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 ةثلةثة تحّديات جوهرية:2015حماس 
بل ل الشوبكيكتبه: 

٢٠١٥شباط 

لة عامة

صرح مؤخراً يستعّد رئيس الكتب السياسي لركة الاقاومة السلمية (حماس)، خالّد مشعل، لزيارة مفصلية للعاصمة اليرانية طهران هذا الشهر كما

الاقيادي في حركة حماس أحمّد يوسف. وتأتي هذه الزيارة في ظل الاولت العّديّدة لماس لعادة تاقييم أوضاعها اللقليمية في غمرة كل التغيرات

مستمرة الّدوث على الساحات التلفة. وةثمة أصوات تاجج بأن هذه "الناورات" اللقليمية لماس تري على حساب الساحة الّداخلية الفلسطينية

 والذي يجعلها عُرضة لتساؤلت داخلية وخارجية2015وأهمها ملف الصالة الوطنية. كذلك تبّدو حركة حماس مثاقلة بالكثير من التحّديات في العام 

حول آلية تاوز الرحلة وكيفية التعامل مع هذه التحّديات.

تنالقش هذه الورلقة والتي أعّدّها العضو السياساتي للشبكة بلل الشوبكي ةثلةثة تّديات رئيسية من جملة التحّديات المّة التي تواجهها حماس وهي:

عّدم تطويرها لستراتيجية تنشئة بّديلة عن استراتيجيتها التاقليّدية في الضفةةثانياً نكوص حماس عن تعّديل ميثالقها في ظل إدراكها لناقاط ضعفه؛ أول

 تلكؤ حماس في إعادة بناء شبكةوةثالثاً، أو العمل على حل سياسي يعيّد لها منابرها التاقليّدية؛ 2006الغربية التلة بعّد النتخابات التشريعية عام 

ستاقّدّم الورلقة السياساتية هذه إيضاحاً مركّزاً لهذه لتحّديات الرئيسية فيعللقات إلقليمية تفظ لها كينونتها كحركة ماقاومة لقبل أن تكون حزباً سياسياً. 

، بالضافة إلى الجابة عن أسئلة جوهرية، وهي: لاذا ل تاُقّدِم حماس على تعّديل ميثالقها رغم محاولة2015محاولة لتفكيك صورة حماس في العام 

التنصل منه؟ هل لّدى حماس استراتيجية تنيّد بّديلة في الضفة وكيف تافظ على شعبيتها؟ هل من بّديل مُكافئ ليران وهل لقُطعت كل الطوط معها؟

ميثاق حماس والناقاش الاقّدي الّديّد

 أعادت اليثاق إلى2006إنّ الناقّد الوجه لبنود ميثاق حركة حماس ليس بالّديّد، بيّد أن مشاركة حماس في النتخابات التشريعية وفوزها فيها عام 

دائرة الضوء. فلم تعّد مشاركتها في السلطة الفلسطينية احتواءً لها، بل أصبح هناك تخوّف من أن تتوي حركة حماس السلطة ومؤسساتها. ولكن ما
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نود اليثاق. إل أنّ الركة ب يتناساه العّديّد من الرالقبي ومعظم الفاعلي السياسيي الّداخليي والارجيي يتمثل بأن خطاب حماس وسلوكها السياسيي

ل تّددهما بالضرورةلم تتخذ أي خطوة واضحة وصريحة باتاه مراجعة اليثاق وتعّديله، فيما ظهر وكأنه شكل من التاقّدّيس لهذه الوةثياقة. 

كثيرة هي الؤشرات على تاوز حركة حماس ليثالقها السياسي وإن كان ةثمة جّدل حول مّدى لقّدرة حماس على تاوز ميثالقها بشكل جذري دون أن تتجاوز

كونها جزءا أصيلً من حركة الخوان السلمي وأيّديولوجيتها. ولكن على مستوى الطاب السياسي يكن الستشهاد با صّدر عن رئيس الكتب السياسي

: "نحن اليوم حركة ترير وطني ليس لها عللقة بالخوان السلمي".لقاللماس خالّد مشعل حول العللقة مع الخوان با يتنالقض مع بنود اليثاق، حيث 

 خلل ماقابلة له مع صحيفة (ذي جويش ديليلقال  موسى أبو مرزوق كان أكثر وضوحاً في الّديث عن اليثاق، حيثعضو الكتب السياسي لركة حماس

فورورد) "إن اليثاق ل يحكم حركته، وإن هناك الكثير من أعضاء وكوادر الركة الذين يتحّدةثون عن تغيير اليثاق، لن هناك الكثير من سياسات حماس

الالية التي تتعارض مع ما هو مكتوب في اليثاق". التنصّل ما ورد في اليثاق لم يصّدر فاقط عن أعضاء مكتبها في الارج، فغازي حمّد الاقيادي في

 سامي أبو زهري الاقيادي في حماسطالب على أن اليثاق خاضع للناقاش والتاقييم بهّدف النفتاح على دول العالم، وكذلك أكّّدحماس والاقيم في غزة 

 والاقيم في غزة بعّدم التركيز على اليثاق، والكم على حماس بناء على ما يصّدر عن لقيادييها من تصريحات.

 والذي ياقضي بانضمام حماس لنظمة التحرير2005 عام اتفاق الاقاهرة إن كان الهّدف تبيان التنالقض ما بي اليثاق والاقرارات فمجرد تولقيع حماس على

من اليثاق والتي تؤكّد على أن النخراط في منظمة التحرير يتطلب تبنيها السابعة والعشريندةالفلسطينية بعّد إصلحها يشكل تنالقضاً صريحاً مع الا

، فاقّد شهّدت مجموعة متلحاقة من الوالقف والتصريحات السياسية التي عماّقت2006للسلم. أما مرحلة ما بعّد تشكيل حماس الكومة العاشرة عام 

” إنه ليس أمامنا إل طريق من اةثني، إما وجود إرادة دولية من أمريكا مع (سي إن إن):ماقابلةفمشعل أورد التي في الفجوة بي اليثاق وسلوك الركة. 

 مع حق العودة، وهذا أمر محل توافق فلسطيني،1967وأوروبا والتمع الّدولي تّدفع إسرائيل إلى مسار السلم وإلقامة دولة فلسطينية على حّدود عام 

 هذا التصريح يتنالقض أيضاً مع البنود الواضحة في ميثاق حركة حماس. أو أن تواصل إسرائيل رفض ذلك فنستمر في خيار ماقاومتها."

"تركيز الاقاومة في حّدود عام من أجل الصالة الوطنية، علما أنها نصت على 2006لقبلت حركة حماس التولقيع على وةثياقة الوفاق الوطني عام بعّد ذلك 

حماس ولقعت 2007. وفي العام 1948 والذي يثل "تراجعاً" آخر تثل بولقف العمليات العسكرية داخل الراضي الفلسطينية التلة عام "1967

خطاب  " التفالقيات التي ولقعتها النظمة، وفاقاً لا جاء في تترماتفاق مكة من أجل الصالة الوطنية الفلسطينية، وهو ما تبعه لقيادة حماس لكومة 

. ولكن مرة أخرى ومن أجل تبيان التنالقض، فإن اليثاق لركة حماس يعتبر التنازل عن أي جزء من فلسطي مخالفة للشريعة السلميةـ ول"  التكليف

يكن الاقبول به. ولكن حماس غضت الطرف عما ورد في خطاب التكليف، كما فعلت لحاقا في مناسبات عّدة. لحاقاً ورغم تذّر الناقسام الفلسطيني،

 حماس بياناً رسمياً أوضحت فيه دعمها الكامل لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مسعاه من أجل حصول فلسطي على صفة دولةأصّدرت
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مرالقب في المعية العامة للمم التحّدة. علماً أن هذه الطوة ترتكز أساساً على الاقبول بالاقرارات المية الساباقة بخصوص فلسطي، وهي لقرارات مرفوضة

وفاقاً ليثاق حماس. 

إذن، ما ذُكر أعله هو بعض من البراهي التي تّدلل على التغيرات التي حّدةثت لماس على مر الزمن، وبأن اليثاق ل يشكل إلّ وةثياقة ت تييّدها.

 وليس من خلل ما هو مكتوب فيأعمالهاوبالتالي فعلى الناقاد والرالقبي وصنّاع الاقرار الكم على حماس –خاصة فيما يتعلق بإسرائيل- من خلل 

ميثالقها منذ ما ياقارب ةثلةثة عاقود.

لكن يباقى السؤال الطروح: لاذا ل تاُقّدم حماس على تعّديل ميثالقها رغم كل هذه الؤشرات على التجاوز الفعلي له؟ من أهم السباب التي تنع الركة من

تعّديل ميثالقها يتمثل في الوف من لقاعّدتها الماهيرية الؤدلة. فاقّد ت استمالة وتنشئة وتنيّد هذه الاقاعّدة عبر خطاب إسلمي، ولقّد كانت أداة

التصال تتمثل فيما عرف بشبكة الّدعوة. الفردات الّدينية لم تكن تاقتصر على مجال التنشئة بل تاوزته لتحاول حماس تاقّدي موالقفها السياسية لؤيّديها

بصيغة تتضمن الفردات الّدينية التي اناقسمت في الغالب ما بي حلل وحرام. وبالتالي ورغم أن كون التربية الّدينية الساباقة للعضوية السياسية شكّلت

أهم ماقومات التماسك في الركة، إل أنها من جانب آخر أضحت عبئاً على الركة حي لم يعّد باستطاعة لقيادة حماس تاوز هذه الّددات الفاقهية إذا ما

فكّرت في تغيير موالقفها –البرّرة دينياً- الساباقة. 

وعليه؛ فإن أي تراجع للحركة عن الوالقف التاقليّدية النسجمة مع التربية الّدينية والزاج العام داخل الركة، سيخلق بؤر تساؤل حول مصّدالقية النخبة.

التخوّف من تنامي بؤر التساؤل وتولها إلى بؤر انشاقاق ربا أو انسحاب لصالح تيارات إسلمية أخرى هو ما يفسّر إصرار الركة على استخّدام مصطلح

. فكلمتي (تركيز واحترام) تتيحان الال لتأويلت2006، كأحّد بنود وةثياقة الوفاق الوطني عام 1967(تركيز) بّدل (حصر) الاقاومة في أراضي عام 

ماقبولة على مستوى لقاعّدة الركة.  

حماس في تخوفها هذا ل تستنّد على تولقعات با يكن أن يكون عليه حال جماهيرها ومناصريها، بل على تربة واضحة لركات السلم السياسي

الفلسطينية منذ اتفالقية أوسلو على وجه الصوص. يضاف إلى ذلك أنّه ل يوجّد في حركة حماس شخصية لقيادية باقّدورها اتخاذ لقرار جذري كتعّديل

اليثاق دون أن يكون هناك احتمالية لنشاقالقات في الركة. هذه الزمة على الستوى الاقيادي تعززت بتحول الكثير من لقيادات الركة التي طالا نظر

إليها كشخصيات ةثورية دينية تعيش نفس ظروف التمع إلى وزراء وبرلانيي، ورغم ما عانته هذه الشخصيات لقبل وبعّد توليها هذه الناصب، إل أن

هذا لم ينع من النظر إليهم كأصحاب مصالح مؤسساتية. 

وبالتالي وفي ظل إصرار حماس على العمل ضمن نطالقات ةثلث، كحركة ماقاومة وحركة اجتماعية وحزب سياسي، ل بّدّ لها أن تراجع بجرأة بنود اليثاق،
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خصوصاً فيما يتعلق بّدورها كحزب سياسي يسعى إلى السلطة، أو يعمل من أجل الباقاء فيها، وهو ما يتطلب منها التمهيّد لاقاعّدتها الماهيرية. المر

هنا ل يتعلق بطالبة حماس بتاقّدي تنازلت لسرائيل، وإنا بتعّديل تلك البنود التي تتنالقض مع خطابها السياسي، كالتعامل مع الصراع على أساس

ديني، وفي اشتراط تبنّي النظمة مرجعية إسلمية لقبل النضمام إليه مثلً، وبذلك تاقق حماس لقّدراً معيناً من النسجام بي أدبياتها وسلوكها وتخفّف

من ماقّدار الضغط عليها من لقبل أطراف فلسطينية ودولية. وما يجب أن يحفّز حماس على الضيّ لقّدماً في ذلك، إزالة صفة الرهاب عنها من لقبل

الكمة الوروبية مؤخراً.

خسارة النابر التاقليّدية لماس في الضفة الغربية

يكمن التحّدي الثاني لماس بفاقّدانها لنابرها التاقليّدية في الضفة الغربية التلة. فاقّد عُرِف عن حركة حماس بأنها تلجأ إلى أساليب في التنشئة

السياسية والتجنيّد تختلف عمّا هو معمول به لّدى كثير من الفصائل الفلسطينية وخاصة حركة فتح. أحّد أهم بؤر التنشئة السياسية لّدى الركة هي

الساجّد التي استخّدمت للتربية الّدينية الؤسّسة للنتماء السياسي، فمن خلل العّديّد من الّدورات التعليمية في مجالت متعّددة في الشريعة السلمية

والنشطة الترفيهية يُوجّه الطالب بحيث يصبح مهيئاً للنتماء إلى الركة وذلك لنسجام ما ياُقّدّم للطالب مع ما تطرحه حماس من مبادئ وأفكار وموالقف

سياسية واجتماعية. 

بالضافة إلى التربية الّدينية من خلل الساجّد ودور الاقرآن الكري اللحاقة بالساجّد، فإن حماس عملت على حشّد أكبر عّدد من الناصرين والعضاء من

خلل الؤسسات التعليمية التابعة لها، كتلك الؤسسات التعليمية التي استهّدفت الراحل البتّدائية؛ حيث أدارت حماس الكثير من الّدارس الاصة والتي

تاقّدم التعليم الاني أو شبه الاني كجزء من مؤسسات خيرية متعّددة، ومن خلل الساتذة النتمي لماس في الغالب. فمن خلل هذه الّدارس تعمل

حماس على تنشئة جيل منتمي لها عاقائّدياً ومستعّداً للنخراط في صفوفها سياسياً. وهذا ما يفسّر مثلً أن أعضاء الكتلة السلمية في الامعات

الفلسطينية ينّدمجون في صفوفها بشكل منظّم منذ لظة دخولهم دون الاجة إلى الستاقطاب في الامعة.

كذلك فاقّد وسّعت حماس من دائرة الؤيّدين لها من خلل تفاعلها مع التمع الفلسطيني كحركة اجتماعية بالضافة إلى كونها فصيل سياسي أو حركة

ماقاومة. فاقّد عمّدت إلى إنتاج العّديّد من الؤسسات اليرية التي تاقّدّم خّدمات للمواطني في مجال الصحة والتعليم بالضافة إلى العونات اللقتصادية.

ولقّد تلاقى العّديّد من الناس خّدمات من هذه الؤسسات دون أن يشترط انتماؤهم للحركة، وهو ما زاد من رصيّد حماس الشعبي. ولقّد مثّلت لان الزكاة

والمعيات اليرية مثالً حياً لفعالية هذه الؤسسات في كسب ود العامة والذي انعكس لحاقاً بالتأييّد السياسي والتصويت في النتخابات التشريعية

والبلّدية.
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وبا أن الركة تركّز على جيل الشباب وصغار السن؛ فاقّد أولت اهتماماً بالؤسسات الرياضية والشبابية، فكان لها حضورها في الكثير من النّدية

الرياضية والركات الكشفية التي عملت كعنصر مساعّد في عملية التنشئة، بل كانت ناقاط جذب إلى الساجّد. بالضافة إلى ذلك، لقّدّمت حماس نفسها

للجمهور الفلسطيني من خلل وسائل إعلمها الاصة، التي تطوّرت من بيانات مطبوعة ورلقياً إلى صحف وإذاعات وتلفزيونات محلية ةثم موالقع

الكترونية وفضائيات، وهو ما جعل أفكارها تصل إلى كل بيت فلسطيني وعربي أيضاً.

 وبعّد سيطرة حماس على لقطاع غزة تعرّضت هذه المكانيات لنتكاسة غير مسبولقة في الضفة الغربية إلى الّد الذي يكن الاقول فيه أن الركةولكن

فاقّدت كافة منابرها التاقليّدية هناك –كالساجّد مثلً-، ولم يعّد بإمكانها توجيه أعضائها وأنصارها أو تنيّد أعضاء جّدد. فبعيّد النتخابات التشريعية

، شنّت مجموعات مسلحة تابعة لركة فتح هجوماً على كثير من مؤسسات حماس وصادرت محتوياتها. ولقّد أصبحت هذه الهجمات أكثر2006عام 

 لغلق الكثير من مؤسسات حماس في الضفةكانت إسرائيل لقّد بّدأت حرباً منظمةكثافة وعّدوانية بعّد سيطرة حماس على الاقطاع. في ذات الولقت 

أضف إلى ذلك كافة الملت .2008 السرائيلية في عام ذروة هذه العتّداءاتالغربية أو مصادرة محتوياتها أو اعتاقال الاقائمي عليها، و بلغت 

.انتهاكات لاقوق النسانوالضاياقات المنية التي تنفذها الجهزة المنية الفلسطينية في الضفة الغربية وما ينتج عنها من 

وبالتالي وبعّد سنوات من الناقسام الفلسطيني، وجّدت حماس نفسها في الضفة الغربية دون مؤسسات تاقريباً، حتى الساجّد التي مثّلت البؤرة الهم

للحركة من خلل تأسيس ما عرف بالسر الّدينية، لم تعّد تت سيطرة الركة. فاقّد فُرضت رلقابة شّديّدة على هذه الساجّد والؤسسات التعليمية والثاقافية

التابعة لها، وت تغيير الكثير من العاملي فيها، ولم يعّد بالمكان الاقيام بأي نشاط دون تصريح من وزارة الولقاف. هذه الوزارة التي أسنّدت حاقيبتها

في مرحلة لحاقة إلى واحّدة من أكثر الشخصيات عّداءً لماس وهو محمود الهبّاش. ولقّد وصل المر في السيطرة على الساجّد إلى فرض خطبة موحّدة

على الساجّد في يوم المعة من الوزارة العنية. 

وبالرغم من فاقّدان حماس للعّديّد من مؤسساتها اليوية ومنابرها التاقليّدية للتنشئة السياسية والستاقطاب، إلّ أن آةثار هذه السارة بّدأت تنعكس على

 لقّد لأت لوسائل أخرى "عصرية" كشبكات التواصل الجتماعي2015بنية الركة مؤخراً بشكل جلي. ومن أجل تّدارك هذه الاقضية يبّدو أن حماس 

. كل ما يكن أن تفعله هذه الوسائل هو حشّدتنشئة وتنيّد أكثر من كونها وسائل استاقطابوالفضائيات. إلّ أن اللحظ في هذه الوسائل أنها وسائل 

الناصرين في الالت التي يركّز فيها إعلم حماس على الجنازات وخاصة في الال العسكري، أو في حشّد التعاطفي حي يركّز إعلم الركة على ما

تتعرض له من اعتّداءات إسرائيلية وخصوصاً في لقطاع غزة. إذن؛ فالسؤال الذي يباقى برسم الجابة يتعلق باقّدرة هذه الوسائل على ضمان مناصرة

جماهيرية مستمرة للحركة، وباقّدرة هذه الوسائل على ضمان انضباط أعضاء الركة وهي اليزة التي اتسمت بها حماس كتنظيم منذ نشأتها.

كل هذا يؤشر إلى أن حركة حماس -وبالرغم من حفاظها على رصيّد شعبي منافس لركة فتح- تفاقّد كل يوم عنصر محتمل، فيما يشبه بلغة السوق
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خسارة الربح الفترض من الستثمارات المّّدة، واستثمارات حماس المّّدة تتمثل في مؤسساتها، وخسارتها الؤكّدة تتمثل في العناصر الذين لقررّوا

البتعاد عن الركة أو تأييّدها. هذا التحّدّي يضع حماس أمام معادلة وجودية في الضفة الغربية، وتزداد حّدّته مع محاولة الترويج لتيارات سياسية

إسلمية مستحّدةثة أو لقائمة، ناهيك عن محاولت استخّدام الطاب الّديني لركات سياسية ذات توجه "علماني" كفتح أو حتى بعض الحزاب اليسارية

من أجل جذب من يحبذّون هذا الطاب في محاولة لستاقطابهم. هذا التحّدّي ل يكن أن يزول دون استعادة حماس لقّدرتها على تفعيل مؤسسات التنشئة

التاقليّدية. وهذا بّدوره لن يحصل أبّداً في ظل البنية المنية الالية في الضفة الغربية، با يعني أيضاً ضرورة إنهاء الناقسام الفلسطيني على أسس وطنية

واستعادة اللُحمة الوطنية.

إشكالية تأمي حاضنة إلقليمية

تأسيساً على حاقياقة تّداخل الاقضية الفلسطينية مع كثير من اللفات اللقليمية، وعلى تّدخل الكثير من الاقوى اللقليمية والّدولية في الشأن الفلسطيني،

كان لماس أعضاء مكتبها السياسي في الارج، والذين عملوا أساساً على الّديث والتفاوض باسم الركة مع كافة الطراف خارج فلسطي، وحشّد الرأي

العام العربي والسلمي لصالح الركة، وتنيّد الموال والّدعم اللوجستي للحركة.

ولكن العصر الذهبي لماس في الارج، وفي سوريا تّديّداً، انتهى مع وضوح مولقف حماس من الثورة السورية. إذ دفعت ةثمن مولقفها الُعارض لسياسات

السّد بالروج من سوريا، وفاقّدان كل ما بنته على مّدار سنوات هناك. وتاوز المر ذلك حي خسرت أيضاً الّدعم اليراني الذي مثّل العامل البرز في

تطوير لقّدرات حماس وتنامي إمكانياتها في داخل فلسطي وخارجها. ورغم أن الركة أباقت على خطوط تواصل مع حزب الله، إل أن خسارتها لكبر

حليف لها شكّلت نكسة غير مسبولقة للحركة.

تعماّقت أزمة حماس على الصعيّد الارجي، حي تبيّ أن الخوان السلمي في كلّ من مصر وتونس أضعف من أن يشكلوا حاضنة إلقليمية للحركة،

وسرعان ما فاقّدت حماس حالة السترخاء التي ترافاقت مع اعتلء مرسي لكرسي الرئاسة في مصر وتاقّدّم النهضة في تونس، حيث كانت النتيجة أن فاقّد

الخوان موالقع الاقيادة في البلّدين بأدوات مختلفة، لتجّد الركة نفسها محتضنة من دول أخرى أهمها لقطر وتركيا. 

ولقطر وتركيا وبحكم ما لهما من ارتباطات مع أميركا والغرب عموماً وإسرائيل ل يكنهما أن تشكل بّديلً مغرياً لماس عن سوريا وإيران وحزب الله.

فوجود حماس في هذه البلّدان يعني مزيّداً من الضغط على الركة، وإن باقاء أعضاء الكتب السياسي في هذه الّدول لن يكون مستاقرّاً ولقّد يناقلب الال في

، بعّد أن احتوتهم لّدة لقصيرة. أو كما ترددت الخبار2014  سبتمبر12أيّ صفاقة إلقليمية، كما حّدث مع رموز الخوان الذين خرجوا من لقطر صبيحة يوم 

–رغم نفيها- بّداية هذا العام حول نية النظام الاقطري طرد خالّد مشعل ولقيادة حماس من أراضيها. أو نتاجاً لضغوطات إسرائيلية مكثفة كالتي بّدأت

6 

mailto:contact@al-shabaka.org
http://www.al-shabaka.org/


contact@al-shabaka.org

www.al-shabaka.org

: ةثلةثة تّدّيات جوهرية2015 حماس
 الشبكة

شبكة السياسات الفلسطينية 

  بعّد اتهامها باحتواء خليا أمنية باقيادة الاقيادي في حماس صالح العاروري.للف الناتوضّد تركيا حي اشتكتها إسرائيل 

ولكن يبّدو أن ألقطاباً في حماس كانت تّدرك جيّداً خطورة هذا التحّدّي، فعمّدت إلى إباقاء التواصل مع إيران رغم الولقف من سوريا وظهر هذا بشكل

لستعادة. وهو ما فُسّر حينها باناقسام في صفوف لقيادة حماس، بحيث كان هناك الؤيّد للباقاء في لقطر والؤيّد 2012  زيارة هنية لطهران في واضح بعّد 

العللقة مع إيران. وبغض النظر عن حاقياقة هذا الناقسام، إل أنّ وجود هذا اللف في وجهات النظر (الاقياقي أو الفتعل) لقّد ساهم في إباقاء شعرة معاوية

التي ربطت بي إيران وحماس. حتى فترة لقريبة كان الضور ألقوى لولئك الّداعي لتعزيز العللقة مع لقطر وتركيا، إلّ أن المور بّدأت تناقلب لصالح الرؤية

 الاقائلة بضرورة ترميم العللقة مع إيران، ليتبي أن التواصل مع إيران لم يناقطع نهائياً من خلل وسطاء في حزب الله والهاد السلمي.

، ولقّد كان2014في كانون الول/ديسمبر  زيارة إيران ولقّد بلغت محاولت ترميم العللقات ذروتها مؤخراً بعّد إلقّدام وفّد رفيع الستوى من حماس على

وبالرغم على رأس هذا الوفّد محمّد نصر عضو الكتب السياسي لماس وأسامة حمّدان الكلف بالشؤون الّدولية، ومثل الركة في إيران خالّد الاقّدومي.

من أنّه لم يتمخض عن اللاقاء معلومات تفصيلية تكّن من تاقّدير مستوى العللقة، إل أن الزيارة بحّد ذاتها تثل استّدراكاً حمساوياً لسياستها، وتفتح

الال لّدراسة استعادة العللقة بوهجها السابق. معظم الاقراءات ركّزت على طرف واحّد من العادلة، وهو حماس وحاجتها إلى وصال جّديّد مع إيران يضمن

تّدفاّقاً جّديّداً للموال والّدعم التاقني والعسكري. إلّ أن الاقراءة يجب أن تتّد لتصل إلى الطرف الخر التمثل في إيران وحاجة هذا الطرف للعللقة مع

حماس.

وبالرغم من تفّظ الكتب السياسي لماس في الّديث بإسهاب عن طبيعة العللقة مع إيران أو لقطر وتركيا، إلّ أن مّداخلت الركة في كثير من الوسائل

العلمية تعكس تخوّفاً من نكسة أخرى، وهو ما يزيّد من فرضية بحث حماس عن بّدائل. هذه البّدائل لقّد تكون في استعادة إيران كحليف أو في البحث

 تاقلبات الوالقف السياسية في النطاقة تعلنا مستعّدين لي أن"أكّّد مسؤول في حماس عن ماقرات أخرى في حال انهيار العللقة مع لقطر وتركيا. فاقّد

وكما ورد في ذات التاقريرسيناريو، ولو كان مستبعّداً، ونحن نتلك عللقات لقوية مع العّديّد من الّدول العربية، با فيها تونس، السودان، اليمن". ولكن 

"تناقل الاقيادة بي فترة وأخرى من بلّد إلى آخر يجعلها في حالة إرباك سياسي وإداري على حّد سواء."وناقلً عمّا يّدور في أرولقة الركة، فإن 

 أنباقوله إلى أن حماس ستعود ل محالة إلى نسج شبكة عللقاتها الاقّدية مع إيران. وهذا ما أكّده مؤخراً الاقيادي في حماس هذا الرباك يشير بوضوح

"هناك وعودا طيبة بعودة الّدعم اليراني لركة حماس، لتعزيز صمود الاقاومة الفلسطينية وامكانياتها". فاليارات الخرى غير مريحة، إذ أن السودان

دولة هشّة أمنياً بشكل ل يكن أن تثل ناقطة جذب لماس، وتطورات الشهّد اليمني ل تسمح بالّديث عن هكذا خطوات، أما الال في تونس فاقّد تغيّر

جذرياً بعّد النتخابات البرلانية والرئاسية الخيرة. هذا مضافاً إلى عودة الفاء بي حماس والنظام الردني بعّد محاولة تلطيف الجواء بوساطة لقطرية،

وتذّر حكم السيسي في مصر التي تتعامل مع حماس كحركة محظورة بجناح عسكري إرهابي.
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الؤشرات الخيرة، بّدئاً من الغزل التبادل بي الهاد السلمي وحماس، وزيارة وفّد حماس إلى طهران، وتصريحات مشعل حول عّدم اناقطاع العللقة مع

طهران، واعتراف حماس على لسان الاقيادي في حماس محمود الزهار بّدعم إيران لها، وبأن لها فضل كبير فيما حاقاقته الركة في الرب الخيرة، وشكر

أبو عبيّدة الناطق باسم كتائب عز الّدين الاقسام –الناح العسكري لركة حماس- لمهورية إيران كما شكر لقطر وتركيا من على منصة احتفال حماس

، كلها تاقود إلى نفس الستنتاج أن حماس بّدأت مراجعة شبكة عللقاتها الارجية. حماس في هذه الرحلة2014الركزي بذكرى النطللقة بكانون الول 

تّديّداً أمام اختبار توازن، يضمن النجاح فيه باقاء عللقة ميزة مع لقطر وتركيا كّدول مفتاحية في النطاقة دون أن تشكل هاتان الّدولتان بّديلً عن الليف

السعودية الملكة العربية الهم وهو إيران. مع باقاء الباب مفتوحاً لزيّد من التبعات إن جنحت واستمرت الصالة الاقطرية – الصرية، أو تغيرت سياسة

بعّد تولّي اللك سلمان للحكم.

تخلص هذه الورلقة السياساتية بأن تخوّف حماس من ردّة فعل أنصارها على أي تعّديل للميثاق في ظل بنيتها التنظيمية الالية ونوعية نخبهاختاماً، 

وعللقاتها اللقليمية تول دون إلقّدامها على التعّديل. كذلك ورغم محافظة حماس على لقاعّدة جماهيرية منافسة لركة فتح في الضفة الغربية -مع أنها

فاقّدت العّديّد من منابرها التاقليّدية-، إلّ أن الركة ل تتلك ضمانات باقاء الال على ما هو عليه في ظل تراكم خسارتها. وهذا يشكل تهّديّداً استراتيجياً

لها في ظل اعتمادها على وسائل استاقطاب لقّد تاقق التفافاً جماهيرياً آنياً. وهذا بّدوره يستّدعي بحثها في تطوير وسائل تنشئة مغايرة أو العمل على

حل سياسي يضمن لها استعادة بعض أو كل مؤسساتها في الضفة الغربية التلة. أما فيما يتعلق بإشكالية تأمي حاضنة إلقليمية، فيبّدو أن حماس

تتوخى الزيّد من الذر في عللقتها مع تركيا ولقطر في ضوء الؤشرات على تبّدل موالقفهما في أي صفاقة إلقليمية لقادمة وهو ما يفسر محاولة استعادة

العللقة مع إيران دون أن تتخلى عن عللقاتها مع الّدولتي –تركيا ولقطر.

http://bit.ly/hmas2015هذه الوةثياقة متوفرة باللغة الجنليزية: 

: أستاذ مساعّد في دائرة العلوم السياسية في جامعة الليل في فلسطي التلة، وهو عضو في المعية المريكية للعلوم السياسية. وله بلل الشوبكي

ماقالت ومنشورات حول السلم السياسي والهوية، ويعكف حاليًا على تأليف كتاب عن الناقسام الفلسطيني. عملَ بلل في السابق رئيسًا لتحرير

صحيفة الواحة الاليزية، ومحاضرًا في لقسم العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية، ومّديرًا لوحّدة الّدراسات في الركز الفلسطيني للّدياقراطية

والّدراسات.
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: ةثلةثة تّدّيات جوهرية2015 حماس
 الشبكة

شبكة السياسات الفلسطينية 

"شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستاقلة غير حزبية وغير ربحية، مهمتها نشر وتعزيز ةثاقافة الناقاش العام حول الاقوق النسانية للفلسطينيي وحاقهم

في تاقرير الصير، وذلك ضمن إطار الاقانون الّدولي وحاقوق النسان. يلتزم العضاء والللون السياسيون في الشبكة النالقشة الّدية للاقضايا

الطروحة.يكن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخصات السياسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"، "شبكة السياسات الفلسطينية"، كمصّدر اساسي

لتلك الواد.

www.al-shabaka.orgلزيّد من العلومات عن "الشبكة"، زوروا الولقع اللكتروني التالي: 

contact@al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا على البريّد اللكتروني التالي: 

الراء الفردية لعضاء الشبكة ل تعبر بالضرورة عن رأي النظمة ككل.
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