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مقدمة
السياس الجديد لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"،
تزامن تشكيل المكتب
ي
ميكية .وقد بادر
برئاسة إسماعيل هنية ،1مع صعود دونالد ترامب إىل الرئاسة ال ر
مي يك بفرض سياسات تستهدف الحركة ،بدءا من تقديم
أعضاء يف الكونغرس ال ر
ر
الفلسطيت"
الت قال "الكونغرس" إنها تدعم "اإلرهاب
ي
مشوع قانون لمعاقبة الدول ي
وعىل رأسه "حماس" ،2وصول إىل تصنيف "هنية" عىل قائمة اإلرهاب الميكية3.
ر
مؤخرا ،شهدت عالقة "حماس" بالطراف اإلقليمية والدولية تباينا واضحا ،إذ
ّ
تحسنت مع بعض الدول كمرص وإيران ،فيما يتم ترميم العالقة مع حزب هللا وسوريا،
وأخذت العالقة بالهبوط مع أطراف أخرى ،ل ّ
سيما قطر وتركيا والسعودية.
أميكية تتخذ موقفا معاديا من "حماس" ،وتمارس ضغوطاتها
يف ظل وجود إدارة ر
عىل بعض الدول لمحارصة الحركة "سياسيا" و"اقتصاديا" ،رتيز تساؤلت حول
مستقبل العالقات الخارجية لحماس.
الت تربطها
خالل فية إدارة ترامب ،يتهدد الفتور العالقات الخارجية لـ"حماس" ي
حي يتوقع أن تستمر العالقة مع مرص
بأطراف إقليمية مؤثرة مثل قطر وتركيا ،يف ر
عىل قاعدة المصالح المتبادلة.
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مبكية
الضغوطات ال ر
مي يك من "حماس" ليس وليد اليوم ،فمنذ منتصف التسعينيات،
الموقف ال ر
ّ
ّ
أميكية بدأت بتصنيف الحركة عىل قائمة المنظمات
تعرضت الحركة لعقوبات ر
السياس السبق موس أبو
اإلرهابية لديها العام  ،41997واعتقال رئيس المكتب
ي
مرزوق ( ،)1997-1993يليه إدراج ثالثة قادة من كتائب عز الدين ّ
القسام ،الجناح
ّ
يحت السنوار (قائد الحركة بغزة)،
المسلح لـ "حماس" ،عىل ذات القائمة ،وهم :ر
سياس) ،ومحمد الضيف (القائد العام للكتائب) ،"5
وروح مشتىه (عضو مكتب
ي
ي
إضافة إىل فتح ّ
حماد (عضو المكتب السياس)"6.
ي
ي
ميكية تتجه إىل اتخاذ المزيد من العقوبات ضد "حماس" ،وهذا
يبدو أن اإلدارة ال ر
ما ّ
الت
جسده ترصي ــح ترامب ،خالل مشاركته يف القمة العربية اإلسالمية ال ر
ميكية ،ي
ّ
اعتي أن الحركة تمثل
عقدت يف العاصمة السعودية الرياض ،يف أيار  ،2017إذ ر
"تهديدا إرهابيا للمنطقة"7.
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السياس الجديد
المكتب
ي
ّ
الممية مع
تصدرت الشخصيات المعروفة بعقلياتها العسكرية والمشهورة بعالقاتها
ر
الت تسىع الخ رية لمحارصتها وتقويض نفوذها
إيران  -العدو اللدود للوليات المتحدة ي
ّ
السياس الجديد يف عهد هنية ،إذ تقلد صالح العاروري
 أبرز مناصب المكتبي
منصب نائب هنية ،8ف حي ترأس السنوار زعامة الحركة ف القطاع9.
ي ر
ي
أعادت تلك اليكيبة رسم خارطة العالقات الخارجية لـ "حماس" ،وعىل رأسها تعزيز
ّ
"القسام" ،10يف المقابل تدفع
الكي لـ
والماىل
العالقة مع إيران ،الداعم العسكري
ر
ي
ان عىل حساب تراجع يف العالقات مع أطراف إقليمية
الحركة ثمن التقارب اإلير ي
تربطها عالقة "تحالف" مع الوليات المتحدة ،إذ خرج العاروري من قطر  11بفعل
أميكية عىل الدوحة ،فتوجه نحو ربيوت ،الحاضنة الك ري
ضغوطات إرسائيلية و ر
لحزب هللا المدعوم إيرانيا.

انعكاس تركيبة "المكتب الجديد" عىل القضية الفلسطينية
ميكية الجديدة
تهدد تركيبة المكتب
السياس الجديد للحركة فرص نجاح المقاربة ال ر
ي
الت تجاوزت ملف "القدس" ،وتتجه نحو إنهاء قضية عودة
للقضية الفلسطينية ،ي
الت هجروا منها العام .1948
الالج رئي إىل أراضيهم ي
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"حماس" تنتخب العاروري نائبا لرئيس مكتبها السياسي ،األناضولhttps://goo.gl/NWLYTV .2017/10/9 ،
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أول قيادي في حماس يغادر قطر ،بوابة فيتوhttps://goo.gl/P2xYvS .2017/6/4 ،
4

وعىل الرغم من أن "حماس" قبلت ،قبيل اإلعالن عن نتائج انتخابات المكتب
السياس الجديدة ،ر
الدولتي عىل حدود  ،1967إل أن إدارة ترامب لم
بمشوع حل
ر
ي
ائيىل
تعيد طرحه ،وبادرت إىل وضع مقاربة جديدة لحل الرصاع
الفلسطيت-اإلرس ي
ي
لصالح الحتالل.
تعط الولوية لتطوير القدرات العسكرية
من جانب آخر ،يزيد صعود قيادات
ي
فلسطي
اض خارج
ر
للحركة ،وترغب بتوسيع نطاقها لتشمل الضفة الغربية ،وربما أر ي
ّ
اللبنان ،بالتنسيق مع حزب هللا؛ من حدة العداء مع إرسائيل ،ويــهدد
لحقا كالجنوب
ي
ميكية يف المنطقة.
المصالح ال ر
ّ
الت تفيض أن "حماس" قد تسلم سالحها يف هذه
تنف هذه اليكيبة التكهنات ي
كما ي
المرحلة ،ضمن ررسوط اللجنة الرباعية الدولية لالعياف بالحركة ضمن أي نظام
فلسطيت جديد.
ي

العالقات الخارجية للحركة
ميكية الجديدة ،باليامن مع تقاربــها مع الدول العربية المعادية لحركة
ألقت اإلدارة ال ر
المسلمي" ،بظاللها السلبية عىل عالقات "حماس" الخارجية ،إذ مارست
"اإلخوان
ر
ضغوطات ّ
قوضت من خاللها عالقات الحركة ،خاصة مع الطراف اإلقليمية
الحليفة لواشنطن ،كقطر 12والسعودية الداعمت ري ر
الدولتي.
لمشوع حل
ر
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حماس عنوان األزمة مع قطر  ..وقطع العالقة بالحركة قد يرتد على الجميع CNN ،عربية.2017/6/13 ،
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ان (الذي يضم حزب هللا
يف المقابل ،قد تتسبب عودة حماس إىل المحور اإلير ي
وسوريا)13

بفشل المحاولت ليميم العالقات مع أطراف تعادي إيران ،ما دامت

الكي للقسام" كما قال
الحركة تفضل إقامة عالقات معها كونها "الممول العسكري
ر
السنوار.

ً
أول :ما يطلق عليه اسم "محور المقاومة" (إيران ،حزب هللا ،سوريا)
ّ
لتحسن ،بعد حالة
السياس الجديد لـلحركة العالقة مع طهران إىل ا
أعاد المكتب
ي
الداخىل بسوريا ،حيث زار
فتور بدأت يف العام  2011عىل خلفية أحداث الرصاع
ي
وفد من الحركة برئاسة العاروري أيران يف أب  2017إيران تلبية لدعوة "رسمية"،
المي العام لـحزب هللا.
ليلتف بعد شهرين يف مكان إقامته بلبنان بحسن نرص هللا ،ر
ي
أزعج التقارب مع إيران الوليات المتحدة ودول عدة حليفة لها ،حيث اتهمت
واشنطن طهران بدعمها لإلرهاب ،وذلك يف تعقيبها عىل ترصي ــح السنوار الذي أكد
الكي للحركة.
ه الداعم العسكري
ر
بأن إيران ي
لتف إيران وحماس بنقاط عدة ،أبرزها:
ت ي
ّ
تمسكهما بعدم العياف بإرسائيل ومحاربتها.

فلسطي كاملة بالمقاومة
 التقارب يف أفكار المقاومة ورصورة تحرير أرض
ر
ّ
المسلحة.

13

هل تتحد جبهتا الشمال والجنوب في مواجهة االستفراد اإلسرائيلي؟ ،القدس العربي.2018/2/20 ،
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 اليديولوجية اإلسالمية.
الت تصفها بـ"اإلسياتيجية" 14مع طهران،
وحاليا ،تتجه "حماس" إىل تعزيز عالقتها ي
اإلقليم لها ،إذ تأمل الحركة من تلك العالقة عودة
الماىل
خاصة يف ظل تراجع الدعم
ي
ي
إقليم قوي لها.
الماىل والعسكري لها ،ووجود داعم
الدعم
ي
ي
الت تعلن أن
يعود تمسك طهران بهذه العالقة إىل أيديولوجية المقاومة اإليرانية ي
القضية الفلسطينية أساسية ،ودعمها رصورة ،فضال عن أن دعم القضية
الفلسطينية يعطيها وزنا إقليميا.
ونتيجة لتوثيق عالقاتها مع طهران ،تقاربت "حماس" مع "حزب هللا" ،وعقدت
بينهما لقاءات عدة يف إطار بحث سبل تطوير العالقة ،كما احتضن الحزب أعضاء
السياس للحركة ،أبرزهم العاروري.
يف المكتب
ي
ر
المؤرسات السابقة أن "حماس" تتجه
أما عىل صعيد العالقة مع سوريا ،فالواضح من
إىل ترميم عالقتها مع دمشق ،إذ قال مصدر مقرب من الحركة "إن هناك وساطة
ّ
المرجح أن تنجح تلك المحاولة.
الطرفي" ،15ومن
إيرانية ليميم العالقة ربي
ر
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رسالة هنية للقائد تدل على عالقة إستراتيجية مع إيران ،وكالة أنباء الطلبة اإليرانية (إسنا).2018/1/22 ،
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دمشق ترفض حتى اآلن الوساطة اإليرانية للتصالح مع حماس  ..وال زيارة للحركة إلى سوريا ،القدس العربي،
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ً
ثانيا :روسيا
وبي طهران،
لم تتأثر العالقة ربي "حماس" وروسيا عىل الرغم من فتور العالقة بينها ر
الت تربطها عالقة تقارب مع موسكو مبنية عىل "مواجهة" الوليات المتحدة.
ي
فالعالقة ربي "حماس" وموسكو "ديبلوماسية" بالساس ،لم تثمر بأي مواقف
سياسية لصالح الحركة ،لكن متوقع أن تسىع "حماس" لتعزيزها ،لضمان وجود قوى
الت تتعرض لها.
دولية داعمة لها يف ظل الضغوطات ال ر
ميكية ي

ً
ثالثا :قطر
منذ فوز "حماس" ف النتخابات ر
ممية
التشيعية العام  2006بلورت الحركة عالقة ر
ي
الت حرصت عىل صعود
مع قطر ،الدولة الداعمة لجماعة "اإلخوان
ر
المسلمي" ،ي
مي يك
الحركة للحكم بسالم ،واستمرت العالقة عىل حالها إىل أن اتهمها الكونغرس ال ر
الماىل والعسكري لـ"حماس" ،وباحتضان عدد
بتقديم دعم "مؤثر" عىل
ر
المستويي " ي
السياس السابق)
من قادتها داخل أراضيها ،بمن فيهم خالد مشعل (رئيس مكتبها
ي
الطرفي.
منذ العام  ،2012ما أدى إىل فتور يف العالقة ربي
ر
الحاىل عىل النحو اآل ين:
ويمكن تلخيص أسباب الفتور
ي
ميكية لوقف دعم قطر لـ "حماس".
 الضغوطات ال ر
أميكية جديدة للقضية
ميكية ،وطرح مقاربة ر
 متانة العالقة القطرية ال ر
الفلسطينية.

8

سىع "حماس" لتطوير قدراتها العسكرية وتوسيع دائرة عملها العسكري،

ي
المر الذي يتعارض مع رؤية قطر ،الت تتبت الحل السلم للرصاع ر
ومشوع
ي
ي
الدولتي.
حل
ر
الت أجرتها "حماس" مع مرص بداية حزيران  ،2017إذ قال
 التفاهمات ي
السنوار ،يف لقاء عقده بمدينة غزة ،إن هناك "أطرافا انزعجت من تقاربنا
ّ
الخي مع مرص" ،فهم منها قطر ،وتالها هجمة شنها اإلعالم القطري عىل
ر
الحركة ،بسبب تقاربــها مع محمد دحالن ،المفصول من حركة التحرير
اعتي موقع "الجزيرة نت" ذلك التقارب "تيها سياسيا،
الوطت "فتح" ،إذ ر
ي
وخطأ ل بد إصالحه"16.
الطرفي:
وترتب عىل توتر العالقة ربي
ر
يعت صعوبة إقامة أي من قيادات من
 إخراج العاروري من الدوحة ،ما ي
حماس ،خاصة هنية ،داخل أراضيها.
ّ
الت تقدمها قطر لـ"حماس" ،المر الذي أثر سلبا عىل
 قطع اإلمدادات المالية ي
الزمة المالية للحركة17.
ممية مع الوليات المتحدة ،تستمر العالقة ربي قطر
وللمحافظة عىل عالقات ر
بلوماس فقط ،حيث التف هنية ،بمكتبه
و"حماس" بشكل حذر عىل المستوى الدي
ي
بتاري ــخ  ،2017/12/18محمد العمادي ،رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة.

16

ياسر الزعاترة" ،حماس" وتحالفاتها الجديدة  ..تيه ال بد من تجاوزه ،الجزيرة نت.2017/9/10 ،
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مقابلة مع مصدر في حركة "حماس" ،رفض الكشف عن اسمه ،للباحثة.

.https://goo.gl/uyA6K4
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ومن المرجح أن تراوح العالقة "الديبلوماسية" مكانها ،إذ ل ييتب عليها أي اليامات
سياسية أو مالية.
يعت ذلك أن المشاري ــع القطرية لغزة ستتوقف ،فقد قال العمادي "تجري مراقبة
ل ي
الموال القطرية لغزة لضمان إنفاقه عىل الحتياجات اإلنسانية ( )...ونبلغ واشنطن
نخيهم بما يجري
بالمعلومات الصحيحة بشأنها ( )...صورة قطر تحسنت عندما ر
عىل الرض وما نقوم به

هناك"18.

ر ً
ابعا :تركيا
الخية
من المحتمل أن يؤدي تباين العالقة ربي أنقرة وواشنطن ،عىل خلفية الزمات
ر
بالمنطقة العربية ،وف ظل ر
الت
مشوع القانون ال ر
مي يك لفرض عقوبات عىل الدول ي
ي
الفلسطيت ،إىل تعليق أنقرة عالقتها بحركة "حماس" عىل
تدعم "اإلرهاب"
ي
مستويات عدة.
ّ
اف طه الجبوري (المهندس المتعاون مع
وف هذا السياق ،رحلت تركيا العالم العر ي
ي
19
اض العراقية ،فور وصوله إىل البالد ،وسبقه مغادرة "العاروري"
القسام)  ،إىل الر ي

الت وصلها عقب مغادرته سوريا.
تركيا ،ي

18

قطر تقول إن مساعدات غزة تجنب إسرائيل الحرب وتظهر أن الدوحة ال تدعم "حماس" ،رويترز.2018/2/22 ،

19

"حماس" توسط إيران لإلفراج عن "قسامي" في العراق ،جريد األخبار اللبنانية.2018/3/26 ،

https://goo.gl/4ZB4Mp
https://goo.gl/hoLjNv
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حي إعادة ترتيب المنطقة
ومن المحتمل أن تشهد العالقة ربي
الطرفي فتورا إىل ر
ر
والدوىل.
اإلقليم
اإلقليمية ،وضمان تركيا استقرار عالقاتها بالدول يف المحيط
ي
ي

ً
خامسا :السعودية
بعد تعزيز العالقات بي حماس وإيران ،وف ظل المساع العربية ُّ
"الس ّنية" والدولية
ر
ي
ي
لتقويض نفوذ إيران يف المنطقة اإلقليمية ،حاولت السعودية ترميم العالقة مع
ان ،يف حزيران  ،2017من خالل دعم مرص
"حماس" وسحبها من المحور اإلير ي
إلعادة طرح ملف المصالحة الفلسطينية ،والدفع بدحالن لبدء تفاهمات مع الحركة
بملف "المصالحة المجتمعية" ،والتخفيف عن غزة.
فيما يتعلق
ي
وىل
رسعان ما فشلت تلك المحاولت ،وتدهورت العالقة ربي
ر
الطرفي ،حيث قال ي
القوم السعودي،
العهد السعودي محمد بن سلمان "ل يمكننا المخاطرة بالمن
ي
نعيش ف منطقة فيها داعش ( )...وحماس وإيران"20.
ي
مساع "حماس" لتعزيز عالقتها مع إيران ،ورغبتها يف توسيع
يعود الفشل يف ذلك إىل
ي
اض أخرى ،فضال
دائرة عملياتها العسكرية ضد إرسائيل ،لتشمل الضفة الغربية وأر ٍ
عي معاداتها للحركة.
عن تودد السعودية للوليات المتحدة ر
ميكية
مي يك  -السعودي ،والموافقة السعودية عىل المقاربة ال ر
و يف ظل التقارب ال ر
الطرفي "متوترة".
الجديدة للقضية الفلسطينية ،من المتوقع أن تبف العالقة ربي
ر

20

محمد بن سلمان يؤكد وجود مصالح تتقاسمها الرياض وتل أبيب ،صحيفة العرب القطرية.2018/4/3 ،

https://goo.gl/qdvVtD
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ً
سادسا :مرص
الت تربطها عالقات اقتصادية
مرص الحليف القديم للوليات المتحدة ،الدولة ي
اإلقليم الذي يتمتع بعالقات جيدة مع إيران
وسياسية مع إرسائيل ،والطرف
ي
وروسيا؛ تربطها اليوم عالقة "مصالح متبادلة" مع "حماس" ،بعد موجة من العداء
تسببت بتوجيه القاهرة اتهاماتها للحركة بشن هجمات داخل أراضيها.
عتي مرص وسيطا لعمليات وقف إطالق النار
وتوصف تلك العالقة بـ"التاريخية" ،إذ ت ر
ربي إرسائيل و"حماس" يف أوقات التصعيد العسكري ،وراعية لملف تبادل الرسى،
الفلسطيت -
السابق ،ربي كتائب "القسام" وإرسائيل ،وراعية لملف حل الرصاع
ي
السيس أول من تبت
يعتي الرئيس المرصي عبد الفتاح
ائيىل ،وما زالت ،إذ ر
اإلرس ي
ي
ميكية الجديدة للقضية) ،خالل زيارته
(ف إشارة للمقاربة ال ر
مصطلح "صفقة القرن" ي
إىل واشنطن بتاري ــخ  ،2017/4/3فضال عن رعاية القاهرة لملف المصالحة
الفلسطينية ربي "فتح" و"حماس".
ّ
الطرفي ،تسىع "حماس" للتخفيف من حدة الزمة
و يف إطار المصالح المتبادلة ربي
ر
وبي غزة.
اإلنسانية بغزة ،بينما تسىع القاهرة
لتأمي الحدود بينها ر
ر
تأمي الحدود وإنشاء المنطقة
وف الوقت الذي قطعت فيه "حماس" شوطا ر
كبيا يف ر
ي
ر
المعيس.
العازلة ،فإن القطاع لم يشهد أي تحسنا عىل المستوى
ي
لجت مكاسب سياسية تتعلق بمستقبل
من المرجح أن تستغل واشنطن تلك العالقة ي
عي القاهرة ،أو قد تتعلق بتوجيه
القضية الفلسطينية ككل ،وفق مقاربتها الجديدة ر
ر
مبارسة مع إرسائيل تضمن التهدئة عىل
سلوك الحركة من أجل عقد اتفاقيات
حدودها مع غزة لفيات طويلة.
12

ظرفي :أولهما استمرار
من المرجح أن يرتهن مستقبل العالقة ربي مرص وحماس إىل
ر
الت من المتوقع استمرارها ما دامت المصلحة المرصية قائمة،
المصالح المتبادلة ي
أميكا وإرسائيل ،تسعيان
وثانيهما ،المكاسب السياسية اإلقليمية ال يت يعتقد أن كال من ر
عي القاهرة ،لذا يتم محارصة "حماس" سياسيا واقتصاديا.
لجنيها من الحركة ر

خاتمة
يمكن تلخيص مستقبل العالقات الخارجية لـ"حماس" يف ظل إدارة ترامب باآل ين:
 فتور يف العالقة مع قطر وتركيا.
 تعزيز العالقة مع إيران وحزب هللا وروسيا.
 محاولة ترميم العالقة مع سوريا يف إطار تعزيز عالقتها مع إيران.
ّ
المرجوة من
حي انتهاء المصلحة المرصية
 استمرار العالقة مع مرص إىل ر
الحركة.
 توتر العالقة مع السعودية.
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