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صرحّخالدّمشعلّ،رئيسّالمكتبّالسياسيّلحركةّالمقاومةّاإلسالميةّ"حماس"ّ،بتاريخّّ42أيلولّّ4102
ّ
فيّندوةّبعنوانّ"التحوالتّفيّالحركاتّاإلسالمية"ّ،عقدتّفيّالعاصمةّالقطريةّ،الدوحة"ّ ،أخطأنا ّفيّ
الشركةّوالتوافق ّعلىّحسابّمبدأّ
تفردناّبالحكمّاستنادّا ّإلى ّمبدأّالفوز ّباألغلبيةّ،وكانّاألجدى ّتعزيز ّ ّا
استبدال ّاآلخر"ّ .1وأضاف ّ"أن ّحركة ّحماس ّتمارس ّدورها ّالسياسي ّوفق ّضرورات ّالواقع ّبشرط ّعدمّ
تعارضهاّمعّالمبادئ"ّّ.2
يمكن ّفهم ّحديث ّمشعل ّعن ّالواقعية ّالسياسية ّفي ّضوء ّسلسلة ّمن ّاألفعال ّالتي ّتبنتها ّالحركة ّخاللّ
األعوام ّالثالثةّالماضيةّ ،مثل ّقبولها ّبحكومة ّالتوافقّالوطني ّفي ّالعام ّّ،4102وموافقتهاّعلى ّخوضّ
االنتخاباتّالبلديةّهذاّالعامّّ،4102وطرحهاّلمبدأّالقوائمّالموحدةّ،إضافةّإلىّمحاوالتّالحركةّالمستمرةّ
إلعادة ّترميم ّعالقاتها ّالخارجية ّمع ّبعض ّالدول ّفي ّالمنطقة ّكمصرّّ ،وايرانّ ،والسعودية ّبالرغم ّمنّ
أخيراّتعاملهاّبواقعيةّإزاءّقضيةّتطبيعّالعالقاتّبينّتركياّ
اختالفهاّمعهاّفيّالعديدّمنّالرؤىّالسياسيةّ،و ّ
واسرائيلّ.
تتجهّحركةّ"حماس"ّإلى ّبلورةّفكرّسياسيّيتسمّبالواقعيةّوالعقالنيةّ،ويتماشىّمعّمصالحّالحركةّعلىّ
المستوى ّالفلسطيني ّالداخليّ ،ويمنحها ّالقدرة ّوالمرونة ّفي ّصياغة ّعالقات ّخارجية ّمتوازنة ّفي ّظلّ
المتغيراتّفيّالشرقّاألوسطّوالمحيطّالعربيّواإلسالميّ ،ويعودّهذاّإلىّعددّمنّالعواملّالتيّتساهمّ
فيّتطورّالفكرّالسياسيّللحركةّ.
ّ

ميثاق حركة "حماس" والرؤية ألاممية
يتحدثّميثاقّحركةّ"حماس"ّعنّجملةّمنّالمبادئّواألسسّالمرتبطةّبالعقيدةّاإلسالميةّوفكرّجماعةّ
"اإلخوانّالمسلمين"ّذيّالرؤيةّاألقربّإلى ّمفهومّ"األمةّاإلسالمية"ّ.فيغيبّعنّالميثاقّمفهومّ"الدولةّ
الوطنية" ّومصالح ّالشعب ّالفلسطيني ّبوصفه ّشعبّا ّله ّأهداف ّمستقلةّ .فهو ّيعرف ّالحركة ّبأنها ّ"حركةّ
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عالمية""ّ ،بعدهاّالمكاني" ّفيّأية ّبقعةّيوجدّبهاّمسلم ّونّ،بهدفّ"إعالنّقيامّدولةّاإلسالمّعلىّأرضّ
فلسطين"ّو"نصرةّالمستضعفينّفيّأيّمكانّتصلّإليهّالحركة"ّّ3.
والّيتطرقّالميثاقّإلىّعالقاتّ"حماس"ّالخارجيةّإالّمنّزاويةّعدمّالتعاطيّمعّأيّدولةّتدعمّاالحتاللّ
اإلسرائيليّ.ويؤمنّالميثاقّبعدمّجدوىّأيةّ"مبادراتّأوّمؤتمراتّسلمية"ّويصفهاّ"بالمؤامراتّالدولية"ّ.أماّ
الطريقّالوحيدّلتحريرّفلسطينّ،فهوّ"الجهاد"ّكونهّ"فرضّعينّوواجبّعلىّكلّمسلم"ّ4.
تكمنّالمعضلةّفيّهذاّالميثاقّأنهّقدّيشكلّعائقّاّأمامّعالقاتّالحركةّالخارجيةّوالدوليةّ ّ.ويشيرّناصرّ
الدين ّالشاعرّ ،المقرب ّمن ّ"حماس"ّ ،ونائب ّرئيس ّالوزراء ّالفلسطيني ّفي ّحكومة ّ"حماس" ّالعاشرةّ
(ّ ،)4112-4112إلى ّأن ّالميثاق ّعبارة ّعن ّ"خطاب ّوتوجيه ّديني ّدعوي ّّ ...وليس ّميثاقّا ّسياسيّاّ
بالمعنىّالكامل"ّ،واعتّمّدّفيّسياقّفترةّزمنيةّمعينةّمنّعمرّالحركةّ"لمّتتعدّأوائلّالتسعينياتّمنّالقرنّ
العشرين"ّ.بالتاليّ ،فإنّالحركةّ"توقفتّعنّطباعته"ّ .ومنّوجهةّنظرهّفإنّ"إسرائيل"ّهيّالمستفيدةّمنّ
هذاّالميثاقّوتسعىّمنّخاللهّإلىّ"التحريضّعلىّحماس"ّدوليّاّ5.
ّ

الجمع بين الحكم واملقاومة
علىّفوزهاّفيّاالنتخاباتّالتشريعيةّالعامّّ.4112
ّ
تمكّنتّ"حماس"ّمنّالسيطرةّعلىّقطاعّغزةّبعدّعامّ
فوجدتّنفسهاّفيّبيئةّمعاديةّلهاّ،وتحتّوطأةّحصارّسياسيّواقتصاديّإقليميّودوليّ،بسببّعدمّ
موافقتهاّعلىّشروطّاللجنةّالرباعيةّالدوليةّ،التيّكانّأهمهاّاالعترافّبإسرائيلّ.
لمّتستطعّ"حماس"ّتحقيقّماّالتزمتّبهّفيّبرنامجهاّاالنتخابيّحولّتوفيرّالخدماتّاالجتماعيةّالعامةّ
للمواطنّالفلسطينيّ ،فيّمجاالت ّالصحةّوالتعليمّوالضمانّاالجتماعيّ ّ6،وفيماّيتعلقّبالماءّوالكهرباءّ،
وانعكاسهماّعلىّكافةّجوانبّالحياةّ،وعالوةّعلىّذلكّارتفعّمعدلّالبطالةّمنّّ%01العامّّ 4112إلىّ
ّ%24في ّالعام ّّ7.4102كماّلمّتستطعّتوفيرّرواتب ّكاملةّومنتظمةّلنحو ّّ 21ألفّم ّوظفّ ،أكثرّمنّ
نصفهمّيعملونّفيّقطاعاتّخدميةّداخلّقطاعّغزةّ8.
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تشكل ّهذه ّالظروف ّالمعيشية ّحالة ّمن ّالضغط ّالمستمر ّعلى ّحركة ّ"حماس"ّإليجادّحلول ّتساهم ّفيّ
تخفيفّاألزمةّالمعيشيةّفيّالقطاعّ،الّسيماّفيّظلّإغالقّمعظمّاألنفاقّالتيّتربطّبينّرفحّالمصريةّ
ّ،والتيّشكلتّفيّمرحلةّمنّالمراحلّمم ارّلنقلّالبضائعّواألموالّإلىّداخلّغزةّ ّ.9وكذلكّفيّ
وقطاعّغزة ّ
ظلّانعدامّفرصةّفكّالحصارّعنّطريقّمواجهةّعسكريةّكماّحدثّفيّحربّغزةّّ،4102لعدمّوجودّ
بيئةّسياسيةّمتوازنةّوداعمةّيمكنّمنّخاللهاّاستثمارّأيّجهدّعسكريّيبذلّمنّقبلّالحركةّفيّمواجهةّ
إسرائيلّ.فلمّيعدّهناكّمجالّأمامّ"حماس"ّسوىّالتعاملّمعّكافةّالخياراتّالممكنةّ،داخليّاّوخارجيّاّ،منّ
أجلّتخفيفّالحصارّ،وتجنبّتدهورّشعبيةّالحركةّفيّقطاعّغزةّ.
ّ

تراجع الرهان على جماعة إلاخوان املسلمين
مثلت ّأحداث ّ"الربيع ّالعربي" ّوارهاصاتها ّتجربة ّعميقة ّفي ّالفكر ّالسياسي ّلحركة ّ"حماسّ .فقبل ّهذهّ
األحداثّ،كانتّعالقاتّالحركةّتدورّفيّمحوريينّرئيسينّ :األولّتقودهّإيرانّ،ويضمّسورياّوحزبّاهللّ
و"حماس"ّ ّ ،وتقترب ّمنهم ّجماعة ّاإلخوان ّالمسلمينّ ّ ،وقطرّ ،وتركياّ .أما ّمحور ّ"االعتدال" ّفتشكل ّمنّ
مصرّّ ،والسعوديةّ ،واألردنّ ،وكان ّلهذه ّالدول ّعالقات ّتواصل ّدائم ّمع ّ"حماس"ّ ،حتىّفيّظلّغيابّ
رؤىّمشتركةّمعّالحركةّ.
علىّإثرّاشتعالّالحراكّالثوريّفيّكلّمنّمصرّ،وتونسّ،وسورياّ،واليمنّ،عبرتّ"حماس"ّعنّموقفهاّ
الداعمّلخيارّالشعوبّفيّتحقيقّالحريةّوالكرامةّ،والحقّاّلتمهدّالطريقّ"لتحريرّفلسطين"ّ10.فخسرتّدعمّ
حلفائهاّفيّسورياّوايرانّباعتبارّموقفّالحركةّكانّداعمّا ّللثورةّضدّالنظامّالسوريّ،فوجدتّ"حماس"ّ
فيّجماعةّاإلخوانّالمسلمينّوفوزّمحمدّمرسيّبرئاسةّالجمهوريةّ(ّ)4100-4104بديالّ ّأقربّلفكرهاّ
الدينيّوالسياسيّباعتبارهاّامتدادّاّأيديولوجيّاّلإلخوانّ.11
ّوانهيارّحكم ّ"اإلخوان ّالمسلمين" ّوتراجع ّالفكر ّالثوريّفي ّدول ّ"الربيعّ
ومعّتوالي ّالتطورات ّفيّمصر ّ
العربي"ّ،سعت ّ"حماس" ّإلى ّاعتماد ّمبدأ ّعدم ّالتدخلّفيّشؤون ّالدول ّوخصوصياتهاّ ،وحاولت ّتعزيزّ
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اقترابها ّأكثرّمنّالشأنّالفلسطينيّالداخليّومصالحهّالوطنيةّ،بعيدّاّعنّالنظرةّاألمميةّالتيّطغتّفيّ
بدايةّ"الربيعّالعربي"ّ ،مماّيمكنّأنّيعطيّالحركةّقدرةّأكبرّعلىّالمناورةّالسياسيةّواعادةّالتوزانّإلىّ
عالقاتهاّفيّاإلقليمّ.
ّ

رؤية الحركة ملفهوم الدولة واملصالح الوطنية
بالرغمّمنّعدمّإقدامّ"حماس"ّعلىّتعديلّميثاقهاّلظروفّداخليةّخاصةّبقاعدتهاّ،أوّخوفّاّمنّأنّيفسرّ
ذلكّعلىّ أنهّتنازلّعنّالثوابتّوالمبادئّالتيّأسستّعليهاّالحركةّ،إالّأنهّيمكنّفهمّمقدارّالتطورّ
الفكريّالذيّطرأّعلىّرؤيةّالحركةّونظرتهاّلكيفيةّإدارةّعالقاتهاّالخارجيةّ ،والقضاياّالوطنيةّالداخليةّ،
منّخاللّبعضّالنصوصّاألدبيةّلقادتهاّالحاليينّ.
ترى ّ"حماس" ّأن ّ"قاعدة ّالمصالح ّلها ّتستند ّإلى ّمصالح ّالشعب ّالفلسطيني ّوقضيته"ّ ،وأن ّعالقاتهاّ
الخارجيةّيجبّأنّتدارّوفقّمنطلقاتّوطنيةّفلسطينيةّذاتّصلةّبالتحريرّوحقّتقريرّالمصيرّ ،علىّ
أساسّالتعاملّبعقالنيةّمعّالقضاياّالسياسيةّ.يقولّأسامةّحمدانّمسؤولّالعالقاتّالخارجيةّفيّالحركةّ
("ّ)4100-4112إنّ"حماس"ّتتعاملّمعّالواقعّبكلّمكوناتهّ،ومعّاحتياجاتّالعملّالسياسيّبتفاصيلهّ،
دونّتعارضّمعّمنظومةّالقيمّواألخالقّ...وأنّالعاملّاألساسيّفيّالعالقاتّالدوليةّهوّإمتالكّالقوةّ
علىّاألرض"ّ12.
يعتبر ّحمدان ّأنّ ّ"الكيان ّالصهيوني ّهو ّالعدو ّالوحيد"ّ ،لذا ّيجب ّالبحث ّعن ّنقاط ّااللتقاء ّمع ّالقوىّ
خرىّوتعزيزهاّ ،مهماّكانتّالتبايناتّواالختالفاتّمعهاّفيّالمواضيعّوالمواقفّغيرّالمتصلةّ
الدوليةّاأل ّ
بمصالحّالشعبّالفلسطينيّ ،وحتىّلوّكانت ّهذهّالقوى ّتدعم ّاالحتاللّاإلسرائيليّ ،معّاحتفاظّالحركةّ
خرىّ13".وكماّيالحظّفإنّهذاّالتصورّ
باستقالليةّقرارهاّوعدمّتوظيفهاّسياسيّاّمنّقبلّالقوىّالدوليةّاأل ّ
مختلفّعماّوردّفيّميثاقّحركةّ"حماس"ّأعالهّ.
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فيّإطارّذلكّ ،تسعىّ"حماس"ّقدرّاإلمكانّإلى ّ"المحافظةّعلىّعالقاتهاّمعّمؤسساتّالدولّالرسميةّ
وعدم ّالتدخل ّفي ّشؤونهم ّالداخلية ّّ ...من ّدون ّأن ّتكون ّعالقاتها ّمع ّطرف ّما ّعلى ّحساب ّالطرفّ
اآلخر"ّ .14وهذاّيعكسّمدىّتقبلّالحركةّلمفهومّمصالحّالدولّبعيدّاّعنّالفكرّاأليديولوجيّالذيّعبرتّ
عنهّفيّميثاقهاّ.
ّ

السلوك السياس ي لـ "حماس"
تّدركّ"حماس"ّ أنهّالّيمكنهاّالرهانّبشكلّمطلقّعلىّأيّطرفّإقليميّكماّكانّفيّالسابقّ،كماّالّ
يمكنهاّأنّتّحسبّعلىّطرفّماّدونّاآلخرّ .فمصالحّالدولّتتغيرّبشكلّسريعّ ،وفقّمعطياتّجديدةّ
فيّظلّحالةّسياسيةّراهنةّمعقدةّ،وتنافسّبينّالقوىّالرئيسيةّفيّالمنطقةّ،عداّعنّتحولّالصراعّفيّ
جزءّمنهّإلى ّصراعّطائفيّ،إذ ّتسعىّكلّدولةّإلى ّاستثمارّأية ّفرصةّلتعزيزّمشروعهاّودورهاّعلىّ
حسابّالمشروعّالمقابلّ.
ترتبط ّ"حماس" ّبعالقات ّقوية ّمع ّتركيا ّالتيّيحكمها ّحزب ّذو ّتوجهّإسالميّ ،إذ ّيقيم ّفيهاّبعضّقادةّ
الحركةّ ،وسبقّأنّكانتّمركزّإقامةّعضوّمكتبهاّالسياسيّصالحّالعاروريّ.إنّإقدامّتركياّعلىّإعادةّ
تطبيع ّعالقاتها ّمع ّإسرائيل ّبعد ّقطيعة ّدامت ّست ّسنوات ّالقى ّتفهمّا ّمن ّقبل ّ"حماس" ّباعتباره ّشأنّاّ
داخليّا ّيقع ّضمن ّضرورات ّومصالح ّالدولة ّالتركيةّ15.بل ّطالبت ّالحركة ّأن ّيستثمر ّهذا ّفي ّالضغطّ
علىّإسرائيلّمنّأجلّفكّالحصارّعلىّقطاعّغزةّوتحقيقّمصالحّفلسطينيةّ16،بالرغمّمنّأنّاالتفاقّ
شكلّخيبةّأملّلعدمّتضمنهّشرطّفكّالحصارّعنّقطاعّغزةّ.
تسعى ّ"حماس"ّ ،اآلنّ ،إلعادة ّالتوازن ّإلى ّعالقاتها ّمع ّدول ّمركزية ّفي ّالمنطقةّ ،تربطها ّبها ّمصالحّ
مباشرة ّكمصرّّ ،والسعوديةّ ،وايرانّ .فمصالح ّ"حماس" ّفي ّقطاع ّغزة ّتجبرها ّعلى ّالتعامل ّمع ّالنظامّ
المصري ّالحالي ّبعيدّا ّعن ّسياق ّ"المظلومية" ّالتي ّوقعت ّعلى ّجماعة ّ"اإلخوان ّالمسلمين" ّوالرئيسّ
مرسيّّ.
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والّتتجاهلّ"حماس"ّأ نّمصرّهيّالعنوانّاألولّلتخفيفّالحصارّالمفروضّعلىّقطاعّغزةّوفتحّمعبرّ
رفحّ،وهيّأيضّاّطرفّمهمّفيّأي ّمفاوضاتّغيرّمباشرةّمتوقعةّبينّالحركة ّوالجانبّاإلسرائيليّفيماّ
يتعلقّبالجنودّاألسرىّلديهاّ ّ.وبالرغمّمنّعدمّحدوثّتقدمّحقيقيّفيّالعالقةّمعّمصرّ ،إالّأنّالحركةّ
فتحتّبابّالحوارّعبرّنافذةّالمخابراتّالمصريةّ17.
أمّاّبخصوصّالعالقاتّمعّالمملكةّالعربيةّالسعوديةّ،فقدّصرحّعزامّالتميميّ ،أحدّالمقربينّمنّحركةّ
"حماس"ّ ،نقالّ ّعن ّخالد ّمشعل ّ"إن ّالحركة ّبادرت ّإلى ّفتح ّقناة ّتواصل ّمع ّالقيادة ّالسعودية ّالجديدةّ،
مباشرةّبعدّتوليّالملكّسلمانّبنّعبدّالعزيزّالحكم"ّ18،الذيّيسعىّإلىّتجنيدّكافةّالطاقاتّ"السنية"ّفيّ
المنطقةّلمواجهةّالمشروعّاإليرانيّباعتبارهّالخطرّالحقيقيّعلىّالمملكةّومنطقةّالخليجّالعربيّ.
وقدّأثمرتّهذهّالمحاوالتّعن ّعقدّلقاءّبينّمشعلّوالملكّالسعوديّ ،ووليّوليّعهدهّاألميرّمحمدّبنّ
سلمانّ،وأدتّإلىّإفراجّالسلطاتّالسعوديةّعنّمعتقلينّمقربينّمنّ"حماس"ّ،إضافةّإلىّالضغطّعلىّ
مصرّمنّأجلّإلغاءّقرارّاعتبارّ"حماس"ّحركةّإرهابيةّ،والتوسطّلقادةّالحركةّالحقّاّلزيارةّالقاهرةّولقاءّ
جهازّالمخابراتّالعامةّالمصريّ19.
ّوأماّبالنسبةّإليرانّالتيّسعتّدائمّاّلالستثمارّالسياسيّفيّالقضيةّالفلسطينيةّ ،بصفتهاّقضيةّمحوريةّ
فيّالشرقّاألوسطّ ّ،وبالرغمّمنّتوقفّالدعمّالماليّالسياسيّالمقدمّمنّإيرانّللحركةّ،إالّأنّ"حماس"ّماّ
زالتّتقيمّعالقاتّمعهاّعبرّجهازهاّالعسكريّوقيادةّالحركةّفيّغزةّولبنانّ.لكنّ،علىّماّيبدوّفإنّ
تحسنّالعالقةّبينّ"حماس"ّوايرانّمرتبطّأكثرّبماّستؤولّإليهّنتائجّاالنتخاباتّالداخليةّالمقبلةّلحركةّ
"حماس"ّ،التيّستفرزّقيادةّجديدةّعلىّمستوىّرئاسةّالمكتبّالسياسيّللحركةّ.
تعاملتّ"حماس"ّعلىّالصعيدّالفلسطينيّالداخليّبنوعّمنّالمرونةّبعدّأحداثّ"الربيعّالعربي"ّ،منّخاللّ
ّوالموافقة ّالحقا ّعلى ّالمشاركة ّفي ّاالنتخابات ّالبلدية ّلسنةّ
الموافقة ّعلى ّاستقالة ّحكومتها ّفي ّغزةّ ،
ّ .4102يقول ّإسماعيل ّهنيةّ ،نائب ّرئيس ّالمكتب ّالسياسي ّلحماس"ّ ،إن ّأولوية ّالحركة ّإلى ّجانبّ
المقاومةّهيّاالستمرارّفيّبناءّالمؤسساتّالفلسطينيةّعلىّقواعدّوأسسّوطنية"ّ20.
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ماذا بعد؟
يّتوقع ّأنّتستمرّ"حماس" ّفيّسعيهاّإليجادّاختراق ّفيّالشأنّالداخلي ّمنّخاللّالمشاركة ّالمباشرةّأوّ
غيرّالمباشرة ّفيّأيّانتخاباتّبرلمانية ّأو ّرئاسيةّقادمة ّإنّأتيحتّلهاّفرصةّذلكّ،خصوصّاّفيّظلّ
الحديث ّالدائر ّعن ّبديل ّللرئيس ّمحمود ّعباسّ .األمر ّالذي ّسيكسبها ّالشرعية ّالداخلية ّوالخارجيةّ.
وستسعىّإلىّترميمّعالقاتهاّمعّالدولّالتيّترتبطّمعهاّبمصالحّمشتركةّ،مثلّمصرّوايرانّ،علىّقاعدةّ
عدمّالتدخلّفيّأجنداتّهذهّالدولّوأمنهاّالداخليّأوّالخارجيّ.
الّشكّ ّأنّ ّالرؤيةّالسياسيةّوالفكريةّلحركةّ"حماس"ّتطورتّباتجاهّاالنفتاح ّأكثرّفيّعالقاتهاّالخارجيةّ،
إقليميّاّودوليّاّ،علىّقاعدةّاألولويةّلمصالحّالحركةّمنّالناحيةّالوطنيةّالفلسطينيةّ،وتعزيزّأمنهاّالداخليّ
بعيدّا ّعن ّالتصور ّاألممي ّالسابقّ .لكنّ ،تبقى ّعوامل ّمن ّشأنها ّالحد ّمن ّهذا ّالنهجّ ،كتنامي ّظاهرةّ
الطائفية ّفيّالمنطقةّ،وانتقال ّالعالقاتّبين ّإسرائيل ّ ّوبعض ّالدول ّالعربيةّإلى ّمستوىّأعلىّ،إضافةّإلىّ
خرى ّفيّظلّخروجّ
الحركة ّفي ّالحفاظّعلىّوحدةّمواقفهاّالداخليةّ ّ ،وضبط ّأيّرؤى ّأ ّ
أيّمدىّتنجح ّ ّ
قياداتّتاريخيةّأمنيةّوعسكريةّمنّالسجنّتتمتعّبثقلّكبيرّداخلّأطرّالحركةّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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