ٕٔ .ساىـ صمود حركة حماس في العدواف "اإلسرائيمي" المتكرر عمى قطاع غزة وبشكؿ خاص
في عاـ 2009-2008ـ وكذلؾ في عاـ 2012ـ في تحسيف عالقاتيا الخارجية حيث
برىنت عمى أنيا لـ تنيزـ مف ناحية ،وأنو يمكف المراىنة عمييا مف ناحية أخرى.
ٖٔ .لتزاؿ عالقة حركة حماس مع عدد مف الدوؿ السالمية الكبيرة –خارج اإلقميـ -لـ تصؿ
إلى المستوى المطموب كما ىو الحاؿ في عالقة الحركة مع باكستاف واندونيسيا ونيجيريا ،في
المقابؿ تميزت عالقة الحركة بدوؿ اسالمية أخرى مثؿ :ماليزيا.
ٗٔ .ألقت ثورات الربيع العربي بظاللو عمى العالقة بيف حركة حماس والدوؿ العربية ،حيث
تطورت عالقة الحركة مع دوؿ الربيع العربي عدا سوريا -حيث ما تزاؿ الثورة مستمرة،-
وكذلؾ ساىمت ىذه الثورات في تحسف عالقة حماس بدوؿ عربية أخرى كالمممكة األردنية،
والمممكة المغربية.
٘ٔ .حافظت حركة حماس عمى توحيد جبية الصراع وعدـ الدخوؿ في صراعات جانبية مع أي
طرؼ إقميمي أو دولي والتفرغ لمواجية "إسرائيؿ".
 .ٔٙاقتصرت الحركة في صراعيا مع "إسرائيؿ" عمى أرض فمسطيف ،وعممت عمى عدـ نقمو إلى
أي ساحة خارجية.
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 .ٔٚسعت حركة حماس لممشاركة في كؿ جيد دولي ييدؼ لعوف الشعب الفمسطيني في مسعاه
مف أجؿ رحيؿ الحتالؿ "اإلسرائيمي" أو حمايتو مف القمع الوحشي المخالؼ ألبسط قواعد
حقوؽ النساف الذي تعرض لو مف قبؿ قوات الحتالؿ.
 .ٔٛركزت حركة حماس في اتصالتيا وعالقاتيا مع الدوؿ ذات التأثير في الساحة الدولية،
دوف تجاىؿ الدوؿ األخرى األقؿ تأثي اًر.
 .ٜٔتأثرت عالقات حركة حماس مع الدوؿ سمباً أو إيجاباً تبعاً لموقفيا مف القضية الفمسطينية
واقرارىا بحقوؽ الشعب الفمسطيني.
ٕٓ .قدمت الحركة نفسيا لمدوؿ العربية واإلسالمية وكذلؾ األجنبية بصورة مباشرة وواضحة بعيداً
عف الصورة التي ترسميا وسائؿ العالـ عنيا ،سعياً منيا لتحقيؽ عدة أمور منيا:
أ .الحصوؿ عمى الدعـ السياسي المادي والمعنوي لمواقفيا وسياساتيا في مقاومة
الحتالؿ.
ب.ايجاد أنصار مف تمؾ الدوؿ لمحركة ومواقفيا السياسية.
ت.الحيمولة دوف اتخاذ ىذه الدوؿ اجراءات تضر بالحركة.
ث.السعي لكسب صفة تمثيمية لمحركة لدى ىذه الدوؿ.
ج .حشد الدعـ الدولي لحقوؽ الشعب الفمسطيني في العودة وتقرير المصير.
ٕٔ .حرصت حركة حماس عمى النفتاح السياسي والعالمي عمى الدوؿ العربية والسالمية
واألجنبية ،وسعت الحركة لمحصوؿ عمى اعتراؼ ىذه الدوؿ الرسمي بالحركة.
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ٕٕ .وفرت حركة حماس مف خالؿ تواصميا الحثيث مع دوؿ العالـ أبعاد جغرافية جديدة لمتحرؾ
السياسي لمحركة ،كما أكدت حماس حضورىا عمى الساحة السياسية العربية والسالمية
واألجنبية.
ٖٕ .سعت حركة حماس لتحقيؽ التقارب بيف المواقؼ السياسية لمدوؿ العربية –في ما يتعمؽ
بالقضية الفمسطينية -مع مواقؼ الحركة المناىضة لمتطبيع مع "إسرائيؿ".
ٕٗ .تمكنت الحركة مف افتتاح مكاتب تمثيؿ ليا في العديد مف الدوؿ اإلقميمية والدولية بصورة
معمنة أو غير معمنة .في المقابؿ اخفقت في ايجاد تمثيؿ ليا في العديد مف الدوؿ األخرى
لسيما الدوؿ الغربية.
ٕ٘ .حصمت حركة حماس عمى دعـ وتأييد عدد مف األطراؼ الدولية الفاعمة والتي ساندت
ودعمت الحركة والقضية الفمسطينية في المحافؿ الدولية.
 .ٕٙحققت حركة اختراقاً في عالقتيا بدوؿ المغرب العربي في السنوات األخيرة وبشكؿ خاص
بعد اندلع ثورات الربيع العربي ،لسيما في تونس والمممكة المغربية.
 .ٕٚحافظت حركة حماس عمى عالقة جيدة مع القيادة المصرية قبؿ وبعد الثورة ،وذلؾ لما
لمصر مف أىمية كبرى بالنسبة لمفمسطينييف.
 .ٕٛحافظت حركة حماس عمى عالقة جيدة مع إيراف قبؿ وبعد الثورة السورية ،وذلؾ عمى قاعدة
المصالح المشتركة بيف الجانبيف.
 .ٕٜانطمقت حركة حماس في إقامة عالقاتيا الدولية مستندةً إلى القانوف الدولي والذي يتيح ليا
مقاومة المحتؿ بكؿ األشكاؿ المشروعة لسترداد الحقوؽ المسموبة.
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ٖٓ .نجحت حركة حماس في بناء العالقات مع الكثير مف الدوؿ عمى المستوى الرسمي
والشعبي عمى حد سواء.
ٖٔ .امتنعت حركة حماس عف التدخؿ في الشئوف الداخمية لمدوؿ العربية والسالمية كذلؾ
األجنبية ،وحرصت عمى عدـ السماح ليذه الدوؿ بالتدخؿ في شئوف الحركة الداخمية والتأثير
عمى قرارىا.
ٕٖ .لـ تفمح الضغوط بأشكاليا المختمفة في التأثير عمى ق اررات حركة حماس أو التغيير مف
مواقفيا حيث فشمت سياسة الحصار والعزؿ السياسي ومحاولت تجفيؼ المنابع المالية في
إرغاـ الحركة عمى النصياع لشروط الرباعية الدولية.
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المبحث الثاني :التوصيات
من خالل استعراض الدراسة لتطور عالقات حركة حماس الدولية عمى الصعيد العربي
واالسالمي واألجنبي ،فإنيا توصي بما يمي:
ٔ .تعزيز حركة حماس لعالقاتيا عمى المستوى الرسمي مع الدوؿ والتي تولي القضية الفمسطينية
أىمية كبيرة ،وبشكؿ خاص في الدوؿ السالمية كماليزيا واندونيسيا وباكستاف والتي ينبغي
أف يكوف ليا دور أكبر في القضية الفمسطينية.
ٕ .أف تعزز الحركة مف عالقتيا بالقيادات الجديدة في دوؿ الربيع العربي عمى أساس المصالح
المتبادلة والعوامؿ المشتركة بغض النظر عف أيديولوجية وخمفيات ىذه القيادات.
ٖ .أنو مف الضروري أف تتبنى الحركة خطاباً إعالمياً أكثر انفتاحاً عمى الدوؿ الغربية دوف
المساس بالثوابت الوطنية والدينية ،وأف يركز ىذا الخطاب عمى التغيرات الجارية في المنطقة
العربية ،وعمى قدرة الحركة عمى لعب دور فاعؿ لستقرار الشرؽ األوسط.
ٗ .العمؿ عمى إتماـ المصالحة كي يتسنى لمحركة المشاركة في تمثيؿ الفمسطينييف في الخارج
مف خالؿ مؤسسات الدولة لخدمة القضية الفمسطينية ورعاية مصالح الفمسطينييف في
الشتات.
٘ .ضبط الحركة لخطواتيا وحساباتيا الداخمية والخارجية جيداً وأف ل تقع في ذات األخطاء
التي وقعت فييا منظمة التحرير وحركات سياسية أخرى في عالقتيا مع األطراؼ الدولية.
 .ٙالستفادة مف كؿ الفرص المتاحة التي تساىـ في تعزيز عالقات الحركة الخارجية ،والسعي
لممشاركة في المناسبات والمحافؿ الدولية ما استطاعت إلى ذلؾ سبيال.
 .ٚالتمسؾ بالشرعية البرلمانية والحفاظ عمى الشعبية والتي تشكؿ القاعدة التي تنطمؽ منيا
الحركة إلقامة وتعزيز عالقاتيا الخارجية.
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 .ٛمضاعفة حركة حماس لجيدىا في اقناع الدوؿ الغربية بضرورة رفع الحركة مف قائمة
المنظمات اإلرىابية ،وايصاؿ صورتيا الحضارية كحركة تحرر وطني إلى ىذه الدوؿ ،كونيا
تسعى لسترداد الحقوؽ الفمسطينية المسموبة بالوسائؿ المشروعة والتي كفميا القانوف الدولي.
 .ٜأف تعكؼ حركة حماس عمى إنشاء المزيد مف المراكز البحثية المتخصصة ومؤسسات
لمدراسات في مجاؿ العموـ السياسية والعالقات الدولية ،والتي مف شأنيا أف تعزز مف فيـ
تعقيدات العالقة بيف أشخاص المجتمع الدولي ،وتقدـ التوجيو واإلرشاد لمسياسييف،
والمساىمة في صنع واتخاذ الق اررات بما يخدـ توجيات الحركة ويحقؽ المصمحة لمقضية
الفمسطينية.
ٓٔ .الىتماـ بدراسة وتحميؿ عالقات حركة حماس مع أشخاص المجتمع الدولي اآلخريف
كالمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وحركات التحرر ،لما ما لذلؾ مف أىمية كبرى
في تقييـ تجربة الحركة في عالقاتيا الخارجية ،والستفادة منو في تطوير عالقاتيا بصورة
أفضؿ في المستقبؿ.
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 عبدالقادر ،نزار ( 1أكتوبر " )2010العالقات التركية – اإلسرائيمية :بين التحالف
االستراتيجي والقطيعة" .مجمة الدفاع الوطني .موقع الجيش المبناني عمى النترنت .تـ
استرجاعو

16

في

.2013

يناير

الرابط:

عمى

http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=26143
 عبد المجيد ،سيد "تركيا تعرب عن ارتياحيا لممصالحة الفمسطينية" .األىراـ الرقمي2 .
إبريؿ  .2011تـ استرجاعو في  28ديسمبر .2012

عمى الرابط:

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=489509
 عالمات أوناليف" .حماس تدعو إيران لمراجعة موقفيا من الثورة السورية" 27 .نوفمبر
.2012

تـ

استرجاعو

في

25

يناير

عمى

.2013

الرابط:

http://www.alamatonline.net/l3.php?id=45724
 فمسطيف أوف ليف" .تباين في ردود األفعال حول اتفاق الدوحة" 6 .فبراير  .2012تـ
في

استرجاعو

نوفمبر

22

.2012

الرابط:

عمى

http://felesteen.ps/details/29644
الصعد" 4 .يناير
 فمسطيف أوف ليف" .رزقة :جولة ىنية مثمرة عمى كافة الجوانب و ُ
.2012

تـ

استرجاعو

في

24

مارس

.2013

عمى

الرابط:

http://felesteen.ps/details/28191
 فمسطيف اآلف" .سفير السودان بمبنان يينئ حماس بانتصار غزة".
.2012

تـ

استرجاعو

في

30

ديسمبر

http://paltimes.net/details/news/28290
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.2012

 27نوفمبر
عمى

الرابط:

 فمسطيف اآلف" .حماس تثمن دور تونس بنصره قضية األسرى" 12 .نوفمبر  .2012تـ
استرجاعو

4

في

.2012

مارس

عمى

الرابط:

http://paltimes.net/details/news/27539
 فمسطيف اآلف" .وفد من حماس يمتقي مستشار ممك المغرب" 17 .يناير  .2013تـ
في

استرجاعو

19

.2013

فبراير

عمى

الرابط:

http://paltimes.net/details/news/31753
 فمسطيف اآلف .محاضرة لألستاذ أسامة حمداف برعاية مجمس العالقات األوروبية
الفمسطينية 23 .يناير 2013ـ .تـ استرجاعو في  30يناير  .2013عمى الرابط:
http://paltimes.net/details/news
 فمسطيف اليوـ" .مزاعـ إسرائيمية :القافمة التي تم قصفيا في السودان منذ شير كانت
موجية لغزة" 26 .أكتوبر  .2012تـ استرجاعو في  5يناير  .2013عمى الرابط:
http://paltoday.ps/ar/post/149894
 قناة العالـ" .الرئيس السوداني يستقبل وفدا من حماس" 29 .ديسمبر  .2011تـ
في

استرجاعو

ديسمبر

30

.2012

عمى

الرابط:

http://www.alalam.ir/news/917184
 الكحموت ،ضياء" .رئاسة مصر وحماس ..واختبار العالقة" .الجزيرة نت 13 .أغسطس
.2012

تـ

استرجاعو

في

3

نوفمبر

.2012

عمى

http://www.aljazeera.net/news/pages/205d9c55-e554-4f87aaab-6bb3b440768b
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الرابط:

 األمانة العامة  -مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربي" .البيان الصحفي لمدورة الخامسة
عشر بعد المائة لممجمس الوزاري" 23 .مايو 2010ـ .تـ استرجاعو في  12نوفمبر
 .2012عمى الرابطhttp://www.gcc-sg.org/indexdff6.html?ac.. :
 مركز الزيتونة لمدراسات والستشارات "تركيا تعرب عف أسفيا لموقؼ إسرائيؿ مف زيارة
مشعؿ" 19 .فبراير 2006ـ .لبناف .بيروت .تـ استرجاعو في  30أكتوبر .2012
عمى الرابطhttp://www.alzaytouna.net/arabic/?c=187&a= 2017 :
 المعرفة" .العدوان االسرائيمي عمى غزة  ."2009-2008تـ استرجاعو في  15ديسمبر
 .2012عمى الرابطhttp://www.marefa.org/index.php/2008-2009 :
 المركز الفمسطيني لإلعالـ" .وفد من حماس يزور السودان ويمتقي الرئيس البشير
وكبار المسؤولين" 9 .سبتمبر  .2009تـ استرجاعو في  30ديسمبر  .2012عمى
الرابط:
http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=40495
يصر عمى تبرئة االحتالل من العدوان عمى غزة
 المركز الفمسطيني لإلعالـ" .أبو الغيط ّ
ويقول إن حماس "استفزت إسرائيل" 31 .ديسمبر  .2012تـ استرجاعو في  8فبراير
عمى

.2013

الرابط:

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?ItemId=35632
 المركز الفمسطيني لإلعالـ" .حماس :موقف وزراء الخارجية العرب ىزيل ويتخمى عن
مسؤوليتيم حيال غزة" 31 .ديسمبر  .2008تـ استرجاعو في  4نوفمبر  .2012عمى
الرابط:
http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?ItemId=12226
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 المركز الفمسطيني لإلعالـ" .األردن وحماس ..عالقات متجددة عنوانيا المصالح العميا
لمشعبين" 12 .فبراير  .2013تـ استرجاعو في  3مارس  .2013عمى الرابط:
http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=129799
 المركز الفمسطيني لإلعالـ" .حماس تدين العدوان الصييوني عمى السودان"25 .
أكتوبر

.2012

تـ

استرجاعو

في

5

ديسمبر

.2012

عمى

الرابط:

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=123548
 المركز الفمسطيني لإلعالـ" .وفد حماس برئاسة مشعل يمتقي رئيس الحكومة
المغربية" 15 .يوليو  .2012تـ استرجاعو في  27فبراير .2013

عمى الرابط:

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=118573
 المركز الفمسطيني لإلعالـ" .الدكتور موسى أبو مرزوق  :األمريكيون حاورونا قبل
 11أيمول وبعده وىم من طمب الحوار ثم قطعو" .2006 .تـ استرجاعو في  1نوفمبر
.2012

عمى

الرابط:

http://www.palestine-

info.com/arabic/hamas/hewar/hane.htm
 المركز الفمسطيني لإلعالـ .حوار مع األستاذ محمد ّنزاؿ 16 .أغسطس 2004ـ .تـ
استرجاعو في  19أكتوبر http://www.palestine-info.com/arabic .2012
 المكتب اإلعالمي لحركة حماس" .مشعل ووفد من حركة حماس يمتقي رجب طيب
أردوغان" 18 .فبراير  .2013تـ استرجاعو في  13مارس  .2013عمى الرابط:
http://www.hamasinfo.net/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87
MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7%2b90PF%2fuiSwT8J%2bIu0hkwOR
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6kXRTw3EGWNW6LyS6Nrx86Rm6zmero%2fgby18V5JiIwEYFS2
W4g07Y0w%2bvFT5fwSo7MxEpU9a0UsFfAftcLWvo%3d
 محمي ،حسني" .الموقف التركي من الحرب عمى غزة وآفاق دور استراتيجي جديد".
الجزيرة نت .تـ استرجاعو في  22مارس  .2013عمى الرابط:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C8820C97.htm
 موسوعة مقاتؿ مف الصحراء" .الحرب االسرائيمية عمى قطاع غزة" .تـ استرجاعو في
29

.2012

ديسمبر

الرابط:

عمى

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/GazaIsrael/se
c08.doc_cvt.htm
 موقع صحيفة الحياة المندنية" .خطاب لمرئيس اإليراني محمد أحمدي نجاد" 26 .أكتوبر
2006ـ.

تـ

استرجاعو

15

في

.2012

نوفمبر

عمى

الرابط:

http://alhayat.com/Category/Politics
 موقع صحيفة الحياة المندنية" .إيران تقدم المساعدة لمفمسطينيين" 28 .فبراير 2006ـ.
تـ

في

استرجاعو

نوفمبر

13

.2012

عمى

الرابط:

http://alhayat.com/Category/Politics
 موقع صحيفة النيار المبنانية" .نجاد :يشكك في المحرقة اإلسرائيمية"15 .
ديسمبر2005ـ.

تـ

استرجاعو

في

http://newspaper.annahar.com
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30

أكتوبر

.2012

عمى

الرابط:

 وكالة الصحافة الفمسطينية" .وفد حماس برئاسة مشعل يصل تونس" 11 .يوليو
تـ

.2012

استرجاعو

9

في

يناير

.2013

عمى

الرابط:

http://safa.ps/details/news/82888
 وكالة معا" .ىل تقترب صفقة شاليط من الحل بعد التدخل التركي؟" 31 .مايو .2011
تـ

في

استرجاعو

ديسمبر

6

.2012

عمى

الرابط:

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=392562
 ويكيبيديا الموسوعة الحرة" .ىجمات  11سبتمبر" 7 .مارس  .2013تـ استرجاعو في
14

مارس

.2013

عمى

الرابط:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%
D8%AB_11_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%
B1_2001
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