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 كلمة رئيس األكاديمية

 

سنة في الحكم قدمت حكم غزة عبر بوابة املصالحة بعد أن دخلت عبر بوابة الانتخابات في  33حماس بعد 

 بعدم إلتزام الاحتالل بها ولحماية املقاومة بشكل برملاني، وحماس  ،م7112
ً
 كلذلباعتبار انتهاء حقبة أوسلو عمليا

  قاومة.تتخلى عن الحكم لصالح امل

ولذلك  ،وقد واجهت حماس تحديات الافشال عبر الانقسام والفتنة الداخلية والحصار والعزلة والعدوان

كانت تجربة حكمها إدارة أزمات متالحقة بضغط سياس ي وإعالمي وأمني وشعبي ونفس ي واجتماعي، لذا يصعب 

 ميين في الحكم.الحكم على التجربة وكذا املقارنة بينها وبين غيرها من تجارب إلاسال 

وفي الضفة كانت  ،حاولت حماس ونجحت إلى حد ما في غزة بالجمع بين الحكم تحت الضغط واملقاومة

 حيث ال حكم وال مقاومة في ظل قبضة أمنية 
ً
 زدوجة.مالصورة مغايرة تماما

ارة والسياسة أ. دراسة مميزة تلك التي يقدمها الباحث في مركز غزة للدراسات والاستراتيجيات وأكاديمية إلاد

 إلى نتائج وتوصيات 
ً
عماد أبو الروس والذي نتقدم له بالشكر الجزيل، حيث يغوص في تفاصيل تجربة حماس وصوال

 جادة.

 واهلل ويل التوفيق

 د. محمد ابراهيم املدهون 

أكاديمية إلادارة والسياسة للدراسات العليا سرئي



 تقدير موقف )مستقبل الانتخابات املحلية |||||

 

 (  3صفحة رقم )            (نموذج حركة حماس –اشكالية الجمع بين املقاومة والحكم في ظل الاحتالل ) |||||

 

 

 المحتويات

 2 .................................................................................. األكاديمية رئيس كلمة

 4 ......................................................................................... :الدراسة مقدمة

 5 .......................................... :املشاركة إلى املعارضة من حماس حركة موقف تحوالت:  أوال

 7 ..........................................:باالنتخابات فوزها عقب حماس واجهت التي التحديات:  ثانيا

 22 .......................... :حماس لدى الاحتالل ظل في والحكم املقاومة بين الجمع قابلية مدى:  ثالثا

 27 ...................................................... حماس لدى والحكم املقاومة بين املفاضلة: رابعا

 21 ......................................................... :والحكم املقاومة بين الجمع مستقبل: خامسا

 22 ............................................................................. املستقبلية حماس خيارات

 24 ....................................................................................:والتوصيات النتائج

 



 تقدير موقف )مستقبل الانتخابات املحلية |||||

 

 (  4صفحة رقم )            (نموذج حركة حماس –اشكالية الجمع بين املقاومة والحكم في ظل الاحتالل ) |||||

 

 

 مقدمة الدراسة:

يالد انتفاضة الحجارة، م، مع م3992ترافق ميالد حركة املقاومة إلاسالمية حماس كانون أول/ديسمبر 

 ملواجهة املشروع الصهيوني في ظل غياب املشروع 
ً
 استراتيجيا

ً
ل العمل العسكري لديها توجها

ّ
كفصيل مقاوم مث

 التحرري إلاسالمي والعربي الشامل.

 مع توقيع 3993تشرين أول/أكتوبر  11تراجعت الانتفاضة، بعقد مؤتمر مدريد بتاريخ 
ً
فت نهائيا

ّ
م، وتوق

م، وأدى مع الاتفاقيات التي 3991أيلول/سبتمبر 31أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ  اتفاقية

تلته، واملفاوضات العلنية والّسرية إلى تحوالت واسعة في الحقل السياس ي الفلسطيني، أبرزها قيام سلطة حكم ذاتي 

  1على جزء من فلسطين.

ل موقف حماس بر 
ّ
فض تلك الاتفاقيات، ودخلت في جدل عميق مع السلطة، وتزايدت في تلك الفترة تمث

 م .3992ديسمبر  /فجوة الخالفات بينهما، وقاطعت الانتخابات التشريعية ألاولى التي أجريت في كانون ثاني

م 7111أيلول/ سبتمبر  79بعد ذلك شهدت الساحة الفلسطينية جملة من التطورات وألاحداث، ففي 

قى ،، ومارست حماس املقاومة بجميع أشكالها حت، انححاب الاحتالل الاسرائيلي من غزة أواخر اندلعت انتفاضة ألا

 م.7112عام 

م، 7112وعقب هذه التحوالت، قررت حماس املشاركة في الانتخابات التشريعية الثانية في يناير /كانون ثاني 

افض ألوسلو إلى املشاركة في الانتخابات التي لتتحول من املعارضة إلى املشاركة في الحكم، وتنتقل من املوقف الر 

 بهدف حمايته.
ً
 أفرزها، إال أنها حافظت على مسارها املقاوم وتبنيها له، واعتبرت مشاركتها بالسلطة مرتبطا

 
ً
 واقتصاديا

ً
 سياسيا

ً
وقد عقب فوز حماس في إلانتخابات، تطورات تمثلت بفرض الاحتالل الاسرائيلي حصارا

 على غزة،
ً
للضغط على حماس للقبول بشروط الرباعية الدولية أبرزها: الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف،  وعسكريا

 لكنها أصّرت على عدم الاستجابة لها.

ثم وجدت حماس نفسها تنتقل تدريجيا من مربع املبادرة بالهجوم إلى مربع الدفاع عن النفس، إال أنها باتت  

 (7131)موقع الجزيرة نت،2طتها". مطالبة بتوظيف جهود كبيرة للحفاظ على سل

تنبع مشكلة الدراسة في ضوء خوض حماس لتجربة الحكم، ورفعها لشعار حماية املقاومة، ومدى قدرتها 

على الجمع بينهما في ظل الاحتالل، وتقديم نموذج يجمع بين املحافظة على املبادئ واملرونة السياسية في إدارة 

 ض أو تعارض بين املسارين.الحكم، بإثباتها أنه ال يوجد تناق

                                                 
 .71ص ،2(، ط2111، ة الفلسطينية لدراسة الديمقراطيةالمؤسس -رام هللا: مواطن) النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو  جميل هالل، 1
 ، على الرابط التالي: 2222/سبتمبر 21، موقع الجزيرة نت،جدلية الحكم والمقاومة في فلسطينمؤمن بسيسو،  2

 http://www.aljazeera.net/opinions/pages/3dd9cdc0-7249-4afc-90f9-a82cd9ef5e2d 
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دخول حماس تجربة الجمع بين العمل املقاوم وإدارة الحكم، واجه حكم حماس العديد من التحديات، 

وانتقادات لطريقة حكمها، ومن هنا تبرز أهيمة الدراسة في سعيها لتحليل واقع التجربة في مدى القدرة على املزاوجة 

 الايجابية والسلبية للمقاومة والحكم على آلاخر.بين املقاومة والسلطة، وإبراز آلاثار 

 أوال : تحوالت موقف حركة حماس من املعارضة إلى املشاركة:

 تطورات عالقة حركة حماس بالسلطة الفلسطينية: .أ

سادت العالقة بين السلطة وحماس، التوتر بشكل عام، ألن ألاولى اعتبرت أن كل سالح خارج إطارها غير  

مة ضد الاحتالل وأدانتها، واعتقلت قيادات املقاومة، رغم سياسة الاحتواء التي انتهجتها حماس شرعي، ونبذت املقاو 

 في تعاملها مع السلطة. 

 في واقع التركيبة السياسية، ومع الانححاب إلاسرائيلي  
ً
ومع سنوات سنوات الانتفاضة شهدت العالقة تغييرا

مثلة من خالل عنواني: إجراء الانتخابات التشريعية في من غزة طرأت متغيرات جديدة؛ فجاءت توجهات حماس م

أسرع وقت ممكن،  و إعادة بناء منظمة التحرير على أسس سياسية وتنظيمية جديدة تكفل وتضمن وحدة الشعب 

 الفلسطيني، وتضمن وحدة القضية ووحدة املشروع الوطني.

 لنهجها في خدمة شعبها، 7112قررت حماس املشاركة في انتخابات املجلس التشريعي الثانية عام 
ً
م، تعزيزا

وحماية حقوقه ومكتسباته، وبناء مؤسسات املجتمع، ومعالجة جوانب الفساد والخلل، وتحقيق إلاصالح الوطني 

الشامل، على قاعدة التمسك بالحقوق املشروعة، وحماية برنامج املقاومة كخيار استراتيجي حت،  زوال 

 م(37/1/2711)بيان حماس، 3الاحتالل.

 التحول السياس ي لحماس واملشاركة في الانتخابات  .ب

لم يكن اهتمام حماس باالنتخابات وليد اللحظة؛ بل هناك امتداد تاريخي لها في مشاركتها باالنتخابات ذات  

 الطابع الخدماتي كالنقابات ومجالس الطلبة في املعاهد و الجامعات. 

على أساس أنها غير سياسية، وتهدف للتخفيف عن الشعب، وأيدت حماس املشاركة في الانتخابات البلدية  

 وعارضت بشدة مبدأ التعيين محل الانتخاب، وعبرت عن سخطها عندما 

شكلت مشاركة حماس في الانتخابات، بداية عهد جديد وتتويج نوعي ملجهوداتها الكبيرة التي بذلتها وسعت  

، اختارت حماس الانتخابات  32للتأثير بها الحقا، فبعد عبرها لتثبيت أقدامها في الحياة السياسية الداخلية 
ً
عاما

البلدية لتكون نقطة البداية العملية للدخول إلى النظام القائم، والبحث عن دور فيه، وهو ما تجسد وأصبح أكثر 

 في اتفاقية القاهرة والانتخابات التي تلته.
ً
  4وضوحا

، كالرئاسة واملجلس التشريعي، فقد تحدد موقف حماس الانتخابات املرتبطة بالعملية السياسية أما عن 

م، 3992بشأنها على أساس مصالحها السياسية، لذا امتنعت عن املشاركة في الانتخابات التشريعية عام 

                                                 
 م. 2225/مارس 22 حماس تقرر المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي،بيان صادر عن حركة حماس،  3
 55(، ص 2222، لسطيني للبحوث السياسية والمسحيةرام هللا: المركز الف، فلسطين) النظام أم التمرد عليه حماس والحكم: دخول ،الزبيديباسم  4
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م، وحين توافقت الظروف املوضوعية الذاتية لها شاركت في انتخابات املجلس 7112والانتخابات الرئاسية عام 

  5م.7112التشريعي 

فقد تكونت مصالح حماس السياسية، نتيجة املتغيرات التي أحدثتها الحالة الفلسطينية في انتفاضة  

 للشعب الفلسطيني، 
ً
ألاقى ،، والانححاب الاسرائيلي، والنتيجة التي وصلت إليها املفاوضات التي لم تقدم شيئا

بأن املقاومة قد تكون ضحية عدم والحالة التي وصلت إليها السلطة من ضعف وفساد، باإلضافة لشعور حماس 

 مشاركتها في النظام السياس ي.

 ال عالقة له بأوسلو؛ بل نوع من سياسة فرض ألامر الواقع  
ً
كما واستندت حماس بأن ما يجري ميدانيا

بالقوة العسكرية إلاسرائيلية، ومن شواهده: الجدار واملستوطنات وتهويد القدس، وإعادة احتالل أجزاء من الضفة، 

سنوات، ومن حيث الزمن والالتزامات والشروط واملبادئ الواردة فيها تعتبر  2 - 1ن مدة هذه الاتفاقية كانت من وأ

 6منتهية.

 من أهداف هذه الانتخابات وشروطها املبنية 3992رفض حماس خوض الانتخابات ألاولى عام 
ً
م كان نابعا

م، على قاعدة الشراكة السياسية والوطنية 7112ثانية عام على استحقاقات أوسلو؛ إال أنها شاركت في الانتخابات ال

 يجب التعامل معه، وأن التغيير 
ً
 واقعا

ً
على مبدأ حماية مقاومتها، واعتبرت أن السلطة الناتجة عنها أصبحت أمرا

 السياس ي يأتي من الداخل. 

 7112كما وكانت املشاركة في انتخابات املجلس التشريعي الثانية عام 
ً
لنهجها في خدمة الشعب م، تعزيزا

 منها في بناء 
ً
الفلسطيني في كل املجاالت وامليادين، ورعاية شئونه ومصالحه، وحماية حقوقه ومكتسباته، وإسهاما

مؤسسات املجتمع الفلسطيني، ومعالجة كل جوانب الفساد والخلل، وتحقيق إلاصالح الوطني الشامل، على قاعدة 

 التمسك بالحقوق املشروعة.

مكن الافتراض أن أحد دوافع اشتراك حماس في السياسة الرسمية، تتمثل في الحماية من ردود كما وي  

الفعل إلاسرائيلية والدولية، خاصة في ضوء الحرب على ما يسم، إلارهاب، كما أن الحركة ربما توصلت إلى قناعة 

زين القوى الراهنة في حينه، بات مفادها: بأن أفق املقاومة املسلحة املجردة في ظل الظروف القاهرة، وضمن موا

.
ً
  7مغلقا

 وجاءت مشاركتها، بعد مشاورات في مؤسساتها الشورية والقيادية، لتحقيق ألاهداف التالية كما أعلنت:  

استخدام منبر املجلس التشريعي للدفاع عن بنامج املقاومة، والوقوف في وجه من  حماية برنامج املقاومة: .3

  8سطين ومكتسباته، وعلى رأس ذلك حقه في مقاومة الاحتالل. يحاول العبث بحقوق شعب فل

                                                 
    422(، ص2221، صر. الجيزة: مركز اإلعالم العربيم )ية في فلسطين: حركة حماس نموذجا  مستقبل المقاومة اإلسالم، العمورثابت  5
 م.2222سبتمبر  21د. يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق في غزة، مقابلة مع  6
 ) م2227-2112بية وقطاع غزة للفترة التجربة السياسية لحركة المقاومة االسالمية حماس واثرها على الخيار الديمقراطي في الضفة الغر عزام،تيسير  7

 255 ( ص  2227، .فلسطين: جامعة النجاح
 م.2221/يناير 2مؤتمر صحفي لقائمة التغيير واالصالح التابعة لحماس، لإلعالن عن انطالق الحملة االنتخابية لقائمة التغيير واإلصالح،  8
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م، بما يعين على إعادة بناء وتفعيل 7112تحقيق شراكة سياسية حسب اتفاق القاهرة   الشراكة السياسية: .7

 لقوى املقاومة داخلها، ويؤدي لوقف مسار التدهور في العمل الوطني 
ً
 واسعا

ً
م.ت.ف ومؤسساتها، ويكفل تمثيال

 9يني، ووقف مسلسل التنازالت )للعدو إلاسرائيلي(، ورفع سقف العمل الوطني في الداخل والخارج. الفلسط

على قواعد سليمة  تعيد له الحيوية، وتستثمر طاقات الشعب الفلسطيني في  إعادة ترتيب البيت الفلسطيني: .1

 10نسانية. الداخل والخارج في معركة التحرير، مدعومة بأبعادها العربية وإلاسالمية وإلا

 

 ثانيا : التحديات التي واجهت حماس عقب فوزها باالنتخابات:

لوا 22فازت قائمة التغيير وإلاصالح التابعة لحماس بـ ) 
ّ
 في املجلس التشريعي وشك

ً
، وهو لم %22.2( مقعدا

 في البرملان، وتشكل معارضة من داخلهيكن في تقديرات حماس، 
ً
 فعاال

ً
 .ألنها أرادت أن تكون عنصرا

لكنها فوجئت بالفوز الكاسح، وأصبحت القوة ألاساسية، وال يمكن تشكيل حكومة بدون مشاركتها، رغم   

أنها لم تكن مستعدة لذلك، مع وجود مؤشرات كثيرة تقول بأنها تقدمت على فتح بمسافة كبيرة بعد انتخابات 

    11البلدية.

وأن الانتخابات جرت وفازت بها، ولم يكن هناك  وبالتالي فإن حماس لم تكن نيتها املشاركة في الحكومة، 

مجال للحديث حول املشاركة من عدمها، ألن الكرة ألقيت في ملعب حماس، وأصبح ال خيار أمامها إال أن تتولى 

مسؤوليتها وال تتخلى عن مهامها، وبالتالي فهي لم تخطط في البداية؛ لكنها قررت أن تتحمل املسؤولية في املشارك، 

ذلك إحدى نقاط القصور لديها، بأنها لم تستند لرؤية معينة، وأن الواقع هو الذي فرض عليها تشكيل ويعتبر 

 الحكومة دون دراسة مسبقة. 

بدأت تجربة حماس بعد فوزها في الانتخابات، بعدد من التحديات واملعيقات التي واجهتها، تمثلت بالصراع  

والحصار الاقتصادي وتضييق الخناق على حياة الناس، مما جعل الداخلي مع فتح، وما تبعه من حالة الانقسام 

 بالقضايا اليومية املتعلقة بحياة املواطنين من خالل الرواتب والكهرباء واملعابر، وعدم 
ً
حماس مستهلكة كثيرا

السياس ي استقرار الجبهة بين غزة وكيان الاحتالل، بسبب الاجتياحات والاغتياالت وحربي الفرقان والحجيل، والعزل 

 12الدولي.

 ويمكن الحديث عن أبرز التحديات التي واجهت حماس، من خالل املحاور التالية: 

 تشكيل الحكومة:  .أ

                                                 
 م.2224يناير  2د. محسن صالح مدير عام مركز الزيتونة في بيروت، مقابلة مع  9

 م.2221/يناير 2لتابعة لحماس، لإلعالن عن انطالق الحملة االنتخابية لقائمة التغيير واإلصالح، مؤتمر صحفي لقائمة التغيير واالصالح ا 10
 م.2222سبتمبر  21د. غازي حمد وكيل وزارة الخارجية في غزة، مقابلة مع  11
 م.2222سبتمبر  21د. غازي حمد وكيل وزارة الخارجية في غزة، مقابلة مع  12
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لم تتمكن حماس من استقطاب القوى السياسية ألاخرى للمشاركة في تشكيل الحكومة معها، لعدم وجود  

ة وحدة وطنية، وحدا بها ألن تشكل برنامج سياس ي متفق عليه خاصة حركة فتح، مما حال دون تشكيل حكوم

  13الحكومة لوحدها مع بعض املستقلين.

وقد برر ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لـ م. ت. ف، موقف فتح من عدم املشاركة في حكومة  

رة الوحدة الوطنية مع حماس، ألنها حكومة تأتي وفق برنامج حماس، الذي سيؤدي لعزلة الشعب الفلسطيني، وخسا

 14مكاسب تم تحقيقها، وتراجع الاعتراف الدولي.

م، هدد عباس الحكومة باستخدام 7112آذار/ مارس  79وعقب يوم من أداء اليمين الدستورية في  

صالحياته الدستورية بحلها إذا أصرت على موقفها الرافض للتفاوض مع إسرائيل والاعتراف بها، ثم صادر منها 

 15ة وإلاعالمية واملعابر والحدود.السيطرة على ألاجهزة ألامني

وأخذ الاحتقان الداخلي صيغة أكثر حدة مما كان عليه قبل توقيعها، واستمرت ألاحداث في تصاعد،   

 بتصعيد إلاضراب، 
ً
خاصة على املستوى الداخلي، وإعالن املوظفين الحكوميين إضرابهم، واملناكفة إلاعالمية، مرورا

 16وصوال لالقتتال الداخلي.

إلاشكالية الكبرى التي واجهتها الحكومة العاشرة، أنها ببرنامجين متصارعين: برنامج الرئاسة، الذي يرى إن  

ضرورة الالتزام بشروط الرباعية الدولية والشرعية الفلسطينية، ويراهن على املفاوضات كحل وحيد للقضية 

والشرعية الدولية، ويطالب بالحل املرحلي  الفلسطينية،  وبرنامج الحكومة، الذي يحترم فقط الالتزامات املوقعة

مقابل هدنة، ورفض الشروط الرباعية والشروط الفلسطينية الداخلية، مع إشهار دائم لسالح املقاومة.)عزام، 

7112 :329) 

 الانقسام :  .ب

بعد عام ونصف من الصراع في تشكيل الحكومة، وجدلية العالقة مع حركة فتح ورئاسة السلطة، ظهرت  

من املحاوالت والتدخالت لرأب الصدع الكبير في الساحة، لكن الساحة امليدانية والسياسية كانت تداعيات  العديد

وتيرتها الساخنة أكبر بكثير، أوصلتها لالنقسام، وما زال الشعب الفلسطيني يعاني من آثاره على ألاصعدة الاجتماعية 

 والسياسية والجغرافية.

 سلبية على
ً
 الشعب الفلسطيني بشكل عام، وحماس بشكل خاص في عدة أوجه: ولد الانقسام آثارا

، وأصبحت شرعية ومشروعية ، إضعاف وانقسام السلطة في الداخل، ووجود حكومتين في الضفة والقطاع .3

  17الطرفين محلَّ نقاش وتساؤل مستمر.

غزة، واعتقال قيادات  استغلت الدول العربية املرتبطة بالغرب وأمريكا الانقسام، فأيدت فتح، وشاركت بحصار  .7

 18حماس في الضفة، وحولوا ألاموال الخاصة بالشعب الفلسطيني كله إلى السلطة الفلسطينية في رام هللا.

                                                 
 15(، ص2222، لسطيني للبحوث السياسية والمسحيةرام هللا: المركز الف، فلسطين) النظام أم التمرد عليه دخول حماس والحكم: ،الزبيديباسم  13
 12( ص 2221، ز الزيتونة للدراسات واالستشارات.لبنان. بيروت: مرك) 2221لعام  الوثائق الفلسطينية 14
 (.2227ر / أكتوب7)حكومات السلطة الثالث. موقع الجزيرة نت.،  الزعبيمي  15
 74( ص2227، فلسطين: جامعة النجاح. )التغيير السياسي من منظور حركات االسالم السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة.، الشوبكيبالل  16
 م.2224يناير  2د. محسن صالح مدير عام مركز الزيتونة في بيروت، مقابلة مع  17
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سعي قيادة فتح واملنظمة لنزع الشرعية عن الحكومة في غزة، ووصف ما قامت به حماس بأنه انقالب، انعكس  .1

 19قى بظالله على املسار وألاداء السياس ي واملقاوم للحركة.على بيئة تعامل حماس إلاقليمية والدولية، مما أل

 20منع أعضاء حماس في املجلس التشريعي بالضفة من دخوله وممارسة صالحياتهم.  .4

 تعطيل إعادة بناء وتفعيل م.ت.ف. .2

قل تعزيز الفصل بين غزة والضفة، رغم أنه كان قائما قبل التطورات ألاخيرة، فمنعت إسرائيل حرية املرور والتن .2

بينهما، لكنهما تحولتا بعد سيطرة حماس على غزة لكيانين سياسيين منفصلين تحت سيطرة حركتين متنازعتين، 

 ولم يعد هناك عنوان سياس ي واحد يمكنه ادعاء تمثيل الشعب الفلسطيني أمام العالم.  

ب في أزمة إنسانية حادة اشتداد العقوبات التي فرضتها الجهات إلاقليمية والدولية على حكومة حماس، مما تسب .2

 في غزة.

أسقطت بين يدي حكومة حماس عشرات املشاكل تبدأ وال تنتهي، كاملعابر والكهرباء، وسيل متواصل من  .9

  21املشكالت وألازمات الاقتصادية في غزة مع تفش ي البطالة والفقر.

 ج.  فرض الحصار:

قيقهما أطراف دولية وعربية ومحلية تركزت أهداف الحصار على غزة في غرضين أساسيين، شاركا في تح 

 إضافة لالحتالل إلاسرائيلي املنفذ املباشر له:

 تفكيك البنية السياسية، ومحاولة إنهاء التحول الديمقراطي بالقضاء على حكم حماس.   .3

إيصال الشعب الفلسطيني لحالة من إلاحباط وإعادة ترتيب ألاولويات، عبر تراكم عوامل التجويع وإلافقار  .7

 من املقاومة . وال
ً
 حرمان من أساسيات الحياة، إلشغال الفلسطينيين بلقمة العيش بدال

 و تعددت أشكال الحصار على غزة، وعلى حكومة حماس من عدة جوانب وهي:

فوز حماس في الانتخابات، دفع إلى إعالن العقوبات ضد الشعب الفلسطيني مباشرة، وتم حصار السياس ي:  .3

تالل الاسرائيلي منذ إعالن حماس مشاركتها في الانتخابات التشريعية، لتجنيد إعالن الحصار، وسعى الاح

املجتمع الدولي ضدها، واشترط بأنه لن يجري أي اتصال مع أي حكومة فلسطينية، طاملا لم تعترف به 

وتتنازل عن العنف، وتنزع ألاسلحة من املنظمات، وتوافق على الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع 

  22سلطة".ال

قامت إسرائيل بعيد إلاعالن عن فوز حماس، بتجميد تحويل مستحقات الضرائب الحصار الاقتصادي:  .2

، ما يكفي لدفع نصف مرتبات موظفي السلطة. 22التي تجبيها لصالح السلطة بقيمة 
ً
  23مليون دوالر شهريا

                                                                                                                                                                  
 م.2222ديسمبر  22، د. محمود الزهار القيادي في حركة حماس-مقابلة مع  18
 مقابلة الباحث مع د. محسن صالح مدير عام مركز الزيتونة في بيروت . 19
 م.2222نوفمبر  25د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، -مقابلة مع  20
الدوحة: ) ربيةنتقالية للثورات العمقدمة في ندوة االسالميون ونظام الحكم الديمقراطي في المرحلة اال(، 2222-2221حماس في الحكم)، أبو عامرعدنان  21

 41( ص 2222، العربي لألبحاث ودراسة السياسات المركز
 221( ص2222، فلسطين. غزة: جامعة األزهر.) 2221-2222قاومة االسالمية حماس التطورات الداخلية وأثرها على حركة الم، الدبسمعتز  22
 .(.2221/ يناير25) صالح النعامي ى غزة. موقع الباحثكيف سيطرت حماس عل ،النعاميصالح  23
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دات للفلسطينيين إذا التزمت أية وأعلن وزراء خارجية الاتحاد ألاوروبي الاستعداد ملواصلة تقديم املساع 

 حكومة تقودها حماس بالسعي للسالم مع إسرائيل

وبث الاحتالل الاسرائيلي دعاية إعالمية موجهة باألساس للرأي العام الدولي واملؤسسات املالية املانحة،  

تية، وتحسين ظروف مفادها أن ألاموال التي تأتي لـسلطة حماس لن تذهب لرواتب املوظفين ومشاريع البنية التح

الفلسطينيين؛ بل ستجد طريقها ملخازن السالح وتصنيع املتفجرات التي تملكها، مما منع الكثير من الدول الغربية 

من دفع مستحقاتها، وتلكؤ ألاطراف العربية عن إلايفاء بوعود قطعتها في قمم عربية، حت، في ظّل رؤيتها 

، خشية اتهامهم
ً
من جهة، ومن جهة أخرى قطع  ” إلارهاب“باإلسهام في تمويل  للفلسطينيين يتضورون جوعا

  24عن حكومة حماس املتمثل باألموال.” ألاوكحجين“

وعمدت السلطات إلاسرائيلية إلغالق املعابر واملنافذ، وإلغاء )الكود( الجمركي الخاص بقطاع غزة، ومنع  

ول املواد الخام الالزمة للصناعة، والتضييق على رجال ألاعمال الفلسطينيين من الخروج للعالم الخارجي، ومنع دخ

البنوك في غزة الستجالب )الشيكل(، وفرض ضغوطات عليها، وأغلقت املعابر التجارية في وجه الاستيراد والتصدير، 

مما أدى لتدهور الوضع الاقتصادي وما رافقه من تزايد نسب البطالة والفقر، وكل مظاهر املعاناة التي تنتج بدورها 

 من مظاهر القلق وإلاحباط واليأس وغياب آلافاق السياسية.م
ً
  25زيدا

 الحصار العسكري: .1

عمد الاحتالل الاسرائيلي لزيادة عملياته داخل مناطق السلطة، لجر حماس إلى املواجهة العسكرية، أو  

ين واملقاومين، اسقاطها شعبيا في حال وقفت ضد عمليات املقاومة، أو امتنعت عن الرد على الاستهداف للمدني

  26وزادت القوات الاسرائيلية من عمليات الاغتيال في صفوف املقاومة.

جريح  3391شهيد فلسطيني و  732م، سقط 7112م حت، حزيران/ يونيو 7112فمنذ كانون الثاني/يناير  

 27جراء التصعيد من الجانب إلاسرائيلي، على إثر صعود حماس في إلانتخابات التشريعية. 

 في الضفة خالل  79وات الاحتالل بخطف واعتقال نحو وقامت ق 
ً
 ووزيرا

ً
أيام من اختطاف جندي  4نائبا

م في غزة، واعتقلت  رئيس املجلس التشريعي عزيز دويك، ونائب رئيس الوزراء 7112حزيران/يونيو  72اسرائيلي في 

 28ناصر الدين الشاعر. 

خلق العديد من الاشكاالت لها، ومحاولة ثنيها عن وسعى الاحتالل الاسرائيلي إلرباك حماس في حكمها، و  

تمسكها بحق املقاومة، وإفشالها في إدارة الحكومة والتشريعي، مما جعل طابع الحكم لدى حماس يميل إلدارة 

 ألازمات املتتالية.

                                                 
 214( ص  2227، بنان. بيروت: مركز باحث للدراسات. ل)دحر المقاومة لالحتالل عن قطاع غزة: بداية هزيمة المشروع الصهيونيعدنان أبو عامر،  24
 ((2222براير / ف1) اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار )  االقتصادية للحصار على قطاع غزة اآلثار، الصورانيغازي  25
بيروت : مركز الزيتونة للدراسات ،)ط حكومة حماس. صالح، محسن)محرر(دراسة حول حصار الشعب الفلسطيني ومحاوالت اسقا، سعدوائل  26

 17( ص 2221، واالستشارات
 222( ص2222ة األزهر.، . غزة: جامع) فلسطين2221-2222معتز الدبس، التطورات الداخلية وأثرها على حركة المقاومة االسالمية حماس  27
 227المرجع السابق، ص 28
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وهكذا اصطدمت حماس بتحديات جمة، بدأت بالتضييق املباشر وغير املباشر، سواء على مستوى التعامل  

ر البنوك واملؤسسات الرسمية عبر الدول ألاوروبية والعربية وإلاسالمية، واملعابر واملقاصة في مجال الجمارك عب

والضرائب، وتطبيق الاتفاقات التي كانت موجودة بين السلطة والاحتالل، و تثوير الوضع الداخلي إلفشال التجربة في 

 إدارة الحكم.  

 جمعها للمقاومة والحكم :د. السلوك الدولي تجاه حماس في ظل 

بعد فوز حماس في الانتخابات، وتشكيلها الحكومة تباين السلوك الدولي بشكل واضح بين القبول  

بالديمقراطية واحترام خيارات الشعب الفلسطيني املتمثل بفوز حماس، وبين تعامله مع حركة إسالمية ومقاومة ال 

 تعترف باإلحتالل الاسرائيلي.

 مع حماس، منها: –بشكل كبير  -العديد من العوامل التي تحول دون تقدم عالقتها  بشكل عام، هناك 

أنها رأت أن السلطة الفلسطينية الجهة الواجب التعامل معها، وأن العالقة مع حماس تأتي في املرتبة  .3

  29الثانية.

 ت التسوية.تمسك السعودية باملبادرة العربية للسالم، في حين حماس تصر على رفضها لكل اتفاقيا .7

 سلوك حماس تجاه عالقاتها الدولية:

استطاعت حماس نحج عالقات سياسية إقليمية ودولية على قاعدة دعم القضية الفلسطينية والوقوف  

في مواجهة الاحتالل، على الرغم من الاختالفات الفكرية وألايديولوجية، وتجنبت التدخل في ألاوضاع والشئون 

  30محاوالت البعض الزج بها في صراعات ونزاعات إقليمية. الداخلية لجميع الدول، رغم

 لها في العالقات الدولية على مستوى أحزاب ومؤسسات وجمعيات وقوى سياسية  
ً
ونجحت بأن تفتح آفاقا

  31في مناطق كثيرة داخل الدول العربية وخارجها.

حماس في الحكم، وفرضت  لكن على الصعيد الدولي وإلاقليمي، رفضت العديد من القوى الفاعلة تقبل 

ا على حماس تمثلت باالعتراف باالحتالل؛ فرفضت حماس تلك الشروط، فقوبلت بحصار سياس ي 
ً
هذه القوى شروط

 واقتصادي، وعزلة دولية وإقليمية، ولم تفتح لها أبواب العواصم باستثناء بعض الدول العربية وإلاسالمية.

فقد حصرت تفكيرها دوليا في زاوية معينة بالبحث عن وأمام حجم هذه التحديات التي واجهت حماس،  

الدعم املالي لالستمرارية في الحكم، فلم يكن املجتمع الدولي مهيأ لقبول حماس؛ ولم تؤد نشاطات حماس الدولية 

 إلى كسر الجمود في العالقات أو تغيير املواقف تجاهها.

 

 

 

 

                                                 
 72( ص2222، الدارة والسياسة للدراسات العليافلسطين. غزة: أكاديمية ا )ة لحركة المقاومة االسالمية حماسالشيخ عيد،. تطور العالقات الدوليصادق  29
 مقابلة الباحث مع د. موسى أبو مرزوق 30
 مقابلة الباحث مع د. غازي حمد 31
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 ل الاحتالل لدى حماس:ثالثا:  مدى قابلية الجمع بين املقاومة والحكم في ظ

 فقط،  
ً
 سياسيا

ً
بعد فوز حماس باالنتخابات، وتشكيلها الحكومة، راهن الكثير على أنها أصبحت حزبا

وغادرت مربع املقاومة، وستخطو خطى من سبقها، وتقع في مستنقع التنازالت، لكنها أكدت أن مشاركتها في 

 الانتخابات حماية ملشروع املقاومة الذي تتبناه.

عاملت قيادة حماس السياسية مع وصولها لسدة الحكومة على أنها مرحلة جديدة، تملي عليها رسم وجهة وت 

لجناحها العسكري تتفادى فيها دخول حالة "استراحة املحارب"، خشية أن تؤدي لفتور الهمة وضياع البوصلة، فتم 

التدريبات العسكرية وألامنية وفق أحدث إلاعالن أن كتائب القسام دخلت مرحلة التطوير، وصقل قدرات العناصر ب

 لقواتها ال يؤثر على أولويات حكومتها، ويسمح لها باالستفادة من بعض الوقت، 
ً
ألاساليب، وحددت حماس هدفا

  32الذي تحتاجه ملخاطبة الخارج الدولي والعربي والداخل الفلسطيني.

ي السلطة، نجد أنها بنت لنفسها قدرة عسكرية وإذا قارنا بين القدرة املقاومة لحماس قبل وبعد املشاركة ف 

 لها في العمل املقاوم، كأسر الجندي عام 
ً
م، والاحتفاظ به سنوات عديدة، 7112ال يمكن الاستهانة بها، تعد رصيدا

بعد محاوالت الاحتالل التصعيدية والعدوانية في سبيل الكشف عن مكانه ومحاولة تحريره؛ إال أن محاوالته فشلت 

تنظيم العسكري لحماس، فاستطاعت تحرير أسرى قدامى في الحجون إلاسرائيلية ال يفكر الاحتالل ليفكر أمام ال

 بإطالق سراحهم.
ً
 يوما

كما تنامت القدرة العسكرية لحماس في ظل الحماية التي أحاطتها لها بمشاركتها في السلطة، واستطاعت  

 ان الصهيوني.تطوير القدرة الصاروخية، وأوجدت حالة الردع مع الكي

 ومن املمكن التعريج على عدة نقاط هامة :

 مع البرنامج الانتخابي؛ فقد طرحت مبادرة سياسية تقوم على  -
ً
أتى سلوك الحكومة الجديدة لحماس متوافقا

م وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة، مقابل هدنة طويلة، ولكن إسرائيل 3922انححاب إسرائيل من أراض ي 

 .امل مع هذا الطرح، فقد عمدت للتصعيد العسكري بدل أن تتع

رغم املشاكل الداخلية التي واجهت حماس؛ فإنها لم تنس مهمتها ألاولى في مقاومة املحتل، فكانت عملية أسر  -

 "جلعاد شاليط"، ملبادلته باألسرى الفلسطينيين.

ن بنوعية السالح املستخدم في هذه التطور النوعي ألداء حماس العسكري في حروبها مع اسرائيل، والذي يكم -

ومعارك الانفاق التي أزعجت اسرائيل، ولم تستطع لهذه اللحظة الوصول ، الحروب، واملدى التي وصلت إليها صواريخ

 لسالح رادع لها .

استطاعت حركة حماس، انجاز صفقة شاليط وسط بيئة من التعقيدات الاستخباراتية وألامنية، بعد سنوات من  -

ظ بالجندي، وأثبتت نجاعة املقاومة، وغّيرت من توازنات الحلبة السياسية، ومزجت بين القدرة على املناورة الاحتفا

 والتفاوض، ولوال البيئة ألامنية التي خلقتها منظومة املقاومة ووزارة الداخلية التابعة لها ملا استطاعت في ذلك .
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 أ. أثر املقاومة واملشاركة في الحكم على آلاخر

أصبح لديها استحقاقان مهمان؛ أحدهما ثابت بخيار املقاومة، وآلاخر  ،مشاركة حماس في السلطة بعد 

 بإدارة شئون الناس والسلطة.  
ً
 املتغير طرأ متمثال

من حيث املبدأ في علم السياسة الحرب والسلم وجهان لعملة واحدة، وبالتالي أيضا السلطة أن تمارس  

ن السياسة شكل من أشكال املقاومة، واملقاومة هي شكل من أشكال السياسة ولكن السياسة وتقاوم أمر محمود، أل 

  33ألادوات تختلف.

وأصبحت حماس في وضع سمته "الازدواجية" في مصادر الشرعية واملرجعية القانونية ملمارسة الفعل  

ة من خالل تفويض السياس ي، فهي تمارس السلطة بتفويض شعبي مقنن، بينما أخذت شرعية حق ممارسة املقاوم

 مقاومة الاحتالل، ككل حركة مقاومة في العالم. 

وبات الجمع بين املقاومة والحكم جزًء من ألامر الواقع الذي اضطرت إليه حماس، ألن ألاصل أن يأتي  

التحرير، ثم إقامة الدولة والحكم؛ لكن هذا لم يحدث في فلسطين، فرفعت شعار "يد تبني ويد تقاوم"، وحاولت 

  34يقه فنجحت في أمور عديدة، وفشلت في أخرى ألن الواقع يكون أحيانا أقوى من النظرية.تطب

 لقضية الجمع بين املقاومة والحكم، فهي تتعامل مع تطورات مستجدة، من خاللها تقوم  
ً
فلم تؤصل عمليا

الاعتراف باالتفاقيات وأن بتقدير املوقف، فلم تخض كثيرا في أثر الجمع بينهما، فوجدت نفسها أمام واقع طلب منها 

 35تلتزم بها حت، يرفع الحصار، وحاولت أن تتعاطى بمرونة لفظية مع الحفاظ على املوقف، لكن لم يسعفها.

 أثر مشاركة حماس في السلطة على مقاومتها: .3

ترى حماس أنها حققت العديد من النجاحات بعد مشاركتها باالنتخابات بما يخدم نهجها املقاوم، فأوجدت  

يئة تتيح من خاللها التطوير في بنية املقاومة لديها، وخاصة بعد سيطرتها على ألامن في غزة، ومن أبرز إلايجابيات ب

 التي حققتها حماس باملشاركة في السلطة على نهجها املقاوم: 

 على العمالء، ودخلت في مواجهة ا .3
ً
   36لعدو.تحويل أجهزة ألامن املختلفة إلى برنامج مقاوم، فأصبحت تشن حربا

 37حماية ظهر املقاومة والعمل على تطويرها ومدها بكل السبل املتاحة من أجل الصمود أمام الاحتالل.  .7

 للعمل املقاوم، فخاضت أبرز معاركها التاريخية في ظل وجودها في   .1
ً
 مساندا

ً
كما أن وجودها في الحكم كان عامال

 38ار وحجارة الحجيل( خير شاهد على ذلك. الحكومة، ومعارك )الوهم املتبدد والفرقان ووفاء ألاحر 

وهكذا وفرت إدارة    39تشريع الكثير من القوانين التي تؤكد على حق املقاومة وتبنيها، وتعزز خيارها. .4

حماس لقطاع غزة فرصة متميزة لنمو وتقوية برنامج املقاومة، ومضاعفة قدراتها القتالية وبناها التحتية، ما يعني 
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 بين السلطة أن مشاركتها في السل
ً
طة من خالل إدارة القطاع عملت بشكل إيجابي لصالح املقاومة، وأحدثت تناغما

  40واملقاومة، ووفرت لها غطاءها السياس ي والشرعي.

وهكذا فإن حماس بمزاوجتها بين السلطة واملقاومة أعطت غطاء ملقاومتها، واستطاعت أن تحقق العديد   

 ن بالجمع بينهما، جعل حماس تواجه العديد من املعيقات.  من إلانجازات تعود للمقاومة؛ رغم أ

 أثر تمسك حماس باملقاومة على أدائها بالسلطة: .0

 معادلة الجمع بين املقاومة والحكم أدخلت حماس في مشاكل كثيرة جدا أهمها:   

سرائيلي لكافة عدوان الاحتالل الاسرائيلي في حروب متواصلة على الشعب الفلسطيني، وهدم قوات الاحتالل الا  .3

 بمراكز الشرطة والحجون وتدمير محطة الكهرباء والجسور 
ً
املواقع الحكومية بدءا من مجلس الوزراء مرورا

 (7131) مقابلة: رزقة، 41وتحطيم البنية التحتية التي تخدم املجتمع.

ذلك بسبب تشديد  العجز عن توفير مقومات الحياة سواء أكان ألامن أو الاقتصاد أو الحدود واملعابر إلى غير  .7

 (7131إلاحتالل الحصار على قطاع غزة.)مقابلة: حمد،

 عدم إعتراف املجتمع الدولي بها وإلتزاماته. .1

 بشكل كبير بسبب تمسكها بخيار املقاومة، وحماس دخلت في مأزق    
ً
وبالتالي تضررت الحكومة ماديا

فتح، وسط اعتراف دولي بمنهج حركة  استحقاقات أوسلو، وتصادمت مع ملف املفاوضات التي تصر عليه حركة

 فتح.  

ومع أن تمسك حماس باملقاومة زاد من التفاف الجماهير حولها من الناحية املعنوية، لكن هذا ال يتيح لها   

أن تطور عالقات حكم طبيعية في بيئة غير جاهزة، ولذا فإن وجود حماس في السلطة وتمسكها باملقاومة جعل 

 42لثمن.املواطن العادي يدفع ا

عّولت حماس على أن الشعب الفلسطيني يميل أكثر في عاطفته للمقاومة، وأرادت من خالل املزاوجة تنمية   

هذا الجانب لديه، لكنها وقعت أمام استحقاق حاجاته التي يرغب في تحقيقها وكسبها، فقد تزايدت مستويات الفقر 

ى الدرجات، وأصبحت على حافة الهاوية، مما أفقدت والبطالة، وتراجعت التجارة والصناعة والزراعة إلى أدن

 الحكومة رسالتها في توفير العيش الكريم.

 الحكومة في ظل العدوان: .4

في ظل العدوان املتكرر على غزة؛ شكلت الحكومة لجان الطوارئ تعمل في كل الوزارات واملؤسسات، وبهذا   

يوم، وقدرتها على تجاوز  71الصدد كان للحكومة تجربة في ذلك من خالل: إدارة حياة الناس في معركة الفرقان ملدة 

ة التحتية وسقوط شهداء؛ واستطاعت صرف الرواتب ما تدمر من مؤسساتها ومكاتبها ووزاراتها ومنشآتها، والبني

 43لجميع موظفيها دون أن يحدث خلل، واستقبال الوفود والتعامل معهم.
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تتباين آلاراء حول نجاح حماس في املزاوجة بين املقاومة والحكم، فهناك من يرى بصعوبة ذلك، وهناك من   

 يرى في نجاحها بالحد ألادنى، مع بعض السلبيات.

الفريق ألاول صعوبة الجمع بين متطلبات السلطة ومتطلبات املقاومة في ظل غياب استراتيجية  يعتقد  

وطنية موحدة، ألن السلطة تحتاج لتمويل من جهات مانحة، والعتراف دولي خارجي، وتواصل مع العالم الخارجي، 

دان املناصب أو املواقع ففي املقاومة تحتاج ألن تواجه الاحتالل بالعمل العسكري دون أن تحسب حساب فق

 44السياسية.

الناحية العملية ال يمكن الجمع بين املقاومة والحكم تحت الاحتالل، كما هو الحال في الضفة؛ حيث ومن   

 إذا ما كانت الجهة التي تقوم به هي جهة مقاِومة، فنجاح 
ً
يسهل عليه إفشال وتعطيل أي عمل حكومي، خصوصا

 بالبيئة املحيطة، فوضع غزة مختلف عن الضفة، فإذا كان ثمة نجاح الجمع بينهما عملية نسبية مرت
ً
بطة أساسا

نسبي في القطاع يجمع بين معاناة الحصار والضربات العسكرية وبين صمود املقاومة وإنجازاتها؛ فإن الوضع في 

  45الضفة ال ُينبئ بإمكانية إدارة حماس للحكم تحت الاحتالل ما دامت تتبن، برنامج املقاومة.

لثغرة الرئيسية في برنامج حماس في الانتخابات أنه افترض إمكانية القيام بالتغيير وإلاصالح تحت كما أن ا  

 
ً
الاحتالل، أو تفرض شروط اللعبة السياسية وبالذات في الضفة، ولذلك بدت إمكانية رفع الحصار عن القطاع أمرا

ية والدولية التي ال تتوافق مع برنامج حماس، وتستجيب أكثر بعيد املنال، في ظّل الضعف الفلسطيني والبيئة إلاقليم

لإلمالءات إلاسرائيلية؛ أي أن رفع الحصار يحتاج لجهد استثنائي طويل أكثر مما توقعته الحركة عندما بدأ هذا 

 46الحصار.

ر وطني فيما هناك من يرى إمكانية الجمع بين املقاومة والحكم، كما حدث في الصين وفيتنام وتجارب تحر   

أخرى، وحماس نجحت في الجمع بينهما في غزة، بالرغم من بعض التعثر، بسبب الوضع الفلسطيني من انقسام 

 في 
ً
 سلبيا

ً
جغرافي وسياس ي بين غزة والضفة، مما أخرج الضفة من توازن القوى حت، آلان؛ بل وجعلها تلعب دورا

 47التأثير على مقدرات املقاومة في القطاع.

ا ترى أنها استطاعت املزاوجة بين املقاومة والحكم في ظروف استثنائية وصعبة، حينما حماس من جهته  

تعرضت لحصار محكم منذ اليوم ألاول لها في الحكم، ناهيك عن العقبات التي وضعت أمامها والتي وصلت ذروتها 

ألامور وترسيخ عمليات الخطف والقتل لكوادر الحركة لتعطيل عمل الحكومة، لكن الحركة تمكنت من حسم 

الشرعية لإلرادة الشعبية املنتخبة التي أعطتها ثقتها، وحماية ظهر املقاومة والعمل على تطويرها ومدها بكل السبل 

 خالل الحروب على غزة، وصمدت الحركة في وجه الحصار، 
ً
املتاحة من أجل الصمود أمام الاحتالل، وظهر هذا جليا

  48والعدوان واملؤامرات".
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فإن الظروف الداخلية والخارجية لتجربة حماس في الحكم، كانت صعبة، ويغلب عليها التوتر  بشكل عام  

وإدارة ألازمة، مما أعاق تقدمها فيما تطرحه في برنامجها إلانتخابي، مع أنها حافظت على ثوابتها الفكرية، ولم تتنازل 

املقاومة وقوتها العسكرية، وتحديها  عن نهجها املقاوم من أجل الحكم، وسجلت العديد من النجاحات في دفع

 لإلحتالل. 

 إال أنها في الوقت نفسه لم تستطع املزاوجة بالشكل املطلوب، لعدة عوامل خارج إرادتها منها: 

 أن الحكم تحت الاحتالل له استحقاقاته، وبيئة الحكم لن تكون مستقرة في ظله. .أ

 .  ما ترتب من انقسام فلسطيني وحصار عربي وإقليمي ودولي .ب

 عدم الاعتراف الدولي بها وببرنامجها املقاوم، وميل املجتمع الدولي لحل الدولتين. .ج

فما سبق من عوامل تعيق املزاوجة بين املقاومة والحكم، ألن املقاومة في فكر حماس نهج ثابت على طريق   

ماس عندما قررت املشاركة التحرير ال يمكن أن تساويه بأي ش يء آخر؛ بل تسعى لتحخير كل الوسائل من أجلها، وح

بالسلطة، لم تقم بتحليل وتقييم التحديات التي قد تواجهها، فحكمت في ظل عزلة دولية وسياسية، أعاق تقدمها 

 فيما تسعى إليه بتوحيد الصف الفلسطيني، وتصويبه نحو مسار التحرير التي تؤمن به عبر املقاومة.  

مستلزمات الشعب الفلسطيني، ومصالحه، ومواجهة الاحتالل كما وتقتض ي مرحلة الحكم املسؤولية تجاه   

والعدوان، وهو أمر يتعذر في ظل سيطرة الاحتالل على املال واملقاصة والاقتصاد واملعابر والحدود، وعزلة دولية 

 بمجتمع دولي اليؤمن بنهج حماس.
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 رابعا: املفاضلة بين املقاومة والحكم لدى حماس

تعايش بين املقاومة والحكم؛ لكن السمت العام يشير إلى أنها لم تستطع  حاولت حماس أن تضع صيغة  

الجمع بينهما بالشكل املطلوب، فاملقاومة لديها استحقاقاتها، والحكم لديه كذلك، وهناك تعارض ما بين كل 

 استحقاق آلاخر.

تحكم في أدنى استحقاقات الحكم مبنية على اتفاق أوسلو الذي تعارضه حماس، وما زال الاحتالل ي  

متطلبات الحياة، وما زالت املعطيات الدولية ترى بحق الاحتالل بأرض فلسطين وهذا ما ترفضه حماس باملطلق، في 

حين وجود شق فلسطيني آخر يرى في نفسه أنه الشرعية مازال متمسكا بخيارات املفاوضات لجلب حقوق الشعب 

 الفلسطيني كما يفضل.  

املقاومة والحكم كأمرين متقابلين متعارضين، فاملقاومة قامت لتحرير ألارض رغم أنه ال ينبغي وضع    

وإلانسان، وعندما تتمكن من تحرير أرضها فليس من املستغرب أن تحكم إنسانها، وحت، برنامج النقاط العشر 

على أي جزء م، ينص على إقامة الحكم الوطني 3924ملنظمة التحرير الذي اعتمده املجلس الوطني الفلسطيني سنة 

يتم تحريره من فلسطين، فموضوع املفاضلة هنا مرتبط بتقدير املصلحة، وما إذا كان ذلك سيصب في مشروع 

   49التحرير الشامل لفلسطين.

وترى حماس أنه ليس هناك ما يدفعها املفاضلة إال الانخراط في العملية السياسية وهو أمر غير وارد، وأنه   

يكون إال باتفاق سياس ي فلسطيني داخلي، ولن يكون على حساب املقاومة بأي صورة أو وفي حال تركها للحكم فلن 

 50وجه كان، وستمض ي في خط املقاومة مهما تغيرت ظروف الحكم.

للحكومة بأنها مرحلة تكتيكية وآنية فاملقاومة لدى حماس هي التحرير، والحكم عامل مساعد، وتأتي رؤيتها   

خارجية للمشروع إلاسالمي في تحرير فلسطين وتحرير إلانسان الفلسطيني، وتأسيس دولة لتهيئة الجبهة الداخلية وال

  51فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها الوحيدة القدس.

من املالحظ بأن حماس ومع مرور سنوات حكمها وخوضها لتجربة الحكم، باتت مدركة بأنه ال يمكن أن   

وال يمكن املساواة بين خطي الحكم واملقاومة، والسير بهما بشكل متوافق  تتحمل عبء الحكم في ظل الاحتالل،

 بسبب متطلباتهما.

هناك من يفضل على أن تقوم حماس بالبحث عن أسلوب لترك الحكم، وتكتفي باملراقبة والتصحيح،   

بذلك على املستويات والتفرغ للمقاومة، وإذا كانت تبحث عن جماهيرية وتأييد شعبي، فإن مواجهة العدو تأتي لها 

الفلسطينية والعربية وإلاسالمية والعاملية، فالفصل بين السلطة واملقاومة يجنب الشعب هموم ومشاكل توقف 

إلادارة عن العمل؛ ألن العدو يستهدف السلطة التي تقوم بإدارة شؤون الناس؛ ومصالح الناس اليومية واملدنية 

  52وعن املقاومة. تتطلب إبعاد إلادارة عن الشؤون السياسية
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وهو نفسه ما أرادته حماس عندما قررت املشاركة في الانتخابات التشريعية، والاكتفاء بالتواجد وبقوة في   

املجلس، وممارسة املراقبة والتصحيح، وحماية ظهر املقاومة من خالل قبة البرملان، لكن الواقع تحت الاحتالل، 

فاوضات وفق اتفاقية أوسلو، وال يؤمن بخيار املقاومة سيحول دون ووجود فريق منظمة التحرير الذي يؤمن بامل

ذلك، باالضافة لتبني املجتمع الدولي للحلول السملية للقضية الفلسطينية، وال يؤمن باملقاومة كخيار ممكن أن 

 يقبل به.

 اب:إال أن هناك من يرى بأنه لن تفاضل حماس بين املقاومة والحكم في املدى املنظور لعدة أسب 

 الواقع الذي فرض عليها في إدارة شؤون قطاع غزة. .3

 تجربة القطاع أوضحت كيف يساعد الوجود في الحكم على تعزيز وتأمين مقدرات املقاومة. .7

1.  
ً
بنية حماس تطورت بصورة كبيرة خالل السنوات القليلة املاضية للجمع بين الاثنين، وهذا ما يصعب ذاتيا

 العودة عنه آلان.
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 تقبل الجمع بين املقاومة والحكم:خامسا: مس

بالدعوى ملشاركة فلسطينية للجميع على أساس فتحت حماس الباب واسعا إلدارة الشأن الفلسطيني   

الشراكة الفلسطينية تحت عباءة فلسطينية، ال يمليها تدخالت اسرائيلية أو أمريكية، على أساس املوازنة بين شكل 

 وخارجيا.املقاومة وشكل الحكم، ولكنها انصد
ً
 مت بواقع تفردها بالحكم نتيجة ألحداث تتابعت داخليا

 لحماس من املأزق، وتقوية   
ً
إال أنه يتطلب منها التقدم نحو املصالحة في إطار مشروع وطني، ألن فيه إنقاذا

التي  للحالة الوطنية، وال تستطيع  فتح أو فصائل منظمة التحرير لوحدها أن تقود معركة في مواجهة الاحتالل،

تحتاج توافق كل القوى الوطنية، لصياغة ائتالف ذي أجندة موحدة، وهذا أمر ممكن تم التوافق عليه في وثيقتي 

   53الوثاق الوطني واملصالحة ولم تتم عملية التنفيذ".

ومن املمكن الحديث عن استراتيجية فلسطينية تتفق عليها القوى السياسية ببرنامج وطني يمزج بين   

واملقاومة، عبر قواسم مشتركة تخرج الحالة الوطنية من الصدام الداخلي، فالهدف العام لدى الجميع أن السياسة 

، إال أن الوسائل تختلف؛ فالبعض يرى باملفاوضات، وآلاخر يرى باملقاومة؛ 22تكون دولة فلسطينية على حدود الـ 

  54إال أنه يجب دراسة جدوى الوسائل ونتائجها.

أن تقود العمل الوطني لوحدها، كما ال يمكن لفتح كذلك، ألن املجتمع الفلسطيني بات  فال يمكن لحماس  

مقسوما بين هاتين القوتين، فال يمكن لطرف أن يلغي الثاني، فتح مكون وطني وحماس مكون وطني إسالمي، لذلك 

  55يجب أن تضع استراتيجية وطنية تستطيع أن توحد بينهما في إطار قواسم مشتركة.

ا دامت ألاراض ي الفلسطينية تحت الاحتالل، يجب أن يغلب على هذه املرحلة خطاب التحرر الوطني، وم  

وإعطاء جهد كبير للحكم لكن ليس كسلطة؛ بل من املمكن الحديث عن كيفية تسيير شئون املواطنين ضمن نطاق 

و نقطة الخالف في كل محدود؛ بحيث ال تكون السلطة الهدف ألاساس ي أو نقطة الصراع بين حماس وفتح، أ

 56اللقاءات والاجتماعات.

 :كما عليها أن تضع عددا من املعايير في املرحلة القادمة للجمع بين املقاومة والحكم، وهي كالتالي  

 أال تؤدي عملية الحكم أو املشاركة فيه للتنازل عن أّيٍّ من الثوابت التي تؤمن بها حماس. .3

وطني، وضمن بنية مؤسسية وتمثيلية موحدة للشعب الفلسطيني  أن تكون عملية الحكم ناتجة عن توافق .7

 )إنهاء الانقسام، وتفعيل م.ت.ف، وتوحيد السلطة...(.

أال يقتصر مفهوم الحكم أو املشاركة فيه على مناطق السلطة في الضفة والقطاع؛ بل يجب توسيع املفهوم  .1

 في م.ت.ف وتفعيل دورها. ليشمل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، من خالل املشاركة

 أن تكون عملية الحكم )قدر إلامكان( ضمن تحالف وطني واسع. .4
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 في العمل، وتحارب  .2
ً
أن تخدم عملية املشاركة في الحكم مصالح الناس، وتضمن حريتهم وكرامتهم وفرصهم جميعا

 يتسق مع أهداف املقاومة، وال يخدم العا
ً
 واقتصاديا

ً
 تنمويا

ً
دات الاستهالكية الفساد، وتقدم برنامجا

 والاقتصادات الطفيلية.

 في تعويقه أو تراجعه. .6
ً
 57أن تخدم عملية املشاركة في الحكم برنامج املقاومة أو تحميه، وأال تكون سببا

هناك من يفضل أن تكون السلطة سلطة إدارية من خالل تغييرها بأن تصبح سلطة غير سياسية ذات طابع  

ة الغربية وقطاع غزة تدير الشأن الداخلي، وأن ال يكون لها شأن في السياسة، إداري بمعن، إدارات عامة في الضف

وأن يوكل موضوع السياسة لحركة وطنية تمثل جبهة واسعة هي التي تقرر في الشأن السياس ي، ومطلوب منها كونها 

مع الاحتالل ال حاجة لها؛  سلطة إدارية أن تمتنع عن التنسيق ألامني بشكل كامل، وكل ألاجهزة ألامنية التي لها عالقة

بل تكون ألاجهزة ألامنية ذات طابع خدماتي مرتبطة بحاجة املواطن، وفي مقابل ذلك يصبح جيش التحرير هو 

 58الفصائل العسكرية.

ولذلك في خضم الحديث عن استراتيجيات الحركة التي تتبناها والوسائل وألادوات فهي مبنية على فلسفة  

الحركة، هذه الفلسفة لها أدواتها، وأدواتها لها أدوارها ومراحلها، واملطلوب من هذه ألادوات أن  التحرير التي تؤمن بها

.
ً
 أم مرحليا

ً
 تنحجم مع بعضها للوصول للهدف سواء أكان تكتيكيا

ولئن كان من الصعوبة بمكان أن ال تستطيع حركة املقاومة أن تغادر مربع السياسة والحكم بالكلية، فإنها   

قابل ال تستطيع أن تلغي أو تجمد املقاومة وترهن دورها وكيانها ومستقبلها لصالح الحكم؛ فاملقاومة والحكم في امل

وسيلتان تكّمالن بعضهما بعضا، وتحتاجان لصيغة للتوفيق واملواءمة بين بعض عناصرهما الصادمة واملتناقضة، 

 أحدهما على آلاخر. مما يعني أن عملية إبداعية يجب أن تأخذ مجراها دون أن يطغى 

وإن مدخل هذا ألامر ال يتم إال من خالل التوافق بإعادة ترتيب املرجعية الفلسطينية على أسس جديدة، 

وقيادة جامعة للكل الفلسطيني، مشروع حركة تحرر وطني يضع حد إلشكالية وجدلية العالقة بين العمل السياس ي 

 واملقاوم.

 خيارات حماس املستقبلية 

 ول : العودة إلى املعارضة:الخيار لا 

م كانت تسعى للشراكة السياسية، وعندما تركت وحيدة 7112-7112حماس بمشاركتها في انتخابات  

 بالبقاء في إدارة الحكومة لوحدها.
ً
 بتشكيلها الحكومة العاشرة، ومن ثم التحديات التي وقعت بها، ال تفكر جليا

 يجابياته:وهذا الخيار له ايجابياته وسلبياته، أما ا 
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إن الخروج من قيادة السلطة سيحرر العمل املقاوم امليداني، من كثير من إلاشكاالت والعقبات التي تقيده  .أ

وتمنعه من العمل بحرية، فخيارات العسكر ستكون مفتوحة ال يقيدها قيد، سوى املصالح العليا للشعب 

 ( 121: 7131) يوسف، 59الفلسطيني.

قطــــاع كبيــــر مــــن كــــادر حركــــة "حمــــاس وأن عــــودة هــــذا الكــــادر إلــــى الحركــــة  أن العمــــل الحكــــومي الرســــمي شــــغل .ب

"ســـيعطيها زخًمـــا كبيـــًرا"، باإلضـــافة لتفـــر غ عناصـــر وكـــوادر وازنـــة فـــي الحركـــة مـــن العمـــل الحكـــومي، وعودتهـــا إلـــى 

مواقعهـــا ألاولــــى فــــي الحركـــة، ســــيعطي قــــوة دفــــع إلـــى الحركــــة، خاصــــة أن كــــادر "حمـــاس" خــــرج بخبــــرات وثقافــــة 

من العمل الحكومي، وأنها سوف تصقل شخصـيته، وسـوف يـنعكس فـي أداء الحركـة، سـواء كـان ذلـك  جديدة

 على الصعيد الوطني أو التنظيمي". 

خروج حماس من قيادة الحكومة أزال عنهـا عـبء كبيـر أثقـل كاهلهـا فـي ظـل الحصـار الخـانق ، والعزلـة الدوليـة  .ت

املســـــتوى املعيشـــــ ي املطلـــــوب للمـــــواطن افلســـــطيني بغـــــزة،  التـــــي تعيـــــق التقـــــدم فـــــي برنامجهـــــا الانتخـــــابي وتقـــــديم

 ألف موظف. 41باالضافة لعبء استحقاق دفع رواتب أكثر من 

 أما سلبيات ذلك فتتمثل بـ:

الخوف من الوصول إلى نقطة صدام مع السلطة، إذا استأنفت حماس عملياتهـا العسـكرية، ألامـر الـذي لـن يـروق  .أ

 نقسام جديد يدخل في اشكاليات وصراعات. ملن يقود السلطة، وهذا سيؤدي إلى ا

 علـى الفسـاد مـن جديـد، وعـودة مراكـز القـوى املاليـة  .ب
ً
ابتعاد حماس عن إدارة الشان العـام، سـيترك البـاب مفتوحـا

 60والامنية للظهور، وإفقاد حماس ملكاسبها التي تحققت لها خالل مدة حكمها السابقة.

لسياسية التي واكبتها القضية الفلسطينية، وايمان حماس بأن بشكل عام فإن هذا الخيار وبعد التطورات ا 

املقاومة ليست الوسيلة الوحيدة لتحرير فلسطين، بل ال يمكن إغفال الجانب السياس ي في ذلك، فهذا الخيار 

 لدى حماس غير متوقع.

  الخيار الثاني : تشكيل حزب سياس ي:

حماس حزب سياس ي لها، وأن تراجع مواقفها  يتناول العديد من الشخصيات الثقافية ضرورة أن تشكل 

الرافض لفكرة العمل من خالل حزب سياس ي كما إلاخوان املسلمين في مصر وألاردن والعديد من الدول الاسالمية 

 ألاخرى.

هذا الحزب ينحجم مع البنية السياسية للسلطة، ويخضع لبرنامج فيه نوع من املرونة بقبوله بالدولة  

، ويحترم الاتفاقيات الدولية، وتكمن أدواته باملقاومة السياسية والسلمية يراعي في أجندته 22الـاملؤقتة على حدود 

 الظروف السياسية الداخلية والخارجية.

وحول املنطلقات الاستراتيجية للحزب أنها لن تخرج عن الرؤية السياسية التي ترتكز مالمحها إلى العناصر  

 ألاربعة التالية:

                                                 
 212( ص2222، بيت الحكمة للدراسات واالستشاراتفلسطين. غزة:  )جدليات الصراع والهم وأحزان الوطن. أحمد يوسف، 59
 212المرجع السابق ص 60
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 مبدأ الشراكة السياسية والتحالفات الوطنية. نظام حكم يعتمد -

وأهـــــداف  –املســـــلحة والســـــلمية  –التوافـــــق الـــــوطني عـــــى مســـــتوى املواقـــــف والسياســـــات، وأســـــاليب املقاومـــــة  -

 النضال.

التواصـــــل مـــــع العمـــــق الاســـــتراتيجي؛ العربـــــي وإلاســـــالمي، والتأكيـــــد علـــــى مكانتـــــه الحاضـــــرة فـــــي حمايـــــة الحقـــــوق  -

 دساتها .الفلسطينية، والدفاع عن مق

الانفتـــاح علـــى املجتمـــع الـــدولي، واســـتثمار حالـــة التضـــامن الكبيـــر مـــع القضـــية الفلســـطينية داخـــل املجتمعـــات  -

 (127: 7134)يوسف، 61الغربية.

الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء ألاسبق، استبعد أن تتبن، حماس فكرة تشكيل حزب  إال أن د.ناصر 

ية الفلسطينية، على غرار تجربة إلاخوان املسلمين في بلدان مثل مصر سياس ي إسالمي ينخرط في الحياة السياس

 وألاردن، منوًها إلى أن هذه الفكرة تواجه عقبتين رئيسيتين:

 ألاولى داخلية تتعلق باملواقف داخل حركة حماس.  -

نـــة مــــن الثانيـــة خارجيـــة تتعلـــق بـــاملواقف إلاســـرائيلية والدوليـــة التــــي تطالـــب الحركـــة بالخضـــوع للشـــروط املعل -

)صــحيفة 62.اللجنــة الرباعيــة الدوليــة، ســواء بقيــت الحركــة كمــا هــي أو شــكلت حزبــا آخــر كواجهــة سياســية لهــا

 م(72/4/7137ألايام، 

إال أنه من املمكن أن يتم بلورة فكرة الحزب السياس ي من خالل التقارب باألفكار مع شخصيات سياسية  

تفق رؤيتهم مع رؤية الحزب السياس ي الذي سيمارس دور سياس ي وأكاديمية ورجال أعمال ومسيحيين غير مؤطرين، ت

وسلمي على الساحة السياسية الفلسطينية والدولية، وتبقى حماس حركة تحرر وطني مقاوم دعوي تربوي ذو 

مرجعية سياسية عليا لهذا الحزب، فحماس التعترف بإسرائيل لكنها تحترم الاتفاقيات الدولية، ولعل هذا الحزب 

تحرك في هذا املسار وال يخرج عنه قد يفيد حماس في تسويق فكرها السياس ي الوسطي على النطاق الداخلي عندما ي

 والدولي بمساندة هؤالء النخب داخل حزبها السياس ي.

 الخيار الثالث: الشراكة في الحكم والحكومة:

ات داخلية في شكل حماس إن أرادت أن تبقى في سدة الحكم والحكومة، فمطلوب منها ان تقوم بمراجع 

املشاركة، فالعودة للمربع ألاول وإعادة تكرار سنوات الحصار والعزلة الدولي لن تفيد حماس، لذلك فخيارات حماس 

 في هذا الامر تتجه فيعدة اتجاهات:

التشريعي وأن تبقى فاعلة داخل قبة البرملان دون الخوض بالحكومة، فبإستطاعتها ان  أوال: املشاركة في املجلس

تحقق أهدافها من خالل قبة البرملان، بالتالي سيكون لحماس إمكانية أن تمارس سلطات رقابية على أية حكومة 

 قادمة، بجانب الدور التشريعي املعتاد للمجلس التشريعي.

                                                 
 252( ص2224، يت الحكمة للدراسات واالستشاراتفلسطين. غزة: ب )التغريبة الفلسطينية وطن..وأحالم..ودموع.أحمد يوسف،  61
 (2222/ 21/4)، ماس لحزب ينخرط في العمل السياسيتشكيل حالشاعر يستبعد  ،األيام.صحيفة  62
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من خالل املشاركة في حكومة وحدة وطنية بعيدة  ثانيا: املوازنة ما بين املجلس التشريعي وما بين العمل الحكومي

 في مشاركتها عن أي وزارات سيادية.

بحيث إن فشلت جوالت املصالحة ووصلت لطريق مسدود، فالخيار تشكيل هيئة ادارية  ثالثا: املشاركة في ادارة غزة

وطنية من الفصائل الفلسطينية بغزة تدير العمل الحكومي لغزة، بحيث تصبح واجهة إدارة غزة هي الفصائل 

 ئل النطوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية.الفلسطينية ومن ضمنها الفصا

أمام كل الخيارات، فلن ينضج أي خيار بدون توافق وطني فلسطيني من خالل الجمع بين خيار املقاومة  

واملفاوضات على أساس جلب حقوق الشعب الفلسطيني بآلية متفق عليها بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، 

 تكمن بإعادة تفعيل منظمة التحرير، واملجلس الوطني.ومن خالل حاضنة تجمع ما بينهم 

ونجاح حماس ال يرهن فقط بغزة، بل هناك الضفة الغربية وما تحتاجه لتفعيل املقاومة، فمشروع حماس  

املقاوم قائم على كامل فلسطين املحتلة ليس بغزة فقط، وحت، إن نجحت حماس في غزة وحدها، ولم تستطع 

 ألامام في الضفة فال يعتبر ذلك نجاح ملشروح التحرير لدى حماس، وستبقى تبرح مكانها.التقدم خطوة واحدة نحو 
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 النتائج والتوصيات:

: النتائج
ً
 أوال

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

، وأن الواقع 7112استندت حماس في مشاركتها باالنتخابات الثانية  .3
ً
م، على أساس أن أوسلو انتهت ميدانيا

ي قد تجاوزها، ألن الاحتالل نفسه لم يلتزم بها، وألن املفاوضات وصلت لطريق مسدود، وأن النظام السياس 

السياس ي بحاجة لبلورة على أسس الشراكة الفلسطينية، وأن مقاومة الرواسب املتبقية من أوسلو تأتي 

 بالتغيير من داخل السلطة على أساس التغيير وإلاصالح.

الانتخابات، بشكل أساس ي لحماية ظهر املقاومة، من خالل إيجاد معارضة  هدفت حماس من مشاركتها في .7

من داخل قبة البرملان، وتعزيز روح املقاومة عبر سن القوانين والتشريعات التي تحمي املقاومة واستمراريتها، 

في  لكنها تفاجأت بحجم الفوز الذي حققته، ولم تكن تخطط لذلك، ويعتبر ذلك إحدى املثالب على حماس،

أنها لم تستند لرؤية مستقبلية استشرافية مدروسة، بل فرض عليها الواقع لتشكيل الحكومة دون النظر 

 لسلبيات هذا املوقف وإيجابياته.

واجهت حماس العديد من التحديات الداخلية والخارجية في فترة حكمها تمثلت بالحصار والانقسام والعزلة  .1

ادت تجربتها في الحكم إدارة أزمات ومواجهة تحديات، مما أدى لتولد الدولية والعدوان املتكرر عليها، وس

 ضغط كبير عليها أمام أعباء ال تنتهي.

استطاعت حماس خالل فترة حكمها من بناء قدرتها املقاومة بفضل الحماية التي أحاطتها مما شكل تطورا  .4

 ة التي وصلت إليها.نوعيا فيها، ومن خالل التنوع في استخدام ألاسلحة واملديات الصاروخي

ال تقارن تجربة حماس في الحكم ، بالتجارب إلاسالمية ألاخرى، ألن هذه التجارب جاءت ضمن دولة  .2

مستقلة بذاتها ال تخضع ألي احتالل، كما ال يمكن إسقاط أدوات الحكم الرشيد على تجربتها، بسبب 

 التحديات الداخلية والخارجية التي واجهتها.

قاومة والحكم في ظل غياب الشراكة السياسية بين فصائل العمل الوطني، وال يمكن صعوبة الجمع بين امل .2

لحماس أن تتقدم في مراحل التحرير في غزة بدون الضفة والقدس، ومن الصعب أن تتحمل مسؤولية 

 الحكم لوحدها، فالظروف السياسية واملقاطعة الاقتصادية والعزلة الدولية تحول دون ذلك.

أن تفاضل حماس بين املقاومة والحكم، فهي متمسكة باألولى، وإرساء الثانية كمظلة  ليس من املتوقع .2

لحماية املقاومين، ألنها استطاعت إيجاد بنية تحتية للمقاومة متينة، وقد تتخلى عن الحكومة، لكنها ستبقي 

 نفسها داخل أروقة البرملان لتبقى قوة معارضة داخل النظام.

 

 

 



 تقدير موقف )مستقبل الانتخابات املحلية |||||

 

 (  25صفحة رقم )            (نموذج حركة حماس –اشكالية الجمع بين املقاومة والحكم في ظل الاحتالل ) |||||

 

 

 
ً
 التوصيات: -ثانيا

 من خالل استعراض الدراسة لتجربة حماس في الجمع بين املقاومة والحكم، توص ي الدراسة بـ:  

3.  ،
ً
الفصل بين أهداف الحركة التي تعتبر املرجع العام لها، وأهداف املشاركة في السلطة من خالل تحديدها زمنيا

 مناسب لها. وتتناسب مع الواقع الحالي، ولعل الحديث عن حزب سياس ي يشارك في السلطة خيار 

ضرورة السعي للبحث عن شركاء في إدارة غزة في حال فشل املصالحة، من خالل: تشكيل هيئة إدارية تدير  .7

الحكومة في غزة، بشخصيات موالية للحركة ومستقلين أو بمشاركة فصائلية فيها، على أن تكون مرجعية الهيئة 

لة إلاطار الوطني الذي يتم تشكيله من خالل الفصائ
ّ
 ل في غزة.املشك

 باملصالحة، من خالل صياغة تحفظ استمراريتها في العمل السياس ي واملشارك في  .1
ً
على حماس املض ي قدما

 النظام السياس ي من خالل:

 السعي إلعادة هيكلة منظمة التحرير، وتشكيل مرجعية وطنية تشمل جميع الفصائل.  .أ

دارية تدير قطاع غزة والضفة التوافق مع حركة فتح والفصائل بتشكيل حكومة كفاءات كهيئة إ .ب

 الغربية، ذات طابع خدماتي.

 تحافظ حماس على تمثيلها في املجلس التشريعي، وتكون معارضة قوية من خالل البرملان.  .ج

 

 
 

 


