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 قديروت شكر
الحمددهلل  ن محمدددهللا  ددعااه  ممدمدددلن حمددهللاه هههدددي  سددان ،سفدددل ،اندده   ددده دملن  فدد،  ددد حدمل 
صدددحا الل ددن ،الددمم ن   ددعااه لمددا  دد،  دلامددد  حلهددين ،الصددال ،ال ددا  اهدد   ددههلل ال هددي  سممددها 

 ... ا ال د اهان ، مهللهن ،اه  آلل ،صح ل ال ه   محمهلل 
م عاا ،  محمهلل ا   {7آية : إبراهيم}[ تُْم أَلَِزيَدنَُّكمْ لَئِْن َشَكرْ ]:ام اقده ما ق،ن ا  

 دن ،م ألل   حدمل  ا هسمهف ذا الهللاا ةاه  إتمد   مي ا  ادم لن ،تل هل اهي  اه  انه  مم  
 . دلصده ل،سفل العاه 

قااااه  دلل ن لذ،هلن ،ام اقده ما ق،ن م همد محمهلل   "ال ه عا ا  ما ال ه عا المدس"،ا 
،الذي تل ن ن  ذا الهللاا ة إ اا ل اه   ا   مي ا إل  ما     ال عا ،التلهللهادلص     تلهلل 

اهللمدا ا هلل الاحما   ، ادمان الذي   د  لي / م ع،ااه  ل ،ن ا  ااف ،الاادهةن الهللعت،ا الح ها
ال اهي  ت،سهفدتل العاهمة حت  اعتمن  ذا الممن ،،صن إل   ذا الص،ال المفدئهةن عمد ،  سن 

،لههلل / ن ،الهللعت،ا الح ها" حمهلل ه، ف"ه، ف صدلح / متمدمي لعن ما الهللعت،ا الح ها عاي ،ا
 .المهلللنن اله ذها  ا دمي  ل ،ن ممدق ة  ذا الا دلة

عمد ،  هللي امتمدمي للدهللل حاعة حمدس الذها  ا ،مي  هلدئف  لغاض الا دلةن ،لهم تصها  
الهللاا ة  هم دت آاائف  ،سمهن ا تمدمف   دلاهلل األعدهللهمهها ،المحه هها ال هد ههان الذها  مدا،ا  ذا 

 .العاه  اه    ئهتي  هفد
،ال  م    ا   اي  دل عا ،التلهللها لما   ل،ا  هم دتف  اه  الهللاا ة ما تم هي ،تاسمة 

ن فد دلهللاد  حت  إتمدم ي ، آزام نمصحده   ،   هللى إلي   نههلل الم،ا ،الم داهللل ،عن ما مهلل  ،تهللقهين 
ما السمة  اا دن ،ما الله،ا  ملد دن ،ما األامدن  صهحفد  ف ل  ا هازق أن ا  تمدل   مم  أ 

 .، زعد د
  واهلل ولي التوفيق،،، 

 الباحث

 عماد عبد المحسن أبو الروس
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  الدراسة ملخص
 
  ي المزا،سة  هاحمدسن  –الملد،مة ا  امهة مهللى مسدح حاعة  ي الهللاا ة تمد،لت  

 مدا التغهها ،ا صاحن حهث ت اقت للعا حمدسن ،هلل،ا د  ي ا مفد لالملد،مة ،الحع ن ما  ان 

الل دهد األ د هة لهل هة الله  همهةن ،تحههن م،قلفد ما اتلدقهدت الت ،هةن ،م،اقلفد الماحههة ما 

ممنمة التحاها ،ال ه ة المم الة امفدن ،تمد،لت تسا ة حمدس  ي نن الملد،مةن ،ت هدا ملف،  

 .،تأصهن  عال الفهللمة ،التفهللئة ،ت ،ا اؤهتفد تسد فمد الملد،مة  ي  عا د ،ت ،اان

،تمد،لت الهللاا ة   هللاف م داعة حمدس  ي ال ه ةن ،التغها األههلله،ل،سي لفد المدتسة اا  

الت ،اات ال هد هة  مهلل االم حدا اال اائههي ما غزلن ،  از التحهللهدت التي تما ت لفد ما 

 .اتااف الهلل،لي  حع،متفد زمدت متتدلهة ،تمدمهفد ممفدن متهسة اهلل  اال

ن ،مهللى  ي  ،   ،ض حمدس لتسا ة الحع ن ،ا مفد ل مدا حمدهة الملد،مةتأتي الهللاا ة  

ن ،محد،لتفد لتلهلله  مم،ذج هسمع  ها المحد نة اه  الم دهللئ ،الما،مة قهللاتفد اه  السمع  همفمد

 .م داهاال هد هة  ي إهللاال الحع ن  إا دتفد  مل ال ه،سهلل تمدقض  ، تمداض  ها ال

،ااتمهلل ال دحث   عن ائهس اه  الممفج ال،صلي التحهههين حهث ،صف ،حه ن اآلادا  

ا هسد هة ،ال ه هة  ي المزا،سة  ها الملد،مة ،الحع ن  د  د ة لهممفج التداه ي له،ق،ف اه  

 .الم دا التداه ي لحمدس

س  ي الحع ن  مل ال تلداا تسا ة حمد: ، هصت الهللاا ة لمسم،اة ما المتدئج   مفد 

 دلتسداا ا  امهة األ اىن ألا  ذا التسداا سد ت  ما هلل،لة م تلهة  ذاتفد ال ت  ع ألي 
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احتانن ،ال همعا إ لد   هلل،ات الحع  الا ههلل اه  تسا تفدن    ا التحهللهدت الهللا ههة ،ال داسهة 

 .التي ،اسفتفد

،الحع   ي نن غهدا  ،،صهت الهللاا ة إل  متهسة   د هة  مل هصما السمع  ها الملد،مة 

 ااعة  هد هة حلهلهة تسمع  صدئن الممن ال، مين ،ما الصما  ا تتحمن م ئ،لهة الحع  

ل،حهلل دن ألمل ه عن ادئلده  ي تحلهي  هللف مااحن التحاهان لعمفد لا تت ه  اا ،س،هلل د  ي المند  

 .ال هد ي اللدئ 

ل  ي حدن   ن المصدلحةن ، ،صت الهللاا ة ل ا،ال ال مي له حث اا  اعد   ي إهللاال غز  

  صهدت م،الهة لهحاعة ،م تلههان اه   ا تع،ا  ت عهن  هئة إهللااهة تهللها غزلن : ما  ان

قهللمده   ت عههل ما  ان اللصدئن  ي غزلن ،ال مي ماسمهة الفهئة الم ع هة ا  دا ال، مي الذي هت

 . داك  ي المند  ال هد يمصدلحةن ما  ان صهدغة تحلن ا تماااهتفد  ي الممن ال هد ي ،المله
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Abstract 

 

 This study examines the success of The Islamic Movement of Hamas 

in combining resistance and governance, through adopting the motto of 

"Change and Reform". The study has focused on Hamas thinking and its 

role in fundamental issues concerning the Palestinian cause, analyzing its 

position on peace accords, ideological positions on Palestinian Liberation 

Organization and the authority, the experience of Hamas as resistance 

movement, growth of resistance concept and emphasis on the idea of 

truce from the perceptive of Hamas.  

 The study has also focused on the aims of Hamas participation in 

governance, the changing ideology which came after the Israeli 

disengagement from the Gaza Strip and the most prominent challenges 

and crises facing the movement due to lack of international community 

recognition to its government. 

 The study comes in the light of Hamas experience in governance, 

and adopts the principle of protecting resistance, and Hamas’s ability to 

combine both. This also reflects on the ability of Hamas to offer a model 

of adhering to principles and in the same time show political flexibility in 

administrating the government. Likewise, the study shows no 

contradictions or conflict between governance and resistance.  

 The researcher has relied on descriptive analysis, where he outlines 

the positive and negative effects for Hamas in combing both resistance 

and governance.  This is in addition to reflecting on the historical path of 

Hamas.  
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The study concludes with set of findings: the experience of Hamas can’t be 

compared to other Islamic experiences, as it is originally a movement with 

the aim of national liberation from occupation. In this sense, Hamas has 

faced massive challenges, but was still able to stick to its principles, which 

are considered to be one form of resistance.   

 The study recommends one fundamental finding: there can’t be a 

combination between resistance and governance in the absence of actual 

political participation from all national factions. Hens, its difficult for 

Hamas to take responsibility over governance on its own, because that can 

be an obstacle to achieving stages of liberation—but Hamas is unwilling to 

give up on its status quo political presence.  

 The study recommends on the importance of looking for partners in 

administrating the Gaza Strip, and the administrative separation between 

(political) and (governmental) Hamas. This can be done through: forming 

new steering committee to administrate the government in Gaza through 

political figures loyal to the movement and other independent figures. The 

reference for this committee should be the national framework, which has 

been initiated by factions in Gaza. Hamas has to constantly look for 

reconciliation through a way which enable it to continue political work 

through participating in political system.  
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 :مقدمة الدراسة

      ن نمح،اهة ق هة  في نا  اائههي الما ي الصااع س، ا الله  همهة الل هة تمهلل  

 المهللههلل إصهللااا ما اغ اه  ال نلفد حن إهسدهلل ما الهلل،لي المستمع هتمعا ل  التي الما هة الل دهد

 ال ما  حل،ي تمتاف ال التي الصفه،مهة ل،سهةه، األههلل    ا تملذ ل  التي الهلل،لهة تاللاااا ما

 .ن ،أل  دا   اىالله  همي

 التي الام دالل مع حدلة ن 2987 هلله م ا/عدم،ا األ،ن 9 الحسدال امتلد ة عامهللال ،تزاما

 الل هة مهت،س ن 2987   ااها/  د  الممملهللل امدا قمة  ي ت،ت،س   الما هةن الهلل،ن  نفاتفد

 ، دتت الله  همهةن التحاها ممنمة إلهفد ،صهت التي الحدلة ، مهلل الادمهةن الما هة الل هة الله  همهة

 (. 9/22/2029,صحهلة اال تلان)  لهل هة حن  ي  هسدهلل الهلل،لي المستمع ت تسهللي

 اهلل ن متاا لده مع مه2987هلله م ا /حاعة الملد،مة ا  امهة حمدس عدم،ا  ،ن مهاهلل سد 

 الملد،مة تت م   التي األ اى ،الحاعدت  دللصدئن   ،ل لفد هللاا  ملد،  علصهن نامتلد ة الحسدال

 ت،سفده  لهللهفد الم عاي الممن ،ما ن  حا دن إل  مفا د ما  ه  ها  تحاها  مدهللت االحتانن  هلل

  ي،الما  ا  امي لتحاايا الم ا،ع غهدا نن  ي الصفه،مي الم ا،ع لم،اسفة ا تااتهسهده 

 .ال دمن

 الصفه،مهةن الغز،ل م،اسفة  ي السفدهلل حهلدت ما حهلة" : أمفد مل فد حمدس تصفعمد ، 

 اد  الم همها ا  ،اا ما المسد هللها ،ا  ،امل الل د  الهللها از ال فههلل  دم اقة ،تات   تتصن

 ،الممههدت ن 2918 حاا  ي سفدهلل   تت ما   اى  حهلة ،تات   لتتصن ،تم ي ن 2996

  .(7 مدهللل: 2988 نحمدس مهادي) " مهللا ،مد  2968 اد  لف  السفدهللهة
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 مؤتما  ملهلل  2992 اد  االمتلد ة تااسمت الله  همهةن الل هة اه  سهللههلل ت ،ا  ي، 

 إ اائهن  ها  ، ه، اتلدقهة ت،قهع مع مفدئهده  لت،ت،ق   ن 2992 عت، ا /ت اها  ،ن 90 تداهخ  مهللاههلل

ن تهتل التي االتلدقهدتمع   هللى ن ، 2999   تم ا/هه،ن 29 تداهخ  الله  همهة التحاها منمة،م

  ه ة قهد    از د نالله  همي ال هد ي الحلن  ي ،ا مة تح،التإل   اهةال   ،  مهمهةال ملد، دت،ال

 ،ا قههمهة الله  همهة الماقدت  ي تغهاات امفد ض،تم    ن ه  ها ما سز  اه  حع  ذاتي

 اه  هتاتا  ا هلل،ا التحاها  ممنمة ااتاا فمد  مهلل المتحهللل هدت،ال،ال إ اائهن مع ،تحهللههللاه  ،الهلل،لهةن

  ي  حلل اهمده  ا قااا  ، ،الم،هلللن المصها تلاها  ي الله  همي ال ما  حي ا قااا االاتااف  ذا

 (.  79 :2998  انن) م تلهة هلل،لة

 مع امهي سهللن  ي هلل هت،  االتلدقهدتن تهك  ا ض مدسح م،قف نتما   ي تهك اللتال 

  ي  ساهت التي الت اهمهة األ،ل  االمت د دت ،قد مت فمدن هم ال ا دت  س،ل ،تزاههللت ه ةنال 

 :ن ، اات ذلك  مد ههي  2996 هلله م ا /عدم،ا ادمي

 .  للل ،محع،   ، ه،ن اتلدي إ اازات ما إ ااز   الممت ا الت اهمي المسهس ا  -1

 .لفد ها،ي ال المسهسن هت ذا قااا  ي ملض حي تمهك إ اائهن -2

 ما  د تامدئف  ال تدتن  ي  ه  همي السئ ماهها ا ع  حل،ي  لغت االمت د دت -3

 .الم داعة

  سدما  أمف  إقاااا همهلل ال اههلل ا ا اللهللس  ه  همه،  ل  داك الذي االمت د دت   ه،ا  -4

 .االحتان لل  ة  دلعدمن فد م هعاس ممد  سم هةن  اض اه  هلهم،ا

 مسهس ،ا  ااز  ، ه،ن اتلدي اه   ااهة  إ لد المفدهة  ي المسهس ما الم ه،ا -5

 (.219: 2996ن الحا،ا) المفدئي الحن لمااحن المل هة ال  ،ات اه  ه،قع  مهف
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   تم ا / هه،ن 28 لي , ،األحهللاث الت ،اات ما سمهة الله  همهة ال دحة  فهللت  مهلل ذلك

 م حداا حت    عدلفد  سمهع الملد،مة حمدس ،مدا ت األقص ن امتلد ة امهلللمت  2000

 . 2005 اد   ،ا ا غزل ما اال اائههي االحتان

 همدها  ي الادمهة الت اهمهة االمت د دت الم داعة  ي حمدس قاات لتح،التنا  ذا ،الا

ن ،تمتلن ما الم،قف الاا ض الحع   ي الم داعة إل  الممدا ة ما تح،نلت ن 2006 ادمي عدم،ا/

ز دن إال  مفد حد نت اه  م دا د الملد،  ،ت مهفد للن أل، ه، إل  الم داعة  ي االمت د دت التي   ا 

 .،اات ات م داعتفد  دل ه ة مات  ده  فهللف حمدهتل

 حصدااه ،قهلل الا  ،ز حمدس  ي ا مت د دتن ت ،اات تماهت  لاض االحتان اال اائههي 

 :  از د الهلل،لهة الا داهة   ا،  لهل ،ن حمدس اه  له غ  نغزل اه  هد هده ،اقتصدهللهده ،ا عاهده 

 .لفد اال تسد ة اهلل  اه   صا ت لعمفدن الممف ،م ذ  إ اائهن االاتااف

 اا الهلل دع ما ع إل   دلفس،  الم دهللال ما ع ما تهللاهسهد تمتلن مل فد حمدس ،سهللت ا  

 مع الم عاهة لهم،اسفة مهللت ت ،مدزالتن اللعاهة م دهللئفد اا تتااسع ل   مفداه  الاغ  ما  الملسن

 السزهالم،قع ) ". ه تفد اه  لهحلدن ع هال سف،هلل  ت،نهف م دل ة ن دتت فد م إال إ اائهنن

 (2020متن

 الهللاا ة ت م  ،اههل نحعمفد  اهلةل امتلدهللات،  ن،اسل حع  حمدس المهللههلل ما التحهللهدت 

 م داعتفد  هللاف،  ،ال ه ةن الملد،مة  ها المزا،سة اه  قهللاتفد مهللى  ي حمدس تسا ة قع،ا لتحههن

ن  ، ه،ن ،ت ،ا الماقة مع ممنمة التحاهان ،التحهللهدت التي ،اسفتفدن ،ا  ااز  ي ن الحع   ي

 .اآلادا االهسد هة ،ال ه هة لهملد،مة ،الحع  اه  اآل ا
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 :الدراسة مشكلة

 الملد،مدةن حمدهة ل مدا ،ا مفد الحع ن لتسا ة حمدس  ،ض  ،   ي الهللاا ة م عهة تم ع

   امتفدد التدي االتلدقهددت مدا ،ا دح م،قدف لفد ملد،مة اعةح مفدأل  همفمدن السمع اه  قهللاتفد ،مهللى

 الم دددددهللئ اهدددد  المحد نددددة  ددددها هسمددددع ممدددد،ذج تلددددهلله  ،محد،لتفددددد ،مددددع االحددددتان اال دددداائههي ال دددده ة

 .الم داها  ها تمداض  ، تمدقض ه،سهلل ال  مل  إا دتفد نالحع  إهللاال  ي ال هد هة ،الما،مة

 :التالي الرئيس السؤال فيوتتمثل مشكلة الدراسة 

 ؟م2002معا بعد والحكم المقاومة بين بالجمع حماس تجربة نجاح مدىما 

 :التالية الفرعية األسئلة الرئيس السؤال هذا عن وينبثق

 مد م،قف حمدس ما ممنمة التحاها الله  همهة ،ال ه ة المم الة امفد؟ .1

  دم مدمفد له ه ة؟  لحمدسال هد ي  مد    دا التح،ن .2

 ؟ الت اهمهة االمت د دت  ي  ،ز د الا حمدس ،اسفتفد التي التحهللهدت مد .3

 مد مهللى ق ،ن المستمع الهلل،لي لحمدس  ي ال ه ة؟ .4

  ن ه هلل  ،ص،ن حمدس لهحع  م دا د الملد، ن     ع ن ادئلده لفد؟ .5

 لىاآلخر؟والمقاومةعالحكمبينمزاوجةحماسماأثر .6
  ن ما الممعا  ا تلد ن حمدس  ها الملد،مة ،الحع  ؟  .7

 :الدراسة افأهد

 :التالية األهداف تحقيقل الدراسةسعت 

 .الممنمة ،الم داعة  ي ال ه ةا محمدس  م،قفت ،ا تحههن  -

 . هدا    دا حمدس ما تح،لفد ال هد ي الممداض إل  الم داك  دل ه ة -
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 .عهلهة تمدمن حمدس مع التحهللهدت التي ،اسفتفد  مهلل الم داعة  ي ال ه ة -

 .،لي لم داعة حمدس  ي ال ه ةمما ة مهللى تل ن المستمع الهلل -

 . هدا  اا م داعة حمدس  ي ال ه ة اه   هللائفد الملد،  -

 .مما ة مهللى مسدح حمدس  ي السمع  ها الملد،مة ،الحع  -

 .إمعدمهة حمدس  ي الملد هة  ها الملد،مة ،الحع  -

 :الدراسة أهمية

 ،الل ددهد دن،م دأتف حمددس ادا دلحدهللهث  ا تمدت التدي ،األ حددث الهللاا ددت مدا المهللهدهلل  مدك

 ،ممدا ددددة  ، دددده،ن اتلدقهددددة مددددا ،م،اقلفددددد ،الهلل،لهددددةن ،المحههددددة الهللا ههددددةاألصددددمهللل  اهدددد   فددددد المتمهلددددة

 .  2006 اد  حت  الممدا ة

هللاال الملدددد،  الممدددن  دددها السمدددع تسا دددة حمددددس هلل ددد،ن لعدددا   تمدددد،ن عاهدددااه  هحدددن لددد  الحعددد ن ،ا 

 : ان ما الهللاا ة   مهة ت از ، مد ال دحاهان

 هددهللي  ددها ،قمددت التدي الهللاا دددت مددا ادهللهلل مددا م ددتلههللل م د هدهن حددهللهث لم، دد،ع تمد،لفدد  .2

 صدحلهةال تغ هةال  مهللهلل ع ها ما حنهت الحع   ي حمدس تسا ة  ا المه  مع ال دحثن

 ال،اقدددع اهددد  اممعد ددددت مدددا التسا دددة لفدددذا لمدددد هلل،لهدددةنال،  قههمهدددةا ،  محههدددةال اامهدددةا ، 

  ددددإساا  قددددد  مددددا قهددددها اددددهللهللاه  لعددددا الددددهلل،لين ،المستمددددع الما ددددين ،ا قههمددددي الله دددد همين

 .التسا ة تمدقش اهمهة هللاا دت

هلهددهلل مددا  ددذا الهللاا ددة م ددؤ،ل، حمدددس لمما ددة صدد،ال الحاعددة  مددهلل م ددداعتفد  ددي الحعدد   .2

 .ذلكاآلادا المتات ة اه   ن ، 2006، ه اتفد اههل ممذ اد  

 .ة  فذا الم، ،عتلتح الهللاا ة آ دقده سهللههللل له دحاها لهللاا ة س،اما   اى لفد ااق .9
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 :الدراسة منهج

 :التدلهها ال حاهها هافسالمم الهللاا ة ا ت هلل  ال دحث  ي

 التصدداهحدت  مددض ،تحههددن نحمدددس مهادددي مدد،اهلل  مددض  تحههددن :التحليلــي الوصــفي المــنهج -أوالا 

ساا  ملد ات مع قهدهللات ن ، ،لهفدؤ م  اا الصدهللال  . ااا  الم، ،ع  الحاعة ،حع،متفدا 

 الزممهدة األ مددهلل  دان مدا ،الملدد،  ال هد دي الحاعة م دا تت ع  ان ما :التاريخي المنهج -ثانياا 

 .لهاؤهة ،الم تل ن لهتلهه ن ،الحد ا المد ي: الاااة

 :أدوات الدراسة

ااتمهلل ال دحث اه  المصدهللا األ،لهة لهحصد،ن اهد  الممه،مددت ،ممفدد ال هدمددت ،المم د،اات ،مهاددي 

  صددهدت قهدهللهددة  ددي حمدددسن ،حع،مهددةن   مددض الملددد ات مددع عمددد  سدداى ال دحددث, حاعددة حمدددس

 :،ت اهمهةن ،  صهدت  عدهللهمهة م همة اه  تسا ة الحاعة ،عدمت م،زاة  دل عن التدلي

  عدهللهمهة اا هة  عدهللهمهة محههة ا عاهة ت اهمهة حع،مهة حاعهة

2 9 2 2 9 2 
 

 

 :تويمكن تسجيل عدد من المالحظات التي واكبت إجراء المقابال

 اهلل ال دحث ا دت دمة  مدهللل محدد،ان ،تد  اا دفد اهد   مدض ذ،ي اال تصددصن إال  مفد    ده،ا -  

إسدداا  ملددد اتن للصدد،ا اال ددت دمة  ددي الهللاا ددة مددا ا سد دددت التددي  حدسددة لت، ددهحن حهددث تدد  

سمدع الممه،مددت مددا  دان الملددد ات مدع   صدهدت مح،اهددة تدؤهللي الغدداض له،صد،ن أل ددهللاف 

 .الهللاا ة
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لد   الم دعاهة ،األممهدة  دصة  ا  مض ال  صهدتم، ة  ي ت  هي الملد اتن  دحث ص،سهلل ال- ا

 .ا الل د    ، ا ههلللاامي لعتدئ،ت  االعتلد   دلمد ي ا ه ت ع ال،ص،ن إلهفدن 

،سهلل ال دحث صم، ة  ملد هدة ال  صدهدت ال هد دهة  دي ال دلة الغا هدة  ، االتصددن  فد ن   د ا - ت

ازهز هلل،هدك ائدهس المسهدس الت داهمي ، حدهلل .االعتلد   د هلل حدلة االحتان ،صم، ة الت،اصنن ،ت 

 . قدهللل حمدس  ي ال لة الغا هة

التدددي  الغا هدددة غدددزل ،ال دددلةق ددددع اااددد  ال دحدددث إسددداا  ملدددد ات مدددع  مدددض ال  صدددهدت  دددي - ث

سدممدة األز دان  دال دد ة  ا اا ه    ااش ،زها الالد ة األ  ي ،المحد دا .عد هلل نحمدسلالتمتمي 

 .اائهلل ممهاات المحد ا  ي سدممة المسدح.هللقد   المحهن ال هد ين ،  ا هلل ال تدا.لد هلل

  دددها مدددد ع ع هدددا  ددددحاي ماعدددز  .مدددع   صدددهدت اا هدددة  عاهدددةن عدددد هلل، سددداى ال دحدددث ملدددد ات - ج

 .ماعز الزهت،مة لههللاا دت ،األ حدثمح ا صدلح ائهس .هال لههللاا دت ،األ حدثن ،هللالسز 

زهددددهلل  .عدددد   نحع،مدددة حمدددسالمح،اهددة  دددي ، سدداى ال دحدددث ملددد ات مدددع ادددهللهلل مددا ال  صدددهدت - ح

ه، دف ازقدة الم ت ددا ال هد دي لدائهس مسهدس .ال دد ين ،هلل الندند مدئا ائدهس مسهدس الد،زاا 

 .ال داسهةغدزي حمهلل ،عهن ،زاال .،هللن ال د ي ال،زاا 

 : الدراسة حدود

 2006 ق دددن مددددل المددد،هللل مدددع ن هحعددد ل حمددددس حاعدددة  ددد،ض الهللاا دددة تغ دددي:  الزمـــاني الحـــد -أوالا 

 .لهللهفد التغهها ،ا،امن ن د لده  الحاعة اؤهة اه  له،ق،ف

 .لحمدس ال داسي ال مهلل إغلدن اهلل  مع نالله  همهة ال، مهة ال ه ة ممد ي : المكاني الحد -ثانياا 
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  :الدراسة مصطلحات

 :الفكر السياسي

،ن  دا همعدا إحدهللاث التحد,  ، السدما اللعداي ،المنداي لهتحد،ن الدهللهملاا ي  دي  ي مستمدع 

, الددهللهملاا ي  ، التممهددة ال هد ددهة  ددي نددن غهدددا اللعددا ال هد ددي ا هسددد ي اللدددهللا اهدد   مددد  المنددد 

 ف، مسم،اة ما األ عدا ،الم دهللئ ،اآلاا  ال هد هة التي تمدقا الملعا،ا ما المدحهدة التداه هدة  دي 

 (.25: 2029,   هه)  احفد   لده الحتهدسدت مستممدتف  ،نا، ف  التي تأاا،ا  فد ،اد ،ا  هفد

 ،حد دا مد دي ،تصد،ا لهللاا دة  ددمن مناي إ دا ال هد ي اللعا  ا (اهي سمدن) هاى،  

 تحدت ال هد دهة الله دلة ،تمدهللاج ن ال هد دي اللعدا ق ددهد م تهف هتمد،ن ال هد هةن الند ال ،م تل ن

  ا عد،ا  دي ال هد هة المناهة اا ه تهلدا ،الله لة اللعا  ا  ههلل ال هد ين اللعا م، ،ادت إ دا

 حدلددة مسدداهلل  فددي ال هد ددهة المناهددة  مددد سهللهددهللن  هد ددي ،اقددع اددا تصدد،اات ه احدددا ،اللعددا الله ددلة

 (.25: 2005اهين)  دللمن م،س،هللل  هد هة ند ال  ، ل،اقع تل هاهة

 :االستيراتيجية

اه  ، ا ، ع ال    المدمة المهللا، ة  ممدهة ،المصممة   عن متاحي ،متلدان ،مم دي  

الم، ددددددد،اة )لتحلهدددددددي األ دددددددهللاف الع ددددددداى ( م تهدددددددف   دددددددعدن الادددددددا،ل ،اللددددددد،ل ) ،ااهلل ال دددددددت هللا  المددددددد

 (.269:ال هد هة

تحهللهدهلل الممنمدة أل دهللا فد ،غدهدتفدد اهد  المدهللى ال مهدهلل ن " ا  دتااتهسهة  أمفدد"  دمهلللا"،ااف  

 (25: 2005الهلل،اي ن)". ،ت صهص الم،ااهلل لتحلهي  ذا األ هللاف ،الغدهدت 

حن ت ،ا ا ت هللا  المص هح  ي األزممة الحهللهاة  دتسدا الممم  األ دمن ،ما األ مهة  معدا  ا ما

المتسد،ز لهمسدن الم عاي لهص ح مسم،ع ال    ،التمههمدت الممهللل لم،اسفة عن االحتمدالت ،ذلك 
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،مدا  دان التاعهدز اهد  الت  ده  ،التتدد ع  –ال الصدمههلل الم دعاي ،ح دا  –اه  سمهع األصدمهللل 

 (.270: 2989, 2ج , العهدلي)لهصااع  ال مساهلل ا هللاال المدمة

 :الدولة

  دده اتفد  هفددد الحدعمددة اللئددة ت دداا ال التددي المناهددة  ، الممههددة لهم ددد دت العدمددن االماع دد  

 مينهالمددددهلل) .لهمحع،مهددددة اللداهددددة الم،ا لددددة اهدددد  الحصدددد،ن  ددددي تلهددددح  ددددن  ح ددددان اههفددددد ،تحددددد ن

2997:229) 

 م،سدددل ،قددددم،مي ، هد دددي استمددداي مندددد  ،هللاه ددد محدددهللهلل  ددإقهه  مدددات     ددداي تسمدددع الهلل،لددة،  

 مددا تمعمفددد  لددهللاات لمددز،هلل    دده ة التسمددع  ددذا اهدد  المحد نددة اهدد  ،ت ددفان الم ددتاعة لمصددهحتفد

 .(22: 2007ال اقد،ين)"   دلل،ل هفهللهللا ما ،ممدق ة لمند ا  اض

 تسمدع): ، دي لتع،همفدد الزمدة امدصدا ادهللل لدةلههلل،   ا هت ح ها ال د لهاالتماهل  ان ،ما 

 ، هد ي ،اقتصدهللي استمداي مند  - المستمع ت،سل  ه ة - ال  ا التسمع  ل هات   إقهه  -  اي

 (22 :2007 ال اقد،ين). ( تحلهلل المستمع هتم ك ،قدم،مي

 :  مممهها لةالهلل،  ت تممن ال هد ة لغة ، ي 

 . ،اما د   داة ق ا ، دئن ،تمهكن ال هد ي المند  مؤ  دت إحهللى نيال ه   الممم .  

 (9: 2992 ،عدن ن المدمي) . أعمهل لمستمعا اا الا مي التم هان ال،ا ع لممم ا. ا

 : الحكم

 نال،الهة ، ين (اللفا) ، ، الت ه  ما مأ ،ذل ،اللفان الل،ل، ي ال ه ةن ،التي تممي  

 ،التحع  ،ال ه ال الت ه  ، ي ال ه ة) ما ،اال   ن، ه ا ،تمعا تحع   ي: اههل ت ه  ،هلدن

 (292ص :2007 نل مهاه) .(الحسة  ،  د ه ،ال ه دا
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 .الصاحهة تهك تمداس التي الفهئة،  اللدم،مهةن الصاحهة اه ت هي  الهلل ت،اي ، دلممم  

 .ن ، ، التماهف ا ساائي الذي هت مدا ال دحث(292ص :2007 نل مهاه)

ن التملهذهة: ، ي المستمع تل همدت اه   مد  ال ه ة تمدا فد  هئدت ااث ، مدك 

 (91ص: 2007 ال اقد،ين).،الل دئهة ت اهمهة،ال

،المدهللل ال دم ة ما اللدم،ا األ د ي له ه ة الله  همهة هحهللهلل  عن مند  الحع   ، ال ه ة  

 ددي  ه دد ها اهدد   مددل منددد  هللهملاا ددي مهددد ي همتمددهلل اهدد  التمهللهللهددة ال هد ددهة ،الحز هددة ،همت ددا  هددل 

 دددمان ،تعددد،ا الحع،مدددة م دددؤ،لة  مدددد  الدددائهس ائدددهس ال ددده ة ال، مهدددة امت د دددده م د دددااه مدددا ق دددن ال

 (المدهللل ال دم ة : 2009اللدم،ا األ د ي له ه ة الله  همهةن .) ،المسهس الت اهمي الله  همي

 : المقاومة

ملد،مددة له غهدددا ،اال دد فدهللن ،الملد،مددة مددا  سددن التغههددان ،المدد،ع األ،ن : ،الملد،مددة مدد،اها 

سمدادتن ،الذي هتهح التصهللي لعن التصدا دت غهدا اللدم،مهدة هممي الحي الذي هتمتع  ل األ ااهلل  ، ال

،السدئالن ،الم،ع الادمي ه تفهللف التغهها  عد ة ،س، لن  هممي تهك الملد،مة التي تمتمهلل د سمداة ما 

.) المدددس  ،  مددض المؤ  دددت تفددهللف  قددااا تغههددا  دددمن هتمددد،ن األ عدددا ،ال دده،ك ،ق،ااددهلل التمندده 

 .، ، التماهف ا ساائي الذي هت مدا ال دحث  ي هللاا تلن (288: 2989ن 6العهدلين ج

. ،تت دددذ الملد،مدددة  م،اهفدددد   دددعداله متمدددهللهللل  ممفدددد الملد،مدددة الم دددعاهةن ،ال دددهمهةن ،ال هد دددهة 

إلخن ، ي  ه  ها ،ع،مفد تحت االحتانن  إا الملد،مة  سمهع   عدلفد ...،االاامهةن ،االقتصدهللهة 

 .  ة االحتان  عد ة   عدللتمت ا ، ههة   د هة تمداس لممد
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 : حماس

 ددتاهللاهلل  اض  ه دد ها الن تفددهللف تمدددهللي  تحاهددا  ه دد ها  ه دد همهة امهة ، مهددةحاعددة إ دد 

 (2988مهادي حمدسن ) ل، ا التداه ي الل،مي لهم همها ،لهله  همههاالتي تمت ا د ا

 :، د   ها ه د دي سمداة ا  ،اا الم همها  قدهلللع   مة ما داستم  مهلل اها اا تأ ه فد  

اه ددد  ن المزهدددز الامته دددي ا دددهلل نا دددهلل اللتددددح هلل ددددان محمدددهلل  دددممة نإ ددداا ه  الهددددز،اي ن حمدددهلل هد دددها

 . ستمدع إهذامهد  دم اي حمدس،عدا  ذا االن صاح  حدهلللن الم دا

 

 :الدراسات السابقة

 نلتمد،لت التي هللاا دتال  ي مهللال  مدك لذلكن الممدصال الم،ا هع ما الهللاا ة م، ،عهمت ا  

 ،التسا ةن حمدس حاعةل تمد،لفد  ي تم،ات التي الهللاا دت  مض اه  اال اع ما ال دحث ،تمعا

 ما، ي مفمةن ،  نل م فد ااض ههي ، همدن الادمهة الت اهمهة االمت د دت  ي ، ،ز دن لفد ال هد هة

 .ممفد اال تلدهللل الممعا

 : ةفلسطينيدراسات  -أوالا 

 حمــاس، اإلســالمية المقاومــة لحركــة السياســية ةالتجربــ" بعنــوان ( 2002)عــزام  دراســة -

 ".م2002 -5993للفترة  غزة وقطاع الغربية الضفة  في  الديمقراطي الخيار على وأثرها

 ال، مهة األ هللاف اه  ،اممعد دتفد حمدسن لحاعة ال هد هة التسا ة الهللاا ة ا تما ت

ا ت هلل  ال دحث  ي  عمد ن 2007إل   2999 ي اللتال مد  ها  الهللهملاا هة التحااهة الله  همهة

 تحههنن ، الله  همي ا  امي ال هد ي الممن م ألة الهللاا ة الممفج ال،صلي التحهههي لممدق ة

 .الهللهملاا ي التح،ن زا،هة ما ، فمفد حمدسن  تسا ة الصهة ذات ،التلداات الم،امن
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 م،قلفد،   هفد اهاالتأ ،مصدهللا التمنهمهةن الحاعة قهللال اا الع ف إل  الهللاا ة  هلل تعمد ، 

 ،التح،ن الت ،ا ،تحههن ،اصهلل الهللهملاا ين الت ،ا اه  الماقة  ذا ،تأاها ن، مهةال ال ه ة مع

 .ال هد هة تسا تفد  ان حمدس  ل مات الذي ،التاسهح ،االمتلدن

 لهل هة محتمن حن  ي  ي حمدس ا تامد  همعا ال  مل :ةالهللاا  ،ما     متدئج  ذا

 الحاعة امهلل ال هد ة إل  التح،ن ، ا ال ااين ال هد ي المند  ما سز اه  ص حت   مهللمد الله  همهة

  ذا  ااة ما هزههلل  2006 اد  الت اهمهة االمت د دت  ي مسدحفد  ا عمد هذنالتمل قههلل حدلهده   ،

 مفداات  ع  فد ،السمد هاي ،ا اامي ،ا هللااي التمنهمي حمدس حاعة  ه،ك ، ا التح،التن

 .ال م ي الهللا  ما مزههللاه  لفد ،سها

المقاومة اإلسالمية  حركة على وأثرها الداخلية التطورات" بعنوان(  2050) الدبس دراسة -

 .2009 -2000( حماس)

 حاعة اه    هال تهللااهدت ما لفد لمد األ مهة  ي غدهة م، ،ادت الهللاا ة تمدلج

عمد , الحع،مة ههفدت ع اا المدتسة حاعةال تهك ت،اسففد التي التحهللهدت نن  ي  ص،صده  حمدسن

 لممفج،ا ,الم م،ا ،تحههن ,ال،صلي،  ,التداه ي الممفجاه   الهللاا ةال دحث  ي  ذا  ااتمهلل

 ،ص،اله  غزل ق دع ما إل اائههيعا ام حدال الهللاا ة ت اقتعمد , لممدلسة ذلك الم، ،ع الملداا

 ما ذلك اه  تاتا ،مد نال ه ة ا تامفد ، دلتدلي ن فد الحاعة  دزت حهث نالت اهمهة امت د دتل

 الهللا هي الصااع إل  ،ص،اله  غزل ق دع حصدا ما زاهللت ،هللا ههة ،هلل،لهة إ اائهههة  غ، دت

  . ،االمل د 
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 ،الممن الملد،  الم عاي الممن  ها حمدس تزا،ج  ا صم، ة :،ما     متدئج  ذا الهللاا ة

 ةلهمصدلح سحمد حاعة  مي  ا،ال فد  م ما  دمة ت،صهدت  ، است نالحع،مي ال هد ي

 . الحز هة المصهحة اه  ال، مهة المصهحة ،تغهها االمل د ن إمفد   سن ما ال، مهة

ـــدجني دراســـة - ـــوان(  2050 ) ال  فـــي ( حمـــاس )حركـــة المقاومـــة اإلســـالمية  فـــوز" بعن

 "الفلسطيني السياسي النظام على وأثره ،(م2002 )الفلسطينية  التشريعية االنتخابات

 ،ال ا،ج الله  همهةن ال هد هة المؤ  دتهة اه  حمدس  ،ز تأاها هللىم عت دفال الهللاا ة  مت

 عن ما ،م داعة م دج  تحتدج األ عدا  ذا  ا ،تاى  ه  همين  هد ي مند  ل مد  امههة  أ عدا

  .المهللمي المستمع ،مؤ  دت ،األحزاان الل،ى

ند  ال هد ي  هلل ت الهللاا ة إل  التماف اه  مهللى األاا الذي  حهللاتل حاعة حمدس اه  الم

 /الله  همي  مهلل  ،ز د  ي االمت د دت الت اهمهة التي سات  ي ال دمس ،الم اها ما عدم،ا الادمي

, عمد  هلل ت العت دف مهللى تأاها  ذا الل،ز اه  المؤ  دتهة ال هد هة الله  همهة , 2006همدها 

 عدا تحتدج إل  ،تاى الهللاا ة  ا  ذا األ, ،ال ا،ج  أ عدا امههة ل مد  مند   هد ي  ه  همي

عمد ااتمهلل ال دحث  ي , ،مؤ  دت المستمع المهللمي, إم دج ،م داعة ما عن الل،ى ،األحزاا

،ما     المتدئج التي ت،صهت , ،ال مه،ي ال،نهلي, ،ال،صلي التحهههي, الهللاا ة اه  الممفج التداه ي

امصا ق،ل ,  2006تمت ا م داعة حاعة حمدس  ي االمت د دت الت اهمهة اد  : إلهفد الهللاا ة

،عذلك  است الهللاا ة  أا ,  في تمأى  ل اا  حدهللهة ال مهة ،الاؤهة, لهمند  ال هد ي الله  همي

، ه ده اعت لت الهللاا ة , حاعة حمدس ل  تؤاا ما حهث ال عن  ي المند  ال هد ي الله  همي

 .مم ات المند  ال هد ي
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المقاومة  لحركة السياسي الفكر في المعارضة" بعنوان(  2052 ) المبحوح دراسة  -

 .م2002 – 5994 (حماس) اإلسالمية

  عن اد  ، ي اللعا  ال هد ي اللعا  ي الممدا ة ملف،  اه  التماف إل  الهللاا ة  هلل ت

 ت ،ا ،تحههن الملف، ن فذال ا تمدهللاه  فدتصمهل ،محد،لة نحمدس ا  امهة الملد،مة لحاعةال هد ي 

  ، ه، اتلدقهة ما،  ن،الممنمدت ،الحاعدت ،األحزاا ةنالله  همه التحاها ممنمة ما فدم،قل

ااتمهلل  ,لهممدا ة؟  فمفد  ،   ي ال ه ة مع الماقة حمدس  هللاات ،عهف تهتفدن التي ،االتلدقهدت

  ، ال،نهلين التحههن ،ممفج ال،صلين،  التداه ي هاالممفس  ا ت هللا ال دحث  ي  ذا الهللاا ة اه 

 .ال،نهلي ال مه،ي

 ان ( حمدس)الملد،مة ا  امهة  حاعة  ا: الهللاا ةج التي ت،صهت إلهفد ،ما     المتدئ

 سمداهةن ممدا ة حاعة اه   مفد,    دلمنا اه   م،اع الممدا ة2006 -2991 تال الهللاا ة 

 ، مفد لاحتانن ملد،مة حاعة ع،مفد م ا،اهتفد ا تمهللت ا عاهةن إصاحهةن م ا،اةن ممنمةن

 لفد،  لاحتانن الملد،  سمدحفد لفد ا  ا ن ما ال هد ي  عا د هللت تم  ه  همهة  هد هة حاعة

 عدمت ع،مفد ناأل اى ا  امهة التسداا ما  ي اه  تسا تفد قهدس همعا ،ال ناأل اى  ذاافد

 . الحتان ت  ع ،ال المند ن ،محهللهللل الحهلل،هلل ممه،مة م تلهة هلل،لة إ دا  ما

 إل  ا تمهلل 2996 اد  األ،ل  الت اهمهة د دتلامت  حمدس ملد مة  ا الهللاا ة تؤعهلل ه ده  

 قاات حدن  ي هفداه  تم،هلل التي ال  دئا  ، ،المعد ا الحاعة مصهحة،  صافن  هد ي ا ي

 .،الحاا  الحان م هلل  اه  اللدئ  الللفي لإل دا هلل،ا ما  مدك هعا ،ل  الملد مةن  ، الم داعة
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 :الدراسات العربية -ثانياا 

 الحــل علــى وأثرهــا حمــاس لحركــة السياســية التحــوالت" عنــوانب(  2002 ) توبــة  دراســة -

   .(2002-5991) الفلسطينية للقضية النهائي

 ا  امهة الملد،مة حاعة اه   ا ت التي ال هد هة التح،الت مما ةل الهللاا ة ت هلل 

 ن   2006 اد   ي سات التي الت اهمهة االمت د دت  ي  ،ز د حت  ،ت ،ا د م أتفد ممذ( حمدس)

 ،ال ه ةن حع ال ماحهة إل  الملد،مةن ماحهة ما االمتلدن ما الحاعة  ذا  فهللتفد التي لتح،الت،ا

 .الله  همهة لهل هة المفدئي الحن اه  فدتح،الت  اا اه  ،التماف

 ،ممفج نالملداا ،الممفج ائه ي عممفج الم م،ا تحههن ممفج اه  الهللاا ة ااتمهللت

 التي التح،الت اا ،الع ف نحمدسل ال هد ي   داال تحههنل م داهللل عممد ج المن  تحههن

 حصهت التي التح،الت  مض  مدك  ا إل  ، هصت ن،ال هد ي اللعاي فد  د  ا،ا ت مع حصهت

 .فدا،ا ت  مض اه 

 التحددد،الت تلددده  ،ا دددتمتدسدت ت،صدددهدت  مدددهللل :الهللاا دددة مدددا   ددد  المتددددئج التدددي ت،صدددهت إلهفدددد

   ه،ا  ا ممفد الله  همهةن لهل هة المفدئي الحن ه ا  اات ،عهف هحاعةنل حصهت التي ال هد هة

 إلد  له،صد،ن ملمدده  هسدهللي مدا  د، المفدهدة  ي التلد، ي السدما  ا إال معد ا حلي مفمد الملد،مة

 تلددهلله ،  نحمدددس اهدد  ه ددغ ل عدمددن   ددعن الله دد همي ال ددما ممدق ددة  مددهلل  الت،صددهة،  مفدددئين حددن

 .هللهملاا هة ،  اهلة ،مزهفةن حال دتامت د   اهي اا ال ه ة ،صهت فدألم تمدزالتن
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  "( نموذجاا  حماس حركة) فلسطين في اإلسالمية المقاومة مستقبل"( 2009) العمور دراسة -

 ماحهة  ي ا  امهَّة ،الحاعدت  دألحزاا الهللَّ،لي   اال تمد  تزاُههلل مع   مهتفد الهللاا ة تعت ا

 ،تمدمي ،ال  هد ي   االستمداي   ،،س،هلل د مدسح   م هَّة ،تزاههلل ن 2002   تم ا 22  حهللاث  مهلل مد

 . مصدا د

د  ، ماداله  فدتاات ا  التي الحاعة لم تل ن ال  همداه، دت ما اهللهللها نالهللاا ة ،اصهللت  َمم،ذسه

ن االمل د   زمة م ت،ى  مه  الله  همهَّةن ا  امهَّة الملد،مة لحاعدت  الهللاا ة ت اح الله  همي 

 .ال،حهللل  هدا لتغهها م ا،    ، دت لدي   ، ه     ان ما  تحن عةحا  مع االت لدي  همداه،

  همفد ما ةنالم تل هه ال هداات ماهلل اهلل  مدمفد حمدس حاعة  اإل   الهللاا ة عمد   دات

 الممن تغهها إل  الم،هللل  ،  همفمدن االت،از  تحلهي  ، نالم عاي الممن اه  ال هد ي الممن تغهها

 .حمدس اه  ةال داسه غ، ،ال  ة ههالهللا الممدعلة حدلة ا تمات إا ع،قتم  همداه، ، ، الم عاين

 لةال  اه  ه الال   ي حمدس مسدح ةإمعدمه إل  ه ها آ ا  همداه، الهللاا ة ت اح عمد

لحدقفد ةنالغا ه  ما الحاعة لللتح  ا همعا مد  ملهللاا م ا، د  همداه، هنن ل،لعم نلغز   ل دع ،ا 

 .ح،لفد السمد هاي االلتلدف اه  د،حلدنف نال هد ي الممن  ي مسدحدت
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 : الدراسات األجنبية -ثالثاا 

 Hamas Unwritten Chapters  (Tamimi ,2007) دراسة التميمي  -

 .فصول لم تكتب: حماس

 ن،م أتفد  ي  ه  ها  هااه ،اا ده هللقهلده ألص،ن حاعة حمدستلتلهلل   ذا الهللاا ة 

،ممتلهللاتفد  حهث تمهز  ها مد ،   د ي  حمدسلله    د  ،اا الم همهان عمد تلهلل  تحههاه  ،ااقدتفد

،األههلله،ل،سي لهحاعة  مع  حث ،ا ت دا لعهلهة ت ،ا اللعا ال هد ي ن،مد  ،  دم ي  ي معدمتفد

 .ا ا ال مها

اهلل،هلل تمدقش ،  ما ماحهة الهللا،ل إل  ماحهة السفدهللن حمدس متلدنعهلهة ا ،تتمد،ن الهللاا ة

مات  فد الحاعةن  المتمهللهللل التيمحا ال،قهللاتفد اه  تسد،ز  ن من حمدس لهتحهللهدت التي ت،اسففد

 . عهلهة مم، حمدس،تمدقش 

حماس تشدد " بعنوان( Abu Ershaid,Scham,2009)وشام , دراسة أبو إرشيد -

 "عقائدي ومرونة سياسية

Hamas Ideologicacal Rigidity and Political Flexibility.              

، نفات حمدس  نإل   ف  هللهمدمهدت التلعها ال هد ي ،األههلله،ل،سي لحمدس  هلل ت  ذا الهللاا ة     

اه  م ض إل   مفد م تمهللل لهتمدهش مع ا اائهن  ما ا  دا المحهلل،هلل لفهللمة  ، إمسدز ذلك 

،الذي تتلد،ض  تح ما , اه  المهللى ال ،هن  ي إ دا اتلدي تحدلف  ها تحدلف  ها حمدس ، تح

 دلمد  ا  ذا االتلدي ،ا ح اه      ال ه ال , دس اههل الل اه  اتلدي لا تمتاض حم

 . الله  همهة اه  ال لة الغا هة ،ق دع غزل ،اللهللس ال اقهة
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 ا اال ت دا الحلهلي لحمدس لا هحصن إال : ،ما     مد ت،صهت إلهل متدئج  ذا الهللاا ة

 ه ده , تح ،حمدسامهللمد ت ل  ال،الهدت المتحهللل ،ا اائهن ممدا تفمد لت عهن حع،مة ،حهللل  ها  

تاى الهللاا ة  ا ا اائهن حها  مت  س،مده اه  غزل ال همعا ألي ما ال ا ها ا تئصدن ال اف 

حمدس اه   تل،هة التي تهتفد إا المتدئج ,إذا عدمت حمدس  صه ت  سااح امهلةآل ان ، مل ا

 .الصمههلل ال هد ي ،ازهللاهللت حاعة  تح  ملده ،ازهللاهللت ا اائهن ازلة

الفقــر : صــعود حمــاس فــي فلســطين" بعنــوان (Collares ، 2012)  كــوالاراس دراســة -

 .2002 -5922والمساعدة االجتماعية 

Rise of Hamas in Palestine: poverty and Social a sistance 1987 

2006. 

 الم دداهللل األ د هة ، حدلتفد ما حمدسن ،صم،هلل م ،  امههة  ف   ي  ت  ذا الهللاا ة هلل 

 حاعة نف،ا ، . الحع،مة اا م ؤ،ن  هد ي عحزا ،ص،لفد حت   هميالله  له ما االستمداهة

 حزا ما الحاعة قلزت حهث ن 2006 اد  االمت د دت  ي  دزت امهللمد  هد هة عل،ل ا مهده  حمدس

 . ، ص حت حاعة ق،هة الله  همهة ال ه ة لا س الممدا ة

 الممن ح،ن هاالتلع إادهللل  قدمت   غزل حمدس قهدهللل ا  الهللاا ة    مد ت،صهت إلهل، 

ادهللل ال،قتن  ذا  ي لف  ال هد ي  ه ده  عهللت . غزل  عدا اغ دت لته هة ذلك ما  هللاله  التاعهز ،ا 

 لمد منااه ،ذلك  ن االمت د دت ق ن لفد تهللا،ا عدمت عمد لهع ا المتدحة ،اللاص لتممهةا اه  ،س،هلل

  هي  ل  لهس. لهمدس لاصال ت، ها إل  حدسة  ي ، مفد الت ،هان اه  اللهللال ال تمدهللل غزل تحتدسل

 ال دقة مصدهللا ما عمصهللا. األ د هة ال هع اه  الحص،ن  ي لهمدس ال مدح ،لعا الممنن  اص

 .الصحهة الاادهة اه  ،الحص،ن الغذائهة ،الم،اهلل"  العفا د " 
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  :السابقة الدراسات على تعقيب

 التسا ة(  2020الهللسمي )،هللاا ة , ( 2007ازا  )عهللاا ة  ال د لة الهللاا دت تمد،لت

 حمدس  ،ض ما اههل  ي  مد  هصت ،التي ,مند  ال هد يال اه  ، اا د لحمدس ال هد هة

 تغ ي ،ل  , 2007 ق ن مد  تال غ ت حهثن هةالهللهملاا  الممههة  ي ،الم داعةن الحع  لتسا ة

حهللااة الهللاا ة الحدلهة ، ذا مد همهز د اا  لهة الهللاا دت األ اى ما  تغ هفد التي الزممهة اللتال

 . 2021،متد مة حهللهاة حت  اد  

،التي (  2009المم،ا ) ،هللاا ة ,  ( 2008ت، ة )عمد ،تتلي الهللاا ة الحدلهة مع  هللاا ة 

 الملد،مة م تل ن، , الله  همهة لهل هة المفدئي الحن اه  ، اا د لحمدس ال هد هة التح،التتمد،لتد 

 اد  حت  األحهللاث اصهللل م،اع تفد اغ ،   هفدن الم ا،حة ل دهد،الن  ه  ها  ي ا  امهة

  ، دصة تمدمي ق،ل 2007 مهلل ،التح،الت التغهاات ،اعات إال  ا  ذا الهللاا دت  ل ن  2009

 .الملد،مة  ي نن الحع  

ما حهث  مفد تمد،لت ممفج تحههن  ال د لة الهللاا دت مع الحدلهة الهللاا ة تليتعمد ، 

  .مد ج   اى م داهلللالم م،ا عممفج ائهس  ذا إل  سدما  مفد تمد،لت م

 ااأل ،ت اقتن حمدس اه  ، اا د الهللا ههة الت ،اات ,(2020الهلل س )هللاا ة  تمد،لتعمد ، 

 حمدس ل ،ض االهسد هة الس،اما  غلهت لعمفد ن نالحع،مة  يئفد  هللا اه  ،الحصدا االمل د 

 .ل ه ةا  ي د ،س،هلل ،اعا الذي  ،الهلل،لهة الهللا ههة ،المتغهاات الملد،مة اه  الحع  تسا ة

مهللى مسدح م ا،ع الملد،مة ،سممل  دلحع  هلل،ا  عت دفا الحدلهة الهللاا ة إلهل ،مد ت م 

 .الملد، دتن ، دصة مهللى تل ن ذلك ما المستمع الهلل،لي    ال
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 اللعا  ي الممدا ة (2022) عهللاا ة الم ح،ح  إلهفد الم دا الهللاا دت تمد،لت ،قهلل

 ال هدا  ي ،م داعتفد ال هد هة تح،الت،الن الحع  لتسا ة فد ،  ق نن لحمدس ال هد ي

 نن  ي الملد،مة ،هلل،ان غزل ق دع حصدا امل متج الذي ال داسي لهمحه  إغلدلفد مع الهللهملاا ين

  ك ،محد،الت لفد الهلل،ن  مض ،م دمهلللن لفد الهلل،لي ال هد ي ،الهلل،ان لهحع  حاعةال صم،هلل

 .  الحصدا

 مع لفدن معمهة تأتي  ههللهمد  ها التي ا ةالهللا   ا ال د لة الهللاا دت اه  األ د ي التملها

ن ،الحع  الملد،مة  ها السمع ،ا  عدلهة حمدسن تسا ة اا الحهللهثن  دصة   اى لس،اما تمد،لفد

ن ،عهلهة تمدمن حمدس مع التحهللهدت التي الملف،   ذا تمدقش ألمفد هفداه   مهة ه لي ممد

 .،اسفتفد
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 .ع اإلحتاللنشأة حماس وصراعها م: المبحث األول

 :الحركةنشأة  -أوالا 

ن حاعة ، مهة تمدهللي  تحاها  ه  ها ما المفا إل  حاعة الملد،مة ا  امهة حمدس

التي    فد  لهسمداةال حان تات   سذ،ا د  سمداة ا  ،اا الم همهان ،قهلل م أت عدمتهللاهلل   همي 

ن ،لذلك صا الحهللهثع اى الحاعدت ا  امهة  ي الم ن 2928 هخ ح ا ال مد  ي مصا اد  ال

م مت ما  ، عاين لمد لفد ما امتهللاهلل تداه ي ،صم،هلل د  ي  تال زممهة قصهالسد   ا،ز حمدس 

 .  التي ا تمت  دلل هة الله  همهة؛ ،اات اتفد ق هة ا امهة ،سا الهلل دع امفد نالسمداةاح  

؛  2987الم دض الحلهلي ل،الهللل حمدس  مة  عهت حل ة الامدمهمدت ما اللاا الم اها 

التأ ها ،التم ئةن الملد،مة ا  امهةن : حهث ت عن هلل،ا د ،م د فد ا ا اااة   ،  مت،ازهة

 (91-99: 2996 نالحا،ا).   ،الممن الم عاي

مؤ هة   اي م ا،افد السفدهللي الذي  حمدس  ي المصف الادمي ما الملهلل ذاتل ص حت ، 

 :هةما  ان الممدصا التدل ص ح  عاا إلحدحده ما ذي ق نن 

 .المتحم ةتسممت لهللهفد الع،اهللا ،الصل،ف ،ال دقدت ال  د هة   .2

 إل  صهغة ا ،هة متهللا هة لفمدن ،ل،هتي التمعها ،التحاهان  هصت الصهدغة لهم،ا مة  ها   .2

معدمهة م د ال الممن ن ، تلهلل  إحهللا مد اه  األ اىتزهن التمدقض  همفمدن   ،تل ي   ا،ال ،ا 

 دتت النا،ف الم، ،اهة ن ، أ ا  ي ممفمد اا األ اىلتحلهلفمد   عن متاز ن ،اهلل  ت

مسهة  ه  ها . )الله  همهةن ،الذاتهة لحمدسن تحهللهلل م د ال الت  هي اللمهي لفذا الصهغة

 (2990الم همةن
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  ي  اهمت التي حمدسن ام اقة سد ت  ن2987 اد   ،ا ا امتلد ة الحسدال امهللالع ،مع

 ، غ، دتلن لاحتان ا  ده  سد ت المحتهة األاض  ي  الماا   م مد امتلد ة"  ا األ،ن  هدمفد

 ال هدا األ،ن)"الصفدهمة ما اللفا ، هد ة الم ت، مدتن ،غاس األاا ي امتزاع ،ل هد ة

 (. 21/22/2987:لحمدس

 :الحركةأهداف  -ثانياا 

ممدزلة ال د ن ،قفاا ،هللحاان له ،هلل الحين ،تم،هلل "  هللا فد  همد اات اتل تسمن حمدس 

 ،هم هي ما  ،ي م دسهلل د األذاان ممهمد قهد  هلل،لة ا  ا ن لهم،هلل المدس ،األ هد  عن  األ، دان 

 (9 المدهللل: 2988نمهادي حمدس". )إل  معدمل الصحهح

ممل  هللف  ،األصهن الذي ت م  لتحلهللن ه تي ،ما ال،ا ح  ا ذلك الفهللف المد 

سمهت  هلل فد اال تااتهسي  ن  حمدسا تااتهسي ،  هللاف ماحههة ،تعتهعهة له،ص،ن لهفهللف المد 

تحاها  ه  ها؛ ام اقده ما اؤهتفد اللعاهة المد مة ما الههللتفد ا  امهةن ، دلتدلي تت،حهلل  مد 

 دلمزاة الهللهمهة التي تمنا  نالمزاة ال، مهة ،الهلل دع اا ال، ا ،ا تمدهللل مد احتن ما األاض

 ،آ ا،ان  ا ،مل) .حاها تسد فدله  ها األاض عاد ت ، مي ،،اسا هللهمي هحت  اللهد   ،اسا التل

2999 :56) 

 اه  سمهة األ هللاف اآلمهة  ن2988همدها / عدم،ا الادمي 5 هدا لحمدس  تداهخ  مص، 

 :، ي،األ هللاف الماحههة العههةن  نالمؤقتة

ا  مدهلل  ، هد ة اال ته دا ،ا ض الممتلههان  ااح إ اي ،ت من :اآلنية األهداف .2

 ما ال لا ، هد ة الممعن المهللمهها ال عدا  هلل الفمسهة ،الممدا دت ،االاتلدن ا هللااي
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 ال من سمع ممع ،ملد،مة نالم د اات  ي   دك ،ا  لد  الاذههة م ا ا ضن ، ،الم دهلدت

 .ال د نة ،ال اائا

الذاتي ، عال  الحع  ،م ا،ع اال ت امهةن الحه،ن ا ض ،ت من :المرحلية األهداف .2

 هدا حمدسن ) ال، ا  ،تحاها االحتان ل اهلل الهللائ  الممن،  الهلل،لين المؤتما

5/2/2988 .) 

  صهللا مهادي حمدس 2988 غ  س /آا  28، مهلل   مة   فا ما  ذا ال هدان  ي  

 :النا هة اه  المح، التدلي،  الفهللف المد ن ،األ هللاف الماحههة: الذي حهللهلل   هللا فدن ،ت من

 :الهدف العام .5

سمهع الحاعدت   امهةن تستمع ح،للالفهللف المد  لحمدس  إقدمة الهلل،لة ا  هتمان 

عا اات داا  ما األ هللاف المدمة لفد ن  حمدس سز  ما  ذا الم هج؛ ،هما  امهة

 (60: 2999ن ا ،مل)

الهلل،لة الله  همهة )ا  ت ،ا  اح حمدس لفهللف الهلل،لة   عن  دازن ،صدات مل،لة  

 ن إا ة؛ ة ال هد هة ،اال تااتهسه، ، مؤ ا ت ،ا  ي الاؤهن  دئمة  ي  هلل هدتفد ال هد هة( الم تلهة

ما حي  م مد ععن ال م،ا  ا همهش  ي نن مند  "  : دلهلل م من ائهس معت فد ال هد ي هل،ن

.  " قدئ  اه  التمهللهللهة ال هد هة هحلن لل عاامتل ،حل،قل ،حاهتلن  هد ي هللهملاا ي  ،اي

 (210: 2009المم،ان)

اات د د ا ،هد  إقدمة هلل،لة  اال امهة إقدمة الهلل،لة لحمدس  الفهللف المد ،قهلل اات    

 ه  همهة ذات  د ع إ امي اه    دس  ا هللهدمة ال ما الله  همي ا  ا ن إال  ا  مدك ت دهمده 



                   

 

28 
 

مد  ها  ذا الفهللفن ع،مل م،اد ما المادلهةن ،ع،ا حمدس حاعة ، مهة  ه  همهة هسا  ا هلتصا 

هللهللهة ،ال ااعة الهللا ههة ،م مهة اه    س  هلل فد المد  اه  إقدمة هلل،لة م تلهة قدئمة اه  التم

 .هللهملاا هة

 عهللت حمدس  ،صلفد حاعة ملد،مة ،تحاا ، مي  ا  هلل فد اال تااتهسي تحاها عدمن  

الله  همهةن : إل   ا ق هة تحاها  ه  ها تتمهي  هلل،ائا ااث " ه  هان عمد ه ها مهادقفد 

. " ،اههفد ،اس دت نالصااع مع الصفه،مهةا  امهةن ،عن هللائال ممفد لفد هلل،ا د  ي ، الما هةن ، 

 (9المدهللل : 2988مهادي حمدسن)

، دلتدلي  إا  ه لة حمدس تل،  اه  تأعههلل   مهة الممي الما ي ،ا  امي ،ا م دمي  

مع   مهة ، ص،صهة الهلل،ا الله  همي  أ ذ زمد  الم دهللال ،الصهللاال  ي الم،اسفةن ن لهصااع

األمة  ا ت داعل مماعة   ،ه حي  ي المههللاان ا  ه ها ما هلد، ن ،ال مهللي المتلهلل  لهمماعة

 ( 2/7/2022م منن .)التحاها

 :األهداف المرحلية والظرفية .2

تحاها ال لة الغا هة ،ق دع غزلن ،تأعههلل م ا،اهة العلدح الم هحن ،الحلدن : ما   مفد 

اي  ااح الممتلههان اه  ال،حهللل ال، مهةن ،تحلهي الم ا،اهة ال هد هةن ،تلعهك الم ت، مدتن ،ا  

،اهلل  االاتهللا  اه  المهللمههان ،تلمهن الممي الما ي ،ا  امين ،سمهمفد   هللاف اه   اهي 

 (75 – 69: 2999 ا ،مل ن. )تحلهي الفهللف اال تااتهسي المتمان  تحاها  ه  ها

 تصهها :اهللل امدصا  ي ، دئن لتحلهي  ذا الفهللف الع ها ما  ان حمدس، مت ،قهلل  

ن ، الم داعدت ا  ااز م د دتفد ما  ان المؤ  دت ،السممهدت ال هاهةن ، هللا هيتمنهمفد ال
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هع ت، ن ، ااقتفد  دلل،ى ال هد هة الله  همهة األ اى ن ،ت،اهيسمدحفد الم عاي السمد هاهةن ،تل،هة

 (2029حمهللن: ملد هة) .ااقتفد  دلمستمع الهلل،لي

 الصراع مع اإلحتالل في فكر حماس  -ثالثاا 

لم،اقف اللعاهة ،ال هد هة لحمدس م تهفمة ما ال اهمة ا  امهة المصهللا تمت ا ا  

األ د ي لهت اهعن ع،مفد حاعة إ امهةن ،ا دت  عا د هم ع ما ع،مل م تمهللاه ما الهللها اال امي 

،مصدهللا ت اهمل ،استفدهلل اهمدئلن ممد هممي  مفد ت تمهلل لماسمهة تت ع لفد  ي  احفد أل عدا د 

 .،ماتعزاتفد

عا الحهللهث اا   از المحد،ا  ي الصااع مع االحتان  ي  عا حمدس ال هد ي ما ،هم 

 : ان الملد  التدلهة

 مرتكزات حماس في صراعها مع االحتالل .5

 ،صلل صاااَد ح داهده  دماه ن ام هلت حمدس  ي تحهههفد لهصااع ما ملد ه  إ امهة 

المهللا،مة ما الغاا ما سفة   اىن ،همهلل  ها األمة الما هة ،ا  امهة ما سفة ، ها الصفه،مهة 

ما تص،ا سمداة ا  ،اا  اه سز ا الم أل التمنهمهة لفدن  دات دا د ح ،ا  ذا الملد ه   قهلل  م

 (227: 2999الفمهللين ) .م همها التي  است حمدس ما احمفدال

 : ي ماتعزاتاهللل ،هتأ س م،قف حمدس ما الصااع مع االحتان ا  اائههي اه   

 ه  ها  اض ،قف إ امي اه   سهدن الم همها إل  ه،   دس تمت ا حم :ت الدينيةالمرتكزا  .2

، ي تصاف م دلف ل اهمة ا  ا   دلم  ة ن اللهدمةن ال هصح التلاه   فد  ،  سز  ممفد

 (22المدهللل: 2988مهادي حمدسن).   د ن ماهلل،هلل اه   صحد ل نلله  ها
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ن ،ل  هعا همهانهت مهعده لهماا ،لهم   ا  اض  ه  ها في تؤعهلل  :المرتكزات التاريخية .2

عمد  ا ن األ اىعغها د ما ال ههللاا   هفد قههة هف،هللهة صغهال تمهش   د تامد لههف،هلل  ي   هفدن 

 ( 22/1/2988ن هدا حمدس.  )متعدمن ذات ممزلة  داعفد ا   ه  ها عدمهة عن  ال هتسز 

 :موقف حماس من التفاوض مع االحتالل .2

ال  اف اه   ا التلد،ض مع األاهللا  غها ما ،ض ال  ااده ،ال " مل  أ م من دلهلل ه ها  

ن  ذا  ي لصااع  ها األاهللا  قهلل تت ها ،س،هللا، دصة  ا  مدك  مض المح دت  ي ان الاه 

،قهلل ن  دلتلد،ض عأهللال ،، ههة قهلل هع،ا مل ،ال ،م ا،اده  ي لحنة ممهمة؛ المم ي الملهي ،ال ااي

  ".،ال ما ، ده اه  الهلل،ا ن  ي  مل لهس ما ، ده لذاتل؛ ة   اىهع،ا ما ، ده ،ممم،اده  ي لحن

 (29 :2022 نم من)

ممد تا ض  ا،  إساائفد المتماهة    حمدس ال تا ض الملد، دت عآلهة لحن الصااعن ،ا 

 دالاتااف  إ اائهن ،متهستفد المت،قمةن  في له ت محامة  حهلل ذاتفد  ي الللل اال امين لعا 

زالت ممهمة متست اا امههة  ، ه،  هلل،ا تحلهي  دئهللل ممدنال لهله  همهها عمد المحن،ا تلهلله  تمد

 (Scham&Abu-Irshaidm,2009:11). محم،هلل الز دا اللهدهللي  ي الحاعة. هل،ن هلل

، عذا سد ت منال حمدس لهملد، دت الله  همهة ا  اائهههة ما  دا  هد ين ،ال تات    

.  مح ا  ا   إساا  ملد، دت م د ال مع األاهللا األههلله،ل،سين حهث ه  ،  دلم، ،ع الملهللي

 (69: 2020الز ههللين)

م ا،اةن ، ههة ، دلتدلي  إا حمدس ال تا ض الملد، دت ما مدحهة الم هلل ن  ن ،تمت ا د  

 دا اهلل  ن ، ي إغها م ا،ح  ي نن ال،اقع ،الحدلة الم،س،هلللن  ا تلد،ض اه  حيلعمفد  هدا 
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لهس اه  ، هة التحاهان ح ن ممززا لما  ناا الملد،مة هع،ا  هللهاه ال  ت د،ي م،ازها الل،ىن ،التلد،ض

 (2029م،  ن: ملد هة) .ح دا الم هلل 

تمهلل تسمهاه لاحتان  مد  المدل ن   -  عهفد الحدلي   -،تمت ا الحاعة  أا الملد، دت  

ن ،تا  فد ألمفد تساي  هلل،ا غ د   ااي  ه  همين ،محع،  اههفد  دلل نن ،تمهلل ساهمة  ع

الممدهها األ اقهة ،ال هد هةن ،ألمفد تت   ا تل،هض ما ال ما الله  همين  ا تل،هض ،ال  ااهة 

 دلتمدزن اا  اض  ه  ها ، لهة الا،ا ت الله  همهة ،اه  ا  فد حي الم،هلللن ألمل حي سمداي 

 ( 22/8/2029مؤتما صحلي لحمدسن. )، اهللي لعد ة الاسئها

التلد،ض  ي نن ع إ اائهن م د ال لعمفد ا  تن ألا ض اه  حمدس التلد،ض ماا قهلل ،  

ل  هت ،ا ،اقع  ؛ ،هصا  ي  هللمة المهلل،ن ،ال ه هلل  ال اف الله  همي الحدلهة م،ازها الل،ى

 ن مدزان إل  اله،  ن هتلد،ضل الصااع اه  األاض إل  حدلة تس ا المهلل، الصفه،مي اه  الهس، 

 م،ع،التلد،ض  ي مان  ذا الحدلة ن الله  همهة،ال همتاف  دلحل،ي ن ها ض االم حدا ما األاض

 (29: 2022م منن ) .ما الم ث ،الملدمال

هأتي م،قف حمدس  تصه ل تسدا ا  فد لهملد، دتن اه    دس  مل ال ملد، دت إال  

مفد  االحتانن ال  ا هع،ا  ي إ دا ا اتااف   ااهتل  ،  ي إ دا  اه  الل دهد المفدئهة ،ا 

عمد هأتي م،قلفد لهس ما قداهللل  ا الملد، دت حاا   اادهن  ن ما  دا اهلل  الحه،ن المؤقتةن  ، 

 .سهلل،ا دن ، مفد تأتي  ي ، مفد الاا ا ما ق هن تلهلله  التمدزالت ال ما  سن مهن الحل،ي
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 :موقف حماس من االعتراف باالحتالل .3

ل ،ال ال مهللااي  هن م،قلمد ما االاتااف   ااهة االحتان ،ا ح ،مح ، : "هل،ن م من 

ن ،اههل  ص ح ال ة  ي  اهلمدن  ا ده لاملتدح الهلل،لي اههمد " إ اائهن"،للهلل ، ع االاتااف ن م،ااي

"   اامة"؛ ألا االاتااف هممي ، نفامد تصمهمده اه  الصم،هلل  مد   ذا التحهللين لعممد ل  م دن  ذلك

 ين ،ااتلدن ،ساائ   حاتع ل ما اهلل،اا ،ا ته دا ،تف،ههلل ،قت  مد ه،ا  لد  ال ااهة اهن االحتان

ن   ا اا األهللهدا الله  ا م دمهةن ، ، ذا غها مل ،ن ، ي اللدم،ا الهلل،لين  م مد ، ا مد

ألممد ما ض االاتااف   ااهة ؛ محا ما ض االاتااف   ااهة إ اائهن":ن ،ه هف"ال مد،هة

 .(99-92: 2022م منن )". هلل  ،ا ح ،حد    دلم  ة إلهمد ، ذا م  ألاضناالحتان ، اقة ا

امهللمد ؛ ،  ا الصااع مع االحتان صااع ،س،هللين ، ه  ها ال تل ن الل مة حمدس تمت ا،   

ن ،سهللت  ا ت ها مع اآل اها  ي 67الله  همهة  هلل،لة اه  حهلل،هلل الد اللصدئناات ت مسم،ع 

ذلكن ألمفد تمه   أا  ذا ال هدا غها ممعا ،صمان  داتأت  ال تتصداع اه   هداات غها متحللة 

ت هللي  ي ااتااضن ،اات اتل  ي إ دا الحن المؤقت   الاآلان  ،سهللت ما الحعمة ال هد هة  حت 

 (.2029م،  ن: ملد هة.)الماحهين هلل،ا االاتااف  دالحتان  ، الت هي اا حل،ي الاسئها

 مؤقت حت  حن  ن  ، العدمهةن الله  همهة األاض اا التمدزن هممي الماحهي ال ،الحن 

قدمة نالعدم التحاها هت  ال هخ ا هللا ن ).التااا ال، مي عدمن اه  الم تلهة  ه  ها هلل،لة ،ا 

2029 :279) 
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 :22موقف حماس من دولة الـ .4

 الهلل،لة الله  همههان ، أا لعن حي االمتهللا هة  حهلل،هلل د التداه هة  ه  ها  أا حمدستؤما  

 ؛االحتان تحت إلهفد  هعتت التي  دلم،اصلدت  ه  همهة هلل،لة تع،ا  ا همعا  ان التحاها  مهلل تأتي

، دلتدلي ن ة،االقتصدهلله ةاألممه،  ةال هدهلله الم ت،هدت اه ن سهللا عاهال اه قه،هلل اههفد هلاض ذلك ألا

 ذلك اه  هتاتا  ا هلل،ا ن،اللهللس ،غزل ال لة ت   67 اد  حهلل،هلل  ي  هلل،لة تعتهعهده  تؤما في 

 . اائهههةا  الله،هلل ما ،متحاال  هدهلللن ذات م تلهةن الهلل،لة  ذا تع،ا اه   ان  إ اائهن ااتااف

 (.2029مهللنح: ملد هة)

 الممان صلة ات ذت  ه ة م أل ، ، ا تامدئين سز   هفد صدا الله  همهة عمد  ا الحدلة  

 ،ل  ن ، ه،  دتلدي تمتاف ل  التي  حمدس ، دلتدلي نالتحاها امههة تت   ا ق ن الله  همي له ما

 ي نن تماا سف،هلل إقدمة  ما  ان ال ااعة  دل ه ة ،اقعال األما مع لهتمدمن ا  اتن  ل تاحا

 (2029 ازقةن: ملد هة). هد ي التلد، ي ،التحااي الملد، الم ت،هها ال  اه الهلل،لة 

  ا  ممم  مناهةن ممفد  عاا مههللامهة   مدهللاه  حمدس لهللى الهلل،لة ملف، ، عذا هت ح  ا ل 

 المناهدت ادل   ي عاهاا التحههي تحتمن ال الله  همهةن األاا ي  ي الممد ة ال هد هة النا،ف

 اه  ت اح  هداات  مدك  ا  ،   ي ا  امهةن التهداات  مض ت اح عمد لهت  هين اللد هة غها

 ال د ة  سمهللل اه  اله،  الم ا،حة ،الهلل،لة امههةن إسد دت حمدس ما ،تت ها ال،اقعن  اض

 ( 8/2/2029, الم،مهت،ا).  2967 اد  هللحهلل،  اه   إقدمتفد تتمهي ،الهلل،لهها ،الماا الله  همهها

 اتلا   التي ن"ا  امهة الهلل،لة" ملف،  اه  ا  امهها  سهدن  هل تا ت الذي ال،قت ، ي  

 ألا؛ ال ي   مض قهها ه تهف حمدس لهللى ال، ع  إا لفدن مااهلل ده  ،تمت ان ال ا ة  عال إحهد 

  مد  ، هد هده  مههللامهده  تحهللهده  ه ع  اائههيا  االحتان ق ن ما الله  همهة األاا ي عدمن احتان
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 قهللال  عاا   اى  هداات لممدق ة امههده  المسدن هل ح ،مد ال،س،هللن لحهز الحدلمة األ عدا تهك  ا،ج

  إقدمة الل ،ن ملدهلل د حمدس اا صدهللال  هدمدت ،ملا  تصاهحدت م مع  تمد ،لفذا الت  هين اه 

, الم،مهت،ا)  ". مدك ،مص هح  مد عهمة  ي غههات مع  ن2967 اد  حهلل،هلل اه   ه  همهة هلل،لة

8/2/2029 ) 

 ،آلهدت هللهملاا هة ،م دهللئ ق،ااهلل اه  تل،  مهللمهة هلل،لة  إقدمة حمدس تؤما  داا   ذا ، ي 

 ،، ع ال ه دت  لصن ،تؤمان ،لهةالم ؤ  ت ه ل آلهتفد االمت د دت ،تع،ا نالهللهملاا ي الممن

  ماسمهة الهلل،لةن اه   ا تع،ا لهسمهع الم،ا مة حي اه  ،هل،  ا م دا حل،ي هت ما هلل ت،ا

 ،ت مها نعدمهة الم،ا مة حل،ي الم همها غها ا د إ معن الغدل ة ال ما  ،هة  د دات دا   امهةإ

 (2029 ازقةن: ملد هة)  .،م،اهللا الهلل ت،ا مص،ص  ي الحل،ي  ذا

 :آلتهة الملد  ا ي الماحهين  حمدس ملف،مفد ال دص لهحن، ي  ذا الصهللهللن قهللمت 

 .الماحهي  ن ت تهف مع ا تحلدقدت تهك الماحهة  ال تا ض الحن  مفد -

 .  دالحتان اال اائههيف اا لدي الائهس الذي تا  ل  ، االاتاال تح -

 .ا   الحن الماحهي  ، ههة السفدهلل ،الملد،مة الم هحة  -

ت تهدددف ،اتلدقهددددت  الفهللمدددة التدددي ،مدددا  دددانن الدددهللهميق ددد،ن الماحههدددة مدددا  دددان المدددهلل ن ال دددااي  -

 (88-87: 2996الحا،ان ) .ال ا  

إال  ا التغهاات التي ،اع ت ال دحة الله  همهةن ،التي  هللت  ي مفدهدة الم ددف إلد  م دداعة  

حمددددس  دددي المندددد  ال هد دددي اللددددئ   دل ددده ةن سمدددن   د فدددد ه دددهك   دددها متددد،ازهها؛  دات ددددا  ا 

الهلل،لددددة "  دددد هان ، دتددددت  هلل هدتفددددد تتسددددل لتم هددددا الملد،مددددة ،العلدددددح الم ددددهح  دددد، ال اهددددي لتحاهددددا  ه

 .اه    دس الحن الماحهي " الله  همهة المؤقتة 
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ا  فد ما  ذا الملف، سد  م،قل ، عذا   دا الحن إ ي ن ما  ه  هااه   مل سز  محا 

اه  ق،ااهلل الممن م مهة ذات  هدهللل  ه  همهة  هلل،لة مؤقتة اه   ا تع،ا ؛الماحهي لهتحاها

لت  ،   ،ل   اى ،ماحهة سهللههللل ن  سمهللل  داسهة ةال ااعة الله  همهة  مههللل اا  هالهللهملاا ين ، 

 .ما مااحن التحاها

 موقف حماس من مشاريع التسوية  .5

 ا عن الم دهللاات ،مد ه م   دلحه،ن ال همهة ،المؤتماات الهلل،لهة لحن الل هة حمدس تمت ا  

ن  ه  ها تلاه   ي سز  ما الهللها  دلتلاه   ي  ي سز  مان الله  همهة تتمداض مع الههللتفد

 ( 29-22 المدهللل:2988مهادي حمدسن).  حمدس سز  ما هللهمفد ا  امي ، مهة 

،ا تهللا ه ما م هع الامدمهمدت  هلل  ا  ،اا الم هم،ا ه سه،ا م،اقلف  ما م دهللاات الت ،هة  

مفد ت،زع لعن  داج  ه  ها،  ال لة، صهللا  ي غزل ن ،هصهللا،مفد  ي عته دت ،مسات ت أاا اسمي

 ،تصا  ي مصهحة الصفدهمة    د فدن ،تمت ا عهفد  ا  ذا الم دهللاات،تساي هللاا تفد  د تمد   ها 

 ( 902: 2022ال هخ  ههنن.)تعاس ،س،هلل االحتان  ي  ه  ها

 ،ت م  إلهل ،تهللا، لمم  في نال ا  م هلل   هلل له ت  مفد مااااه  عهللت  حمدسمع المه   ا  

 ال ا  مع لعمفد سمعن  المدل  ا ،ع ه ،هلل  ا   مهة اه  المدل  هلل،ن سمهع مع ،تتلي لتحلهللن

 ،الم،هللل الحاهة  ي حلل ممدا ة ما مل،همع   نالله  همي له ما الحل،ي همههلل الذي المدهللن

 ته ي الن اآلا حت  لهفدإ الت،صن ت  التي االتلدقدت ا  تاى ، نالمصها ،تلاها ،اال تلان

الماعز الله  همي  ) .ت همدتل ما األهللم  لهحهلل اهست ت ،ال نالله  همي ال ما  م،حدت

 .(ت.الإلاا ن
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 لهمسهس ال، مي الله  همي  ي هلل،اتل،سفت حمدس مهللا   ن، ي م،اسفة م داهع الت ،هة 

تحذا  هل ما مغ ة "  2988 م، م ا/ادمي ت اها 25-22 السزائال الممملهللل  ي ا ا  التد مة

ا م هدي ،اا   صحدا  ذا الت،سل ال  ها ،المهللم  االن ، ،ت،قهع صك ااتااف  لمفدهللمة المهلل،ن 

 ( 20/22/2988 نحمدسمهللا  ).لهل هة الله  همهة

 :التدلهة الملد  اه  هل،  م،قلده  م داهع الت ،هة،ت مت الحاعة تسدا  

 .امفد المدسمة ،االتلدقدتن الت ،هة    ،ال الله  همي ال ما ت،اهة .2

  ي م،قلفد اا ،التم ها امفدن المدسمة التلدقدت،ا الت ،هة لم هال الممدا ة الل،ى تعتهن  .2

 .،الهلل،لهة ،الما هة الله  همهة ال دحدت

 .االحتان مع الملد، دت ما االم حدا   ا،ال ف.ت.   ي المتملذل اللهدهللل م دل ة .9

 الملد، دتن ،اهلل  ما  دالم حدا المممهةن ،م دل تفد ،ا  امهة الما هة  دلهلل،ن االتصدن .1

 م،اسفة المهلل،  ي الصفه،مي ،ال،ق،ف العهدا مع الماقدت ت  هع للمؤاما  اال تسد ة

 ( 25/7/2005الاا ين) .،م ا،ال

 تاتا ،مدا ض االتلدي  دس م،قلفد  ي عهللت حم م،ات اه  اتلدقهة  ، ه،ن ، مهلل ما،ا  

حهللاث نال ما الله  همي ،حل،ي  دألاضن ،الملهلل دتن تلاه ل ا ت ألمل ن ه هة آادا ما اههل  ،ا 

  ما اا م ؤ،لة  سمهفد ال ه ة اه   ممي هلل،ا ، اض ن  هدف ال ما الله  همي  ها  هاع  اخ

 ( 29/1/2999  هدا حمدسن) .الله  همهة ،الممدا ة الملد،مة ق،ى ،م،اسفة االحتان

  ا ؛ ماااا ،تعاااان حت   مهلل هلل ،لفد له ه ة ،م داعتفد  ي االمت د دت حمدسللهلل  عهللت  

 لممنمة ال، مي ال    ي" تداه هة امتعد ة" ، مل الله  همهةن الل هة اه  األ  ا  ،  ، ه، اتلدي
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ن ،امحاا د   هااه  ي الم دا ال هد ي لهل هة الله  همهة؛ لت   ل  ي تااسع ق دهد ال ما التحاها

 ( 29/9/2022 هدا حمدسن . ) الله  همي   عن   ها

ة ال هد هة مع إ اائهن هت ح ممد   ي  ا م،قف حمدس الم هللئي ما م داهع الت ،ه،  

 :ه  ع لم،امن   د هة اااة ، ي

 .الحه،ن لفذا الاا ض الملهللي الم هللئي األههلله،ل،سي م،قلفد .2

الحاعة   عا ، ي الله  همي ال ما لحل،ي تحلهلل ،مهللى الم ا،حن الم ا،ع مع،مدت .2

 .ال هد ي

 (228: 2999المزهزن ا هلل) .م ا،ع  ي نهفد  ي ه اح التي ،الهلل،لهة ،ا قههمهة المحههة النا،ف .9

 ا م،قف حمدس ما امههة الت ،هة ما  ت ،اات ،امتلدالت متمهللهلللن  لهمدإ :،همعا الل،ن 

 عدمت الحاعة تمداض الحه،ن ال همهة ممدا ة ت تمهلل إل  م،قف م هللئي اد  عمد ا ا امل

ع تتمدقض م مهادقفد  دات دا  ا  ذا الم داهع الم ا،حة لهت ،هة تت ما تمدزالت ،ا تحلدقدت

إل   ذلك اال تااتهسين تح،لت  مهلل  اه  المهللى الماحهي   اؤهة الحاعة م هللئهده ،،اقمهده  ،ا 

الم ح،حن ) .ماحهة الل ،ن  دلحن الماحهين هلل،ا الم دس  اد ت اهلل  االاتااف  إ اائهن

2022:217) 
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 مفد  د  إات دا الصفه،مي  االحتان مع ،قمت التي ما االتلدقهدت   عن اد  هتسل م،قف حمدس

 ،تهحي النه  ت همدتلن ألهللم  ت تسها ،ال الله  همين ال ما  م،حدت  هللم  ته  ي غها ادهلللةن ال

ن  ن (اال تلان ن ،اللهللس ،حي الم،هللل) لن  ه  همسز اتلدي  ، ه،  هد ما حل،قل الس، اهة  ،ال اا

ن ،ت   مد  سهللاا ازهللاهللت  اهللاهلل األ اى ،الممتلههان ،زاهللت ممهللالت اال ته دا ،مصدهللال األاا ي

 . اللصن الممصاي
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 .، والسلطة المنبثقة عنهاموقف حماس من منظمة التحرير: الثانيالمبحث 

 :موقف حماس من منظمة التحرير . أ

ما  قاا الملا ها إل  حاعة الله  همهة ممنمة التحاها  ا " مص مهادي حمدس اه   

، ن هسل، الم ه    دا  ،   دا  ، ن ، الصهللهي لهفد األا  ، األخ  ، اللاها   نالملد،مة ا  امهة

مهادي ) ."ن ،اهلل،مد م تاك ،مصهامد ،احهللن ،مصد مد ،احهللن  ، ممد ،احهلل نقاه ل  ، صهللهلل

 (27المدهللل :2988حمدسن

 أا الممنمة ت مت  عال الهلل،لة المهمدمهة الممدق ة لهلعال  حمدس تاى ، ي ال،قت مل لن 

لذلك تحهللهلل ن  ا التلاه   إ امهة  ه  ها تلاه   دلهللهامت ال عمد  ، حت  ي مهادقفدن ،مالهللهمهة 

الذي ،،ق،هلل د ن   تع،ا سم،هلل د؛ ا  ا  عممفج حهدل فد، ي حدن ت مه " ممنمة  أملالم،قلفد ما 

 (27المدهللل : 2988مهادي حمدسن . ) عمد  همت ذلك  ي مهادقفد"  ي األاهللا حا ه

 تسدا الملد،  اللمن إهللاال  ي تلالهتفدا  اه   ان امتلد ة الحسدال حمدس حاصت،   

 األاا ي  ي( التحاها ممنمة إ دا) الم،حهللل لهلهدهللل م دللة م،ااههلل  ي لمدلهدتل  دلهللا،ل المهلل،ن

 ما محد،لةن الم،حهللل اللهدهللل اات اتل، ن المههللاا،  ال  ح اه   ا هة حدلة  نفا المحتهةن ممد

 (209::2020ال د دن) . ال عدا اه  له ه ال حمدس

تمملت ال ا دت  ها ال ا هان ،امتلهللت الحاعة قاااات   2992 مهللاههللام اي مؤتما مع ،  

ا المسهس المؤتمان ألالتي  قات الم داعة  ي   2992المسهس ال، مي  ي السزائا  ي  هه،ن هلل،ال 

،صن األما لهتحلن اه   ااهة تماهن ،  ت عههتل الحدلهة غها مؤ ن الت دذ قاااات مصهاهةن 

 . 2999همدها/، ، مد نفا  ان للد  حمدس ، تح  ي ال ا ،   ي عدم،ا الادمي نمةالممن

 (222: 2022ا،هلللن)
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 فدلعمحمدس  هلل ،ن الممنمةن لتعاات الهللا،ات   2999 ي  هه،ن   ، ه، اتلدي ،ممذ ت،قهع 

.  دالحتان اال اائههي،ااتذات متهسة لت،قهع اتلدي ال ا  ،االاتااف ن  ذا الهللا،اتا  ت 

 (257: 2022المم،ان)

فمدك  ن منال مزهلل،سة تتاا،ح  ها التلداا ،التمد ا،منات حمدس لممنمة التحاها  

لعمفد ن ال تا  فدن اه   مفد إ دا همان الف،هة الله  همهةن ا حمدس ممفدالتي تلا  ا هسد هدت 

لت اها  تع،ا  الذي قههللت  ل مل فدن ،اهلل  تمعا حمدس  مسدزاتفدن لعمفد تا ض تا ض المفج ا

 (928 – 927 :2999  ، المماهان). مل فدالت هي اا ا،ا تفد 

،التمدزالت همدمهة الممنمةن ا: ق دهد  هد هة 9  إمفد تتمح،ا ح،ناا التمد ا  همفمدن  مد  

 هدعهفد ،تاعه تفد  ،ملف،  الهللهملاا هة  يالممنمة  هعههة ن ، ال همهة الحه،ن،ا تهدا د لفد ال هد هة 

 (928 – 927 :2999، المماهان  . )المؤ  هة

هللا،تفد  ادهللل  مد   ن  أص حت تعاا 2005،ت ،ا م،قف حمدس تسدا الممنمة  مهلل اد   

 ن ما  ان هللا،تفد 2005مداس/اللد ال  آذاا م داعتفد  ي اتلدي ا ات اا ذلك  هعههتفدن ، 

 (289: 2007حمهللاان.)إادهللل  مد  ،تلمهن الممنمةل ا،ال 

 حللت  مهللمد نل  لتزا اال اا الممنمة قهدهللل  تااسع ق،هةن ل ا ة ضتما اللد الن  اتلدي لعا 

 مال امتلهت،  ع هااه؛ ده مسدح  2006همدها /عدم،ا الادمي25  ي الت اهمهة االمت د دت ا ا حمدس

 اللهدهللل   دف ذلك ممد األ،نن إل  الادمي التمنه  معدمة ،ما نال ه ة إل  الممدا ة ما ،احهللل

 اا ،التااسع ت   افدنل  هلل ى مدم األ هان حصمفد  لهللاا ما ت    فد،سمه نمةنممال  ي المتمل ذل

 (2007هلله م ا  ه  ها الم همةنمسهة ).  د،م دا   مهتفد  ي سهللهة إصاحدت  هلل دن ا تمهللاهلل د
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،هتحع   ي ملدلههلل د هلل،ا  مهلل ن ال اف الذي ه ت ف الممنمة اله، "  احمدس  ،اات ات 

ا ،ه ا ااتفدن هصا اه  احتعدا د ،الفهممة اه  قاان ،ن ، مي اد  ، ق ن ما  ااهة هللهملاا هة

صاحفد ماض الحدئ  عن قاااات الت،ا ي  ،  لهلل ن قتن الماسمهة ن  حهث  ملاه  إادهللل  مدئفد ،ا 

 ( 59: 2022م منن )".   ااهة تماهن ال ما  ي الهللا ن ،ال داجمة ،مؤ  دتفد الممن

ها د همصا  ي الح،اا مع الممنمة اه    دس ، مهلل  ذا الت ،اات  إا حمدس  ص ح تلع 

هللااعفد لت ،اات ال،اقع ال هد ي  الم داعة  ي ا  دا السدمع لهممنمة  مد هتمد ا مع   هللا فدن ،ا 

 .الذي  تح لفد إمعدمهة التحاك  ي مسدن تحلهي مدتاههلل ما  ان الممنمة

 :موقف حماس من السلطة الفلسطينية  . ب

،مد   لل ما ملد، دت ن الله  همهة التي تهتل –ا  اائهههة   هأ اتلدي  ، ه، ،االتلدقهدت 

قهد   ه ة اه  سز  ما   دلمن   از ن لتح،الت ،ا مة  ي الحلن ال هد ي الله  همين اهمهة ، اهة

االحتان ا  اائههي تحهللههللاه مع دت الله  همهة ا قههمهة ،الهلل،لهةن ، تغههاات  ي الماقإقههمفدن ، 

اتا اه   ذا االاتااف تهلل،ا  ا هن  ممنمة التحاها فمد مهلل ااتاا هةن ألماهع،ال،الهدت المتحهللل ا

.  ، ا قااا اهمده  حلل  ي هلل،لة م تلهة  نا قااا  حي ال ما الله  همي  ي تلاها المصها ،الم،هللل

 (79: 2988 انن)

 اههل ت ه ا حلن إل  ،الملد،مةن   دا التحاها اههل ه ه  حلن ما امتلهت ال ه ة،  

االحتان  مع االتلدقهدت ، ي لفد المحهللهللل الممد ي  ي الممف ا ت هللا  ماعزهة تحتعا  ة ه

 ح،ن االحتان مع تلد،ض امههة إهللاال ،تت،ل ما سفةن  األما ،المند  حلن ،مفمة ناال اائههي

 (82 :2998  انن) .  اى سفة ما ،صاحهدتفد حهلل،هلل إقههمفد
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 دلحل،ي ال، مهة ،ال ااهة له ما  ده تلاه  فدت اتحمدس لفذا االتلدقدت التي ااغ  ا ض ،ا  

 حمدمين. ) حما ده ملهلل ده ، ،اات ات الهلل  الله  همي  نل  ت ت هلل  الممف إمفد  نالله  همي

2998 :259-260) 

 نممفد  م هة  سدالت  ي هلل نت ،ل  ا عاهدهن ال ه ة  مهلل  م،اسفةال،ا ح فد م،قل ،سد  

 مح ة  ، ه،  أا للمداتفد نسدم هة  ممداك ال دحة لفد ،ا   نالله  همي االمل د  تممهي اهللت ل ، 

 الهلل ن حامة  مدان ،ا مت ال، مهةت  ا ال،حهللل   ا هلل،ا مصه فد ما الل ن ، هع،ا ناد ال

 ( 6/22/2009 صحهلة الحهدلن). االحتان لم،اسفة ،ال مدهللي

عتدئا  ذتفدمل إاا الممههدت الم عاهة التي زاهللت حهللل الت،تا  ها ال ه ة ،حمدس لعا 

حمهة مهللا مدت ،ااتلدالت  الله  همهة ن  لدمت األسفزل األممهة الل د   هلل   هللاف إ اائهههة  ي غزل

ساا ات التي اات ات  ذا ال  ،ات إ ن، ا د  ،مؤههللي حمدس ي،ا مة  دلت الم اات ما قهدهلله

ع المسد هللها ن ،قمد اائهن ،صهدمة  ممفا م  ،قةن ،اتفمت ال ه ة  حمدهة إهللهملاا هة ،غه غها

،مممف  ما ملد،مة االحتان الذي ال هزان قدئمدهن ممد ه عن تفهللههللاه حلهلهده ل،حهللل ال ما 

 ( 27/8/2991 هدا حمدسن .) الله  همي

 ن ألا األ،ل  اات ات  ا عن حمدسن الت،تا   عن اد، الماقة  ها ال ه ة ، عذا  دهلل  

حتان ، هللامتفدن ،ااتلهت قهدهللات الملد،مةن م ذت الملد،مة  هلل اال، غها  ااين  اح  داج إ دا د 

 . حمدس  ي تمدمهفد مع ال ه ة هد ة االحت،ا  التي امتفستفد  اغ 

 ال ه ة   صهدت ما اهللهلل مع  مت حمدس  ي قهدهللهة امدصا ،س،هلل هممع  ذا ل لعا  

 ملد  اا له حثت ا ن  قهلل  حهللاث  ي لتسد،ز م تاعة قم،ات هسدهلل   تح قهدهللات،  ،لها،الم ؤ 

 ، هغت ع ها   عن إهسد ههد الماقة ت،ت ،ا  امفدن ،اال تمدهلل ال اف ملد  ،تسد،ز ،تمزهز دن االلتلد 
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 األقص  امتلد ة  حهللاث امهللالع إاا ق،ات االحتان م،اسفة  ي ال ا ها  ها الم تاك التم هي حهلل

 (285-289ن2002الم،اتين) .  2000  تم ا / ي  هه،ن

،سهللت  مل ال همعا ممدا ة ملس امهللالع االمتلد ةن ، مع تغها  ه،ك ال ه ة تسدا حمدس  

، ي ،قت   اَّ ال ما  أعمهل لههلل دع ن  ي ،قت هتمعا  هل الصفدهمة التلدقهدتف   هلل د ال هد دت

ن ،  هلت  ااح العاها ما ال سمد ت ما قه،هلل د اه  حمدسن ،لذلك  للن اا عاامتل ،ملهلل دتل

،ا تمات  ي  هد دتفد ن الممههدت اللهللائهة عمفد ل  تت اَّ د اات ،االحتسدسدت ل،  هلت الممدا لهمن

 أمفد اهلل  من اه  ال،ح هة الصفه،مهة  ي قتن  فدغها  مفد  ااتن  د تمعدا قتن المهللمهها ا  اائهههها

،ل  تتمد،ا ن ،االاتهللا  اه  ملهلل دتف ن ف ه،مصدهللال  اا ن ،تهللمها  ه،تف ن الله  همهها األ اهد 

ممد ه ا اه  اللصدئن اللهد   نالمدحهة األممهة مع ال ه دت الصفه،مهةال ه ة   عن سدهلل ما 

 (229-228 :2022صدلحن).   دلعاها ما الممههدت الم عاهة الم،سفة  هلل   هللاف صفه،مهة

مع ن ، قع التاعه ة ال هد هة ي ،ا ده س، اه اه تغهها   فهللت  م،ات االمتلد ة أا  حمدس تاى 

 مماهة  أمفدا  تااتهسهة ال هد هة لحمدس  ؛  سد تاات سهللههلللمتغه ما غزل  ا تمهللحدا االحتان ا

 : ان ام،امها ماسمع ال من ،ا  لدئل  ي إ دا ،احهلل ل حدسة 

ألا  ذا ما  أمل  ا ه ع األم،ا  ي  نإساا  االمت د دت الت اهمهة  ي   اع ،قت ممعا  .2

 .،احهللألا السمهع  هع،ا  ي إ دا  نمصد فدن  ا هتعه   حهلل اا  ه ة  ،  ه دت

،تمنهمهة سهللههللل تعلن ،ت ما ،حهللل  إادهللل  مد  ممنمة التحاها اه    س  هد هة  .2

 نمت السزهال.)،ت ما ،حهللل الل هة ،،حهللل الم ا،ع ال، مي نال ما الله  همي

29/8/2005 ) 
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 :2002العالقة بين حماس والسلطة بعد االنتخابات التشريعية عام  . ج

تمزهزاه لمفسفد ن  2006لمسهس الت اهمي الادمهة اد  قاات حمدس الم داعة  ي امت د دت ا 

س،اما الل دهلل ؤ  دت المستمعن ،ممدلسة  مد  من ، ،حمدهة حل،قل ،معت  دتل هللمة  م فدن   ي

 امدمج ،حمدهة ن اه  قداهللل التم ك  دلحل،ي الم ا،اةن ،تحلهي ا صاح ال، مي ال دمنن ،ال هن

 ( 22/9/2005  هدا حمدسن).حتانز،ان اال الملد،مة ع هدا ا تااتهسي حت  

التد مة  قدئمة التغهها ،ا صاح ،حص،نمتدئج االمت د دت الت اهمهة الادمهة  ، مهلل نف،ا 

ائهس ال ه ة اه   ا األ دس الماعزي الذي تممن  الملداهللن  هللهللما % 67,6اه  م  ة  حمدسل

ن ااات السدممة الما هة،قا ن  ، ه، ل ال ه ة  ، م دهللئ ممنمة التحاها ،تت ما اتلدقهة م،س 

م من اه   ن  همد  هللهلل291، عال الهلل،لتها ،حن م عهة الاسئها ، لده للااا ن ، دا ة ال اهي

ماعز مسهة ) .ما حي حمدس  مد ه اه   امدمسفد ما  ها ال اامج األ اىالله  همهها لاحتاا   هدا 

 (27: 2006هللاا دت ال اي األ،  ن

حمدس  ا عفد  ،ز ، ن تح التي تفهما اه  ال ه ةاال تاف  ها حمدس ،  حهللل ،زاهللت 

ا صاحهدتفد  آاات ا  ل امهللمد ،سهللت مل فد  مد  ،اقع سهللههلل ه دل فد  دلت هي اا العاها م

 .  ،تحهللهل

 ملد، دت   ن  مهلل لفدن حع،مة  ،ن حمدس  عهت  2006مداس / آذاا مفدهة  ي 

ن لت عههفد  مت ، مي ائتاف مةحع،   ي الم داعة ،اللصدئن الل،ى عد ة  ا ض امتفت مع،عهة

 عتهتد حس ت  همد ص،تدن 72  ،اقع  مهة إ مداهن  ائد ة السهللههللل لهحع،مة الالة األغه هة ،ممحت

  ه  هان عتهة ،تغه ت الالةن مص ل  اهي   ، عتهة ممحتفد،  نفدام الالة الادلث ،ال اهي  تح

 ( 7/20/2007م،قع السزهال متن) .التص،هت اا ال هللهن عتهة ،امتممت
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 لذات  مفدمفد اللهد  ما تتمعا ل  لعمفد نالمد ال حع،مةله حمدس ،اه  الاغ  ما ت عهن 

 ال همي ،التهللا،ن ال هد هة التمهللهللهة تل ن ،اهلل  ناللااا احتعدا اه  الحاص ، ، التداه ي ال  ا

 ،صن  حت متعدمهةن ، داسهة هللا ههة  م،امن الحع،مة تم هن ،ت  الله  همهةن ال دحة  ي له ه ة

 ( 22/22/2009الحمهللن ) .ال ،ااع  ي الم هح االقتتدن إل  الحهلل

،ا تما ات دع اللس،ل  ها حمدس ، تحن ،عدا سههد صم، ة تمدهش ال امدمسها ال هد هها  

 :  همفمد إل  صاااده  هاتح،ن الصااع المتمدا ها الهذها ماهفمد  ا د الحع ن ، 

 .تلدقهدت التي هصلفد  دلتمدزلهةلملد، دت ،االها ض ا،  نقدئ  اه  ت مي الملد،مة امدمج   .2

ن ،ها ض 67هت م   هدا الملد، دت ع، ههة لتحلهي  هللف هلل،لة اه  حهلل،هلل الد ،آ ا .2

 .الملد،مة

ي المؤ  دت ،ا هللاااتن ت مل حع،متدا  مد   ها غزل ،ال لةن ،ت ع  ذا الصااع امل د    

،ت عهن حع،مة الت،ا ي  ي  ن 2021نإ اه/مه دا 22، مدكن حت  إ اا  اتلدقهة المصدلحة  ي 

 .ن ،التي مدزالت تمدمي آادا االمل د  حت  عتد ة  ذا ال  ،ا 2021 ه،مه،/حزهااا2
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 المقاومة والهدنة في فكر حماس: الثالث بحثالم

  عد ة الله  همهة األاا ي لتحاها ت م  ملد،مة حاعة  مفد اه  مل فد حمدس فتما   

 .،المؤاال اه  ممحم  مم، د ،تصداهلل د  ي ال داع الله  همي اهةنالم ع ، دصة نالملد،مة   عدن

ما  اعدا الصااع مع االحتانن  اعمده ائه ده  -ما ،سفة منا د  - هت الملد،مة ع  ،  

 مفد حي م ا،ع ل م مد  ات دااه  ا إسمدع ، مي   ي  ،ا ا الامدمهمدتممذ ام اقتفد   حنهت

 هللال مفمة ما  هلل،ات  ، عهتن سدامده  ،ي  ا مد الله  همهة زان مد ي دلمد  ا االحتان اال اائهه

 (29: 2020ه، فن).  مد  ي مهن حل،قل الم ا،اةالصااع لتحلهي  م،حدت  م

 :مفهوم حماس للمقاومة -أوالا 

السفدهلل ال هلتصا اه  حمن " ال،ا ع حها تل،ن لهسفدهلل ،الملد،مة  مممد دحمدس هأتي  ف   

". العهمة ال ه ةن ،الملدلة السههلللن ،العتدا الملههللن ،التأهههلل ،الممدصالمدك فال اح ،ممدزلة األاهللا ن  

 (209: 2992اهلل،اان )

،ام،هلل  لاي ن ا تااتهسهة تحاها اه   مفدملف،  الملد،مة ،تم هي اؤهة حمدس تسدا  

ال هد ي ،الهلل ه،مد ي ،السمد هاي  ن عدل امدمجع   مهة ال اامج ،األامدن األ اىمن لم ا،افد

 إال  ا قهمتفد ،تأاها د الحلهلي  ي الم ا،عن إلخ. .اامي ،ا متدسي ،ال هاي ،االقتصدهللي،ا 

م منن ).  همتمهلل اه  ع،مفد تتحاك  ي نن الملد،مة ع امدمج ائهس المم ،هلل فد هللمة  هلل ، 

2/7/2022 ) 

زالة ا   هللف التحاها ، :  ي هللف هعما  م مهة اه  اههفد حمدس اال تااتهسهة التي تل، ،  

هع،ا  أ عدن متمهللهللل ما  ان التزا،ج  ها   ل مد آلهدت تحلهلن قدمة الهلل،لة الله  همهةن ،ا  نحتااال
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 -ال همهةالملد،مة ال م هة  -الملد،مة الم عاهة الم هحة : )   عدن ،آلهدت الممن الملد،  ، ي

 (2029ازقةن: ملد هة) (.ال هد هةالملد،مة 

ال هد هة ،الم عاهة ،ال همهة تهلل ن  ي م دي ممد   ي هت ها لمد  أا عن م د دت حمدس  

 :، ذا األ عدن  ي،  مفد   عدن ما ملد،متفدن ،ال هملصن اا ذلك الم داعة  ي الحهدل ال هد هة
 

 : المقاومة العسكرية .5

ن سز  ما الههللتفد ،هللهمفد الذي سد   ي الملد،مة الم عاهةحمدس حاعة إ امهةن ،تمت ا  

ن اه  }290:ال لال{ " الذها هلدته،مع  ،ال تمتهلل،ا إمل ال هحا الممتهللها ،قدته،ا  ي   هن ا " اللاآا 

م،سفة  هلل  ملد،متفد لاحتانن ،ال تمت ا هلل دع اا الملس ،الماض، ن قتدن  ي حهلل،هلل  اع ا   مل

 .  هلل االحتان ،،س،هللا ،ممدا دتل اللممهة  ن نالهف،هلل عأصحدا هللها

ا تااتهسهدت م تهلة تتمد ا مع   همة المماعة   همد تت ع عتدئا الل د  سمدحفد الم عاي 

،الناف الم، ،اين ، عن الم،اسفة مع االحتان  ي عن ماحهة ما مااحن الصااعن ، ذا 

اال تااتهسهدت ال تمها امفد  حهدمدن ،   ا الناف المههللامي ،األممي الذي تمه ل الملد،مة  ي  ذا 

 (2029ن  ، ا ههللل: ملد هة).المماعة ال ،ههة ،الم تمال

مااااه م دهللاات   احت،  ي ملد،متفد لاحتان  اا األ هللاف الم عاهةن  ،ت تفهللف حمدس 

لعا ؛ ،ا  ااسف  ما هللائال الصااع نم دمهة تل،  اه  ت،قف ال ا ها اا ا تفهللاف المهللمههاإ

ن عمد  مد  ال ما الله  همي األ اهد  ،اهلل  حاصف  اه  حلا هللمد   ن،تسد ه، د  دالصفدهمة ا  ، 

 (2029  ، ماز،ين: ملد هة. )ات ملد،متفد  هلل ا حتان هللا ن األاا ي الله  همهة،حص
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لعمفد قدمت ؛ عأ،ل،هة  2967اه  األاض المحتهة اد   ي ملد،متفد مدس تاعز ح،  

ألا المهلل، عدا قد هد ، ا د  مهلل،امل اه  المهللمهها ؛  2918اد    اا ي ممههدت م هحة هللا ن 

 .(2029ازقةن : ملد هة) .المئدت ما األ لدن ،الاسدن ،الم د ، ل   نغزل، الله  همهها  ي ال لة 

 :المقاومة السلمية .2

تؤما حمدس  ي حدلة ما حدالت الملد،مة ن ، اللصدئنت متل   عاه  تمت ا الملد،مة ال همهة 

التي تت ذ ق،ااهلل ما الممن ال م ي ال همي عدلمند اات ،المصهدا المهللمي ،الملد،مة تفد  أ مه

 (2029ازقةن : ملد هة) .،تماهة اال ته دا ،االحتان ا اامهة

الحسدال  امتلد ةام اقة مع  لهدهللتفد لهتند اات ال م هة  ال همهة  دلملد،مة هلل ت حمدس  

 همهة  هدا الملد،مة الت مدهلل ا  ت ،ات  دتسدا الممن الم هح هلل،ا ا ن غزل،  ي ال لة   2987اد  

ن ، عن  ي ال لة الغا هة تف،ههلل األاض ،ملد،مة السهللاا ، هللن دلم هاات ال م هة  هلل اال ته داع

 .مع الممن الم عاي الم هح ده ، م ه ده ،تمدغم ده تمد لت مهفد لهملد،مة ال همهة 

سم ده إل  الم هحة ا  فد   عدن الملد،مةن ،اه   ممدا ة عن  الحاعة  اف اه  حي  ا 

 ".ال،هلل  هت  ممذ  هدااتفد،ما  ما  فدال م هة الم،س،هللل  ي قدم،  ال همهة الملد،مةسما مع 

 (2029  ، ماز،ين: ملد هة)

 :المقاومة السياسية .3

 أ مهة الملد،مة ال هد هة ،ماحلة االحتان  ي المؤ  دت الهلل،لهة  حمدس تؤما  

 .(2029ازقةن : ملد هة) .آلهة ما آلهدت امن الملد،مةعن ا م دا،مؤ  دت حل،ي 
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 :فكر حماس تطور مفهوم الهدنة في  -ثانياا 

 تح هااه ،  إاهللاهللاه   - د  ا م دا ن ، مة  هدا ا تااتهسي ،م هلل    د ي ا الملد،  تؤعهلل حمدس 

،تم،هع  هلة إهللاال قااا التصمههلل ،التفهللئةغها  ا  ا ؛  ما ال مس  هلن حت  تحاها  ه  ها - ، هللا ه 

ن م من :،اقة امن. )م هلل ال،لهس  ي  نهمهللاج  ي امههة إهللاال اللاااال، دئن ،األ دلها 

 ( 2022/م، م ا

لعا المم هدت ؛ ما الفهللمة فد، ه ها  أي مص ح،ن م،قل ، ل  همص مهادي حمدس  

ال هد هة ،الم تسهللات المههللامهة  نفات  ذا المص هح ع هدا ماحهي ما مااحن الصااع مع 

 .االحتان

ن هنا  اهمت حمدس اا ا تمهللاهلل د لملهلل  هللمة لمهللل ا ا  م،ات إذا اغ ت إ اائ   ي  ،قهلل 

تؤما  أمل ال  فدألم ن،لهس قمداة ا تااتهسهة ده ذلك همت ا تعتهعإال  ا ق ن قهد  ال ه ة الله  همهةن 

تأمن  ا تعت ا الل،ل  ان مل ل  ال،قت  ي، حي   اائهن  دل،س،هللن ،االاتااف  فد حاا   اادن 

 (2029قد  ن: ملد هة) .،تص ح  عاا قهللال اه  م،اسفة إ اائهنن الفهللمة

ملف،  الفهللمة  ي ا دلة ل د هة   هي ا  دال األ قهلل ل هخ  حمهلل هد ها مؤ س حمدسا ،عدا 

  مة  ، ا اها  م،اتما الممعا  ا م،قع اه  اتلدي  هللمة لم ا " :قدئاه  اؤهتلت، ح  ما ال سا

،تتاك له ما ن  هلل،ا  ا  67الد ا   ا تم حا إ اائهن ما ال لة ،الل دع ،اللهللس إل  حهلل،هلل 

 ( 91: 2996الحا،ان ) .  هة العدمهة  ي تلاها مصهاا ،م تل هلالله  همي الحا 
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 : م ت،ههاحمدس همنا إلهفد ما عا الفهللمة  ي  ، 

ت احل الحاعة له ا،ج ما حدلة الصااع  زما مؤقت ،ملههلل   ا،  ت هلل   إساا : السياسي .2

المدان ،ال  ا الذي ههلل ع حمدس  إ ايمصدلح ال ما الله  همين ،ما  هلل،اتفد ،قف 

حدلة الت،ازا  ي التأهههلل  االحتانن ،مهن معا تان الت،ازا الم عاي ،األممي فدن اح ل

لا اائهههها % 78)اه  حن الهلل،لتها  م،قلفدن حهث تت م  الهلل،ن المنم  لالهلل،لي لصدلح

التي  ن ،ت ت مهلل  عال التحاها العدمن(لهله  همهها ما عدمن األاا ي الله  همهة % 22، 

 .د،مةالمل صدئن ت احفد 

 امي  دلفهللمة التي تتحهللث امفد  هلل هدت حمدس ت تمهلل م ا،اهتفد ما الللل ا  :الفقهي .2

ال همد ما  هال صاح الهللها  ن اميما التداهخ ا ، الذي هحهللهلل م دهللئفد ، ا، فدن 

 .ا  ا ،ممد هللات الفهللمة التي الهلل د مع الصهه هها  م دهللئفد ، ا، فد التي هتل هفد 

 (2029 ازقةن: ملد هة)

 :ال هد هةاؤهتفد اغ   مفد سز  ما  ت احفد الحاعة هؤ ذ اههفد مأ ذ  عال الفهللمة التي لعا  

 ه  ت ذن ن ل  تعتا  ، تهللاس عم ا،ع ملصن ما عن األ مدهلل ،الز،اهدقدصال ،غها  م،لهة ،  في 

 .  ال داع  فد ما  ان اؤهة ملصهة معت، ة م، حة إقمدعالحاعة سفهللا ع هاا  ي تا،هسفد  ، 

 (2029حمهللن : ملد هة)

ن  اادهة مصاهةاالحتان االتلدقدت التي تمت  ها الحاعة ، ا دال اا   في نالتفهللئة  مد اا  

 (2029  ، ماز،ين : ملد هة)  هلل ال ما الله  همي تصمههللعن دمت اه   تاات م تهلة  مهلل ،ع
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ن هف اا الفهللمةت ت،ال  هلل ما التأعههلل  أا حدلة التفهللئة الم مهة اه  تلهللها  هد ي ممها   

 دالتلدقهدت التي   امتفد اللصدئن  ي غزل  ي المهللههلل ما الس،الت  ي تفهللئةن ،حدلة ما الفهلل،  

 .   الم  ي ا مد هت   اقفد  ي  هة لحنةن  داج إ دا الحن الماحهي

 أحهدمد هع،ا التصمههلل ن التفهللئة تعتهعهة مات  ة  دلنا،ف اللدئمة المههللامهة الم،س،هللل،تم هلل   

 هع،ا التزا  ما ال ا ها  ،قف األامدن الحتان ،م،ع ما الم،اسفةن ، حهدمده هع،ا الفهلل،  مع ا

 (2029حمهللن : ملد هة. )الم عاهة

ن 2005ن 2009) عمد  ي األا،ا  ،قهلل ،ا لت حمدس اه   هللمة مؤقتة  عاا ما مال  

غها مات  ة هلل هت  ي  هللمة ملت،حة ،  ند ة لمت ه دت المصهحة الله  همهةا تس( 2022ن 2008

 28 ي  اللاقدا ين ، مهلل مفدهة حا  2006اد   دتلدي اه   مهلل محهللهلل امهللمد  دزت  ي االمت د دت 

 (2029صدلحن: ملد هة).  2022م، م ا/ت اها ادمي 22،ال سهن  ي  ن 2009همدها /عدم،ا ادمي

 :ن  في ي تفهللئة  ، تصمههلل الم،اسفة مع االحتان حمدس  مد اا الممدهها التي تحتع  إلهفد 

 (2029  ، ماز،ين : ملد هة.)،ل ا، فداحتاامل لفذا التفهللئة مهللى سهللهة المحتن ،  .2

ملس ال،قت إا د   ، ي هلل المهلل،ن  د الملد،مة  مد هحلي ا تمااا مصهحة ال ما الله  همي ،  .2

 (2029  ، ا ههلللن : ملد هة. ) تال ما الفهلل،   ها س،الت الم،اسفة ال ما

 :تفهللئة ما  دا الممد،ال  ي اهللل م،احي، عذا  تت م،ا لة حمدس اه  ال

 . أمفد تاههلل ال ا ن ،محد،لة إا دت ذلك لهغاان ، ا ما ه ت هلل  الممف  ي إ اائهن: الهلل،لهة .2

 . إهسدهلل  هئة ممد  ة لإلاهللاهلل ،التسفهز لمااحن الم،اسفة: الم عاهة .2

ئة ممد  ة لذلكن  ي اللهللال اه  اال تماااهة  إهللاال  ئ،ا المدسن ، هي  ه: ال هد هة ،ا هللااهة .9
 .،حمدس تت ذ ما التفهللئة مهلل اه  ي الت،ازا لذلك
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 :م2001الجهد المقاوم لحماس حتى عام : الرابعالمبحث 

ممذ ام اقتفدن عا ت حمدس سفهلل د  تا هخ م هلل  تحاها  ه  ها ما المفا إل  ال حان ،ال  

ل  دان ،عدمت سذ،تفد همعا التلاه   فد  أي حدن ما األح،انن ،  مهت ا،ح الملد،مة لهللى ا

،حمهت  ي  لسمد ها  ممدمي السفدهللناه   حا ا   دا الحاعةهلل ا امتلد ة الحسدالن حهث 

تمزهز ا،ح الملد،مةن م، حة  هدا  مدعا التسمع ،التند ا المم هلة ما الم دسهلل  هدتفد 

 . ،السدممدت ،المهللااس

 :همعا امسدز د  همد هأتي،همعا ا تمااض   دلها الملد،مة ،هلل،ا د ا ا مااحن تداه هةن  

 :م5922ما قبل انتفاضة الحجارة  .5

 اع ال هخ  حمهلل هد ها  إا د   ،اماا  سمع ال اح ،ت،زهمل  ها م  د  ا  ،اا  

  2981الم همهان إال  ا ق،ات االحتان اال اائههي ااتلهتل مع مسم،اة ما قهدهللات الحاعة اد  

 10؛ ،    ممف   عاا ما (تمااز الاحما ا هلل  حدهلللن صاح  فدان محمهلل الملدهللمةن إ اا ه )

 مة؛ لعمل معث  قن ما  مةن ،  هي  ااحل  ي صللة  29ق مة  احن ،حع  اههل  دل سا لمهللل 

  ، ادمان .  ) 2985اللهدهللل المدمة اد   –ت دهللن األ اى مع الس فة ال م هة لتحاها  ه  ها 

2006 :77) 

ا تمهللاهللا لهممن ( مسهلل األممي)هس سفدز  مهلل  ا،سل ما الممتلنن قد  ال هخ  تأ   

الم عاين ،ات ع مع قهدمل  م د ال امهل  ان اد  ،مصف   عن ع هان ، هللاك ما  ان   اتل 

 ا،ال اللصن  ها الممن الم عاي الذي ه عن ال  ا الحلهلي اه  ا  اائهههها ، ي امن 
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األممين مع  اا السفدز نتمنهمي آ ان ،ل، عدا  ممهدن ،قاا تأ هس سفدز ا عاي سهللههلل ،مملص

 (70: 2002الم،اتين. )التم هي  همفمد

قد  السفدز  مهللل امههدت  ما ،ا  اي مدان ،زاع الم ،ات المد لةن ،تصلهة المما ن ما  

 (27: 2006  ، ادمان.) ان  مض المسم،ادت الم عاهة

 تح هااه  ههيا  اائ السهش دهن ،اصهلل تحاعدتا عاه ،تهللاه فد ا عاهة  اهد ت عهنل ، م  

 (.سم،هلل إ اائهههها   ف قمد نن إللد  مزا،اةن ا ،ات تلسها مدان ايإ : )م هحة ممههدتل

 (17: 2020ال د دن)

 ن ،تح هاا لهممن الم عاي  ي ق دع غزل هللاللة 2989 عهت تسا ة ال هخ هد ها اد   

ان ،هعاس  ذا اللف  اه  ت،سل ا  ،اا الم همهان اللدئ  اه  ملد،مة االحتان ،الم دن  هلل ،س،هلل

ن التي   لت االمتلد ة (2987-2982)م داعة الحاعة  لداههة  ي ماحهة ا م دج ال، مي 

 (985: 2999الحمهللن .  )،مفهللت لفدن ،عدمت حدلة مصغال ما االمتلد ة  همد  مهلل

 ذاتفد المسم،اة ا تلدهللت  لهلل؛ ا  امي الممن مح دت ما مفمة مح ة التسا ة ماهت،  

 مااسمة  ا،الل هللات،  األممهةن الممه،مدت،  ،الصم،هلل التحلهي   اات  ي اهللل ،ائهلل  ال سا  ي

 (98: 2020ال د دن ) .،ا  لدئل ال اح سها عهلهة،  التا ،ين ال مد 

 :م5994 – 5922بين انتفاضة الحجارة وقدوم السلطة   .2

 ممم لده سهللههللا  ي صااع ال ما الله  همي مع  ن2987اد    عهت امتلد ة الحسدال 

امههة تااعمهة  داعت ، حهلة  ي  ه هة ا،ااتل ممذ  هللاهة المهلل،اا اه   ه  هان ، المهلل، الصفه،مين 

؛ مع  ا  مدك    د د م د ال ة،الهلل،له ةن،الما ه ةنالله  همه الم ت،هدت هفد ا،امن عاهال اه  
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 هللاانحم. )االحتان د مت  ي تلسها دن   از د تمدمي المهللا  ،العاا هة  ي مل،س ال ما  هلل 

2989 :29-21) 
عدم،ا  8تازمده تداه هده  ها االمتلد ة ،حمدسن  مع ام اقة األ،ل   ي   مدك ا ، هللا  

/ عدم،ا  ،ن 21 ن عدمت ام اقة الادمهةن ،صهللا  ،ن  هدا لفد  ي 2987هلله م ا/  ،ن

هلدع  2987هلله م ا اهللاهلل ما  ن ،ت ع قهدمفد  سمهة ما الممههدت الم عاهة الم،اهة  هلل االحتانن ،ا 

اللته  ،الساح   ي صل، لن  مهلل ت عههفد سمدحفد الم عاي عتدئا ال فههلل از الهللها الل د  

 ن ،تلهللهمفد قدئمة  ،ههة ما ال فهللا  ،الساح  ،الممتلهها ،الم مهللهان ممد سمهفد  عاا 2992اد 

 (986: 2999حمهللن. )ا تفهللا ده ما االحتان

ا  اا دت : ممفد المحتن  هلل متلد ةاال  ي لهملد،مة متمهللهللل   عداله  حمدس ات ذت 

 إللد ن الم داعة  ي الم هااتن السمد هاهة الم،اسفدتال دمهةن ،التسداهةن العتد ة اه  السهللااان 

 ا ت هللمفد التي اللمع حدلة ازهللهدهلل ،معن ال هدااتات إ دا  إحااي ناالحتان سم،هلل اه  الحسدال

صحهلة ) .(ال عدعها  حاا) ااف مد ه األ هض ال اح  ت هللا ال الحاعة هللات االحتان

 ( 6/2/2029 ه  هان 

 (:المجاهدون الفلسطينيون)إعادة تشكيل الجهاز العسكري 

 ا هلل المزهز الامته ي م ؤ،لهة ت عهن السفدز الم عاي.هلل :عهف ال هخ  حمهلل هد ها عاه ما 

 25ااهده  ي سم،ا ق دع غزلن ،ال هخ صاح  حدهللل  مدن الل دعن ،منااه الاتلدن الامته ي إهلل

 (72: 2022  ، زاههلللن . ) ن  للهت الم ؤ،لهة اه  ادتي األ ها2988همدها/عدم،ا الادمي

ن ،تصداهلل ،تهال االمتلد ةن ملذ المهللههلل (المسد هلل،ا الله  همه،ا)، مهلل إادهللل ت عهن سفدز  

ااها   /  د  27 ي " آ ي    ،اتدس"ما الممههدتن   از د امههدت   ف السمهللهها ا  اائهههها 
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 ن ، عن ذلك ت ،اا م،اهد  ي الممن الم عاي 2989مده، / هدا 9 ن ، إهاا  مهلل،ا  ي 2989

 .لحمدس

 :تشكيل كتائب الشهيد عز الدين القسام

 ن  ي امههة 2992همدها/عدم،ا الادمي 2صهللا  ،ن  هدا هحمن ا   عتدئا الل د   ي  

علدا هللاا،  ،   ق دع غزلن  إ اي  ما م ت، مة( هلل،ا،ا  ، دا)ملذتفد  لتن الحد د  الهف،هللي 

المدا اههل؛ ، عهللت  ي ا دلتفد لاحتان  أا قتن األ اهد   هلد ن  دأل ه،ا مل لن ، هع،ا عن 

 ( 2/2/2992ال هدا األ،ن لعتدئا الل د ن .  )صفه،مي  هلل ده م ا،اده لفد

 15 ح،سا  ده إ اائههه 28 ملتنل  هللت ا عاهة امههة 22ت العتدئا ملذ  2992 ، ان 

ن سم،هلل   ف امههتدن الا د ة  دأل هحة ده  س،م 22: التدلي المح، اه  تصمهلفد همعان آ اها

 ( 92/2/2005هللمهد الا ين . )مد لة ا ،ات 9ن األ هض  دل اح امههدت1

" آل،ا عا دمي "،ا ت دات عتدئا الل د  م،اصهة امههدت   ا السم،هللن ،تمعمت ما   ا  

 ن قاا م ه  ال اهج ،   غزلن ،   ا النا،ف األممهة امتفت 2992  تم ا/ هه،ن 28 تداهخ 

 ن ما هللا ن 2992هلله م ا/عدم،ا األ،ن 29 تداهخ " م ه   ،لههللام، " الممههة  لتهلن ،  ا 

 ن ، دل ت  د  ااج اا ال هخ  حمهلل هد هان ، مهلل ا ض االحتان 2918األاا ي المحتهة اد  

 (2020مسهة هللاا المزلن . )اال تسد ة لم دل فد قدمت  لتن السمهللي

 االحتان حع،مة ات ذت ن 2992 ما األ ها الاهث  ي الم عاهة الممههدت الزهللهدهلل منااه ،  

 سم،ا ل مدا الز ،ا ماج إل  ما قهدهللات حمدس ،السفدهلل ا  امي 125لدد السمداي  د  مدهلل ااه اقا 

 (221: 2020ال د دن.) 2992هلله م ا/ ،ن عدم،ا ممتصف



                   

 

56 
 

ا،ل الممن الم عاي؛ إذ تمعمت العتدئا ما تملهذ اهللهلل ما الممههدتن   ذ2999،مان اد   

تمهزت  دلل،ل ،الاهللعن  مهلل  ،ن ا ت هللا  ل اح اال ت فدهللهها الذي اات ا ملهة م،اهة  ي الت ،ا 

 .الم عاي لفد

، عذا  ،هت ماحهة ما الممههدت التي عدمت تملذ  دلفس،   دأل هحة الا د ةن ،اه   مهلل   

سد،ز  متدان ،ال هلل   ماحهة سهللههللل ،مت ،ال اائهلل د المفمهللس األ،ن لعتدئا الل د  هحه  م د دت ال تت

 .اهدشن ماحهة الممههدت اال ت فدهللهة  دلمتلساات ،اال ت فدهللهها

 :م2000 – 5994من بدايات السلطة ونشأتها حتى انتفاضة األقصى .  3

ن ،الل دع ال لة إل  ةال ه  هلل ،ن إاا السفدهللي الممن صم، دت زاهللت  2991 اد  ممذ 

 امتلدمده  قد هة امههدت( 5) لعا حمدس ا تمات  لمدلهتفد السفدهللهةن ، ص،صده اال ت فدهللهة؛ ،ممفد

 (925: 2009صدلحن . ) 2991 ي   ااها  ا  اا همي الحا  لمسزال

 25صفه،مهَد  ي امههدت  ها  70اغتهدن هحه  اهدش  لتن  اه  حمدس اهللتا   

 الستادث مم لة  ا ة حمهةإل   الممههدت  ذا  هللت ن ، 2996مداس /اآذا 1 –  ااها /  د 

 معد حة" لد  ي مصا هلل،لي مؤتما ،الهلل ا  اائهههةن ،ال ه دت الله  همهة ال ه ة ت،لتفد حمدس

 لعا،المدلمهةن  الما هة الهلل،ن زامد  اهللهلل ما  ح ،ا ن 2996مداس /آذاا 22 تداهخ " ا ا دا

 اد  ،ا ح   عن الم عاهة لهممههدت ادهللتن ، هللمةالص ا تهمدا ما متتمع   حمدس

 (129: 2009صدلحن .) 2997

 األممي الناف  ،ق هن امهللالع امتلد ة األقص ن ا تهلل 2000 - 2998، ها ادمي  

ن السفدهللهة الممههدت عاد ة امح دا  ي    هد عدمت،  ال ه ةن ق ن ما حمدس  هلل الع هال ،الفسمة

 (2029  ، ا ههلللن: ملد هة.)اللتال  ذا  ان امههة 98 اا هزههلل مد الل د  عتدئا ،ملذت
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  فد قدمت التي الم عاهة الممههدت  ي مهللال   عن اد  صدحا الممن الم عاي لحمدس 

 امتلد ة قهد   هللاهدت ،حت   2997 اد   مهلل ت،قلل ،مهللاتل  ذا،تفد ،صهت  ي تهك اللتالن عتدئاال

فدن ألا التم هي األممي  ح   المهللههلل ما ن ، عن  ذا األما   ،ال ع هال اه  ملد،متاألقص 

لممدصا  ال ه ة  فد قدمت التي األممهة ،الماحلدت اتلدالتالممههدت  هلل المحتنن  دال د ة لإل

 .  هحتف  ،سمع الملد،مةن

 :م2001-2000في ظل انتفاضة األقصى حتى االنسحاب من غزة   .4

   عدن م تهف هللا  ت ال حمدس  دهللات  2000 اد  األقص  امتلد ة امهللالع الا 

 الص،ااهخ ، إ اي المد لة الم ،ات ،تلسها ،اال ت دف المدا  إ اي  هلل اه  الم هحةن الممههدت

 (22: 2009األ لا ،  ه ،ن) .الممي  ي اال ت فدهللهة ،الممههدت الم ت، مدت ،اقتحد 

 ، ي غزلن  ي الم ت، مدت تفهللهلل محههة ص،ااهخ  متدج تسا ة  ،ن حمدس غمدا ، د ت 

 ن«الل د » ص،ااهخ  تصمهع مفمهلل هفد  اهمت مسدح األقص  امتلد ة ما األ،ن المد  تصفمم

  هللاهة لغزل  إهلل دلفد الملد،مة ق،ى مسحت التي الفد،ا للذائف   همهده  ت ،ااه  الص،ااهخ ، هللت

  .الل دع هللا ن الم ت، مدت اه   إ اقفد ،م  ت االمتلد ةن

 ( 25/1/2009الماعز الله  همي لإلاا ن)

   هلت الم عاهة  دلصمدادت م تصة هللائال األقص  امتلد ة  ان الل د  عتدئا  عهت،  

 الم ،ات، " ،ال مد الهد ها" عد لههللا،ع ،الم دهللات اللمد ن صمداة مفمتفد ن"التصمهع ،حهللل" اههفد

 ( 20/22/2022صحهلة الا دلةن).المتلسال الم،اهلل ،صمداة الفد،ا ،قذائف المد لة ،األحزمة
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  ين إل  ااتااف االحتان    داتل الملد،مة تلمهدت  ي الملدسئة الت ،ها  امدن هلل مت،  

  ا هلل،ا تت   مفد اا  مهلل التلسها امههدت  ي مد    ا ألا نحمدس م،اسفة  ي األهللمغة صااع

 ( 25/1/2009الماعز الله  همي لإلاا ن ) ." ت فدهللههاال حدسة  مدك تع،ا

هها لهممي ا  اائههي  ي ال لةن ،مصا العمدئا ،تاعز الممن اه  إا دن اال ت فدهلل 

،الم ،ات المد لة لآللهدت ،ماع دت االحتان ،الم ت، مها ،اقتحد  المغتص دت  ي غزلن ،ت ،ا 

متدج ص،ااهخ الل د   (227: 2022  ، زاههلللن .)الممن  مهلل ا ت هللا  قذائف الفد،ا ،ا 

حمدس ما اعت دا ال  ال اه  مت ن تمع   ان االمتلد ة اه  مهللى  م،ات ما الملد،مة،  

  ا حهث  ممد  الممن  ي الملد،مة  ن  ،ا  مم،اهده ت ،ا الممن الم عاي ت ،اها  حهث, األاض

ن  ماد ة م تلهةن ،اات دا عن  ههة اهد ل إ د ة إل  اال تمدهلل, اه  ا،امن ذاتهة الممتمهللل  هلل،اتفدن

 . دقي دلال ههحي ال اا   ههة سمدح ا عاي م تلنن  حهث  ا  ل، 

عدم،ا  92، هغ إسمدلي اهللهلل اللته  الصفدهمة إ دا امتلد ة األقص  ،حت   

مصد دهن ،ت ، ت عتدئا الل د  م،قع  6958قتهاهن ،اهللهلل المصد ها  2002  2001هلله م ا/األ،ن

مصد دهن  2921ما إسمدلي اهللهلل اللته  الصفدهمةن ،% 16,5قتهاهن  م  ة  165الصهللاال  ،اقع 

 (66: 2005األ لا ،  ه ،ن.)مدلي اهللهلل المصد هاما إس% 15,8 م  ة 

 :،همعا  ا مسمن التأاهاات التي  حهللاتفد امتلد ة األقص  اه  حمدس ،ق،تفد الم عاهة  دلتدلي

  ي حد   هلل،ا لفد ،عدا ناألمد  إل  م،اهة ملهة  ل ،امتلهت نالملد،  لهممن   د هة اا مة  عهت .2

 (2029  ، ا ههلللن : ملد هة.)الملد،مة لد ةا،  الم عاهة ة ما حهث الل،لالملد،م تا هخ

 م،ع  مدك عدا الحاعة  هللاهة  لي ،الممدا ةن اللعا  ي حمدس لهللى التح،ن ما حدلة  ،سهللت .2

الذي  الم عاي  دلممن  دئلة امدهة سفهلل د ما تلاهلل ،عدمت ن  هئده   هئده  هتع ا ، هلل  السم،هللن ما
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 الممن مع سما إل  سم ده  ه ها هد يال  الممن  أص ح اآلا  مد نعدا هحتن  ه   ،ل،هدتفد

 (962: 2009المم،ان ) .  ،احهللل   هللاف لتحلهي مت،ازهها   ها  ي ه هااا،  الم عاين

لم ت هلل،ااه ع هااه  ي ت ،ا حمدسن  حهث ت، ات م دحة م  هة ما حاهة الحاعة ،التمنه   .9

 (2029ممهااتن : ملد هة.  )،ال مد  ال هد ين ،تمزهز  هللائفد الملد، 

ال،حهللل ال، مهة ،، متفد  عاا لت من عد ة اللصدئن ،الل،ىن ، مفت عن ال ا دتن  س هللت .1

،حاصت حمدس اه  التم هي ال هد ين ،ا اامين ،الم عاين ،المههللامي مع عد ة اللصدئنن 

 (967: 2009المم،ان .)، فهللت امههدت ا عاهة م،اهة م تاعة  ها حمدس ، لهة اللصدئن

اعت د فد العاها ما ال  ال ،الهللا  ، هد    ا امهفد اال ت فدهللين  ع  ت حمدس التلد د سمد ها  .5

 (2029قد  ن : ملد هة) .ال داسي

، عذا  تحت االمتلد ة   ،ا ده عدمت م،صهللا  مد  ا تااتهسهة التحاها التي تت مد د حمدسن  

م ل الممن ، ع  تفد تلهللمده ع هااه ،  لده سهللههللاهن  د مت  ي تمدمي ق،تفد اه  الصمههلل الم عاي ، سد

ال هد ين عاهللهف   د ي لم ا،ع الملد،مة ،التحاهان ، ص ح الممن ال هد ي ،ا اامي 

 .  ،السمد هاي ،االستمداي سز اه الهتسز  ما  عا حمدس ال هد ي

 :2001االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة  .1

هلل،ا  ما ق دع غزلن   عن  حدهللي السدما  2005  غ  س/آا 25ام ح ت إ اائهن  ي  

 اد  احتالفد ت   ه  همهةممد ي  ما ،عدمن ائه ي إ اائههي ام حدا  ،نن ، ، قههلل  ،  ا 

 تصمهلل ل   ، ه،ن اتلدي ت  هي اه  تات ت التي ال لةن ما السزئهة االم حد دت ألا ن 2967

 ؛الت مهمدت  ي ممفد ام ح ،ا التي الممد ي  غها احتان ا  اائههه،ا  ادهلل،  ناالمتلد ة  مد   ،هاه 
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 الم عاي ت،اسهلل   اا المنا  غض عدماهن هع،ا ، عدمفد ال لة  ي ا  اائههي التحع ،هعدهلل 

 ( 25/9/2005اللهللس الما ين )  .،الم همدت ،اللاى المهللا  ي اللمهي

، عهت الملد،مة امصااه  دغ ده اه  ق،ات االحتان  ص،ال ،ا حة ما  ان  

إ اائهههده قته،ا  ي ق دع غزل ممذ  295فدن ، همت  ا ا حصدئهدت التي  صهللاتفد ق،ات االحتان ذات

م ت، مدهن ، صها الم اات ممف   29ما السم،هلل ،ال  د  ،  206 هلل  االمتلد ةن  همف  

 ( 262: 2007  ،ادمان.) سااح

  دلملد،مة تم عفد اه  مؤعهللل التحاهان  اهي اه  ،ل     ،ل،اات ات حمدس االم حدا  

 عتدئا الم عاي سفدز د ،حمدهة الملد،مة   اح ،تم عفدن حتاناال احهن حت  ا تااتهسي ع هدا

 ( 29/8/2005 هدا حمدسن).  األح،ان سمهع  ي الل د 

 :السفدز الم عاي لحمدس ما  ان اه ما غزل  االم حدا  اا،  

 العتدئا أم أت؛  ،التهللاها ا اهللاهلل م، ،ع  ي دمت م،  األممين اال تلااا ما حدلة ،سهلل .  

 .التهللاها  سن ما م عاهةال الم،اقع

 ما تت، ا عدمت التي ا معدمهدت ،ا عن الملدتن علد ل ا ع:  لها اه  الممن  ص ح.ا 

 ( 25/8/2020م،قع الل د ن). الص،ااهخ مهللى زهدهللل،  نالم عاي ،المتدهلل ال اح

، ي ال،قت مل ل ل  همهلل لاحتان اال اائههي   هللاف ا عاهة هللا ن غزل   تفهللا فدن  

 ن ،نفات مهلل مهة 2918لملد،مة المهلل، اه  حهلل،هلل غزل  ي األاا ي المحتهة اد   ،تح،ن األما

 " .غااهلل"الفد،ا ،ص،ااهخ الل د  ،ص،ااهخ 

، عذا  عن االم حدا ا  اائههي  ، االمهللحدا عمد ت هي اههل حمدس ، صدئن الملد،مةن  

هداا الحلدن اه  تح،اله سهللههللاه  ي  هد ة حمدس الهللا ههة؛ حهث  ص حت  مد  ا تحلدي  م ي  
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إ تااتهسهة الملد،مةن التي  دتت  حدسة  ادهللل تاتها  ،ل،هدتفد  ي غزل ،ال لةن  ، دئن الملد،مة 

 ي غزل  دتت محص،الن  مد ال لة  إمفد  حدسة لتمدمي ،ملن التسا ة التي مسحت  ي الل دعن  ذا 

دند اه   احفدن ،ال هلل   ي التح،ن تمان  لااا الم داعة  ي ال هئة ال هد هة ،مع ،ا ال ه ة حل

 .ماحهة التغهها ال هد ي ما هللا ن ال ه ةن ،اهسدهلل  هئة  ص ة لهممن الملد،   ي ال لة الغا هة

 :م6002أثر السلطة على الجهد المقاوم لحماس ما قبل عام 

 ن ،قهد  ال ه ة الله  همهة؛ ،اسل امن 2999  تم ا /  مهلل ت،قهع  اتلدي  ، ه،  ي  هه،ن 

إمد اال تمااا  ي الممن :  عاي مأزقده حلهلهده؛ ،،قلت حمدس  مد   هداها عا مد صماحمدس الم

مد تسمههلل الممن الم عاي ،تلدهللي حاا  الم عاي ،الم د ال  إحتمدالت صهللا  هللم،ي مع ال ه ةن ،ا 

 (.269: 2996الحا،ان).   ههة

ت دذ "  هها ممع ا ا دا ،ا ا د"  لهلل مصت ا تلدقهدت اه   ا ال ه ة م ؤ،لة اا   ،ا 

ا ساا ات الممد  ة  حلف ن  ي هلع اه  ادتلفد ماحلة الملد،مة الله  همهة ،مممفد ما اللهد   أي 

 . امدن  هلل االحتان اال اائههي

، عن التم هي االممي  ها ال ه ة ،ا حتانن ادئي ع ها اه  الممن الم عاي لحمدس  

 : ما  ان الممدا دت التدلهة

 .لم تاعة  ها السدم ها ممد ل مدا  ما  مض ال اي ا ا المهللا الائه هةت هها الهللاهدت ا .2

ماحلة  اح الملد،مة ،التمنهمدت الملد،مةن ،ااتلدن ما ه ت ل  اغ تف   ملد،مة ا حتان  .2

ممد ااتلدالت مهللمهة  ،زسف   دل س،ا ،التي ال تمت ا د ال ه ة  مفد ااتلدالت  هد هة؛ ،ا 

: ملد هة. )ا،ع ال، مي ،ه دلل،ا ق،امها حمن ال اح هللا،ى تفهللههلل   مد ه م  الم 

 (2029قد  ن
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  حت الملد،مة ،الممن الم عاي  هلل ا حتان  ه،عد غها ماغ،ا  ل ، ي  

ا تلدقهدت التي  م أت ال ه ةن ممد ،لهللت المهللههلل ما ا  عدلهدت الهللا ههة الممهلةن التي 

لد،   ي حمدس اات ات  ا  هللت   مدف  سفزل الحاعةن ، د مت  ي  م،ا الممن الم

 ذا االتلدقهدت ،  عدن التم هي األممي ادئي  ي  اهي ملد،متفد اه    دس  مل ه هلل  

 .ال اف ا  اائههي ،ال ه هلل  ال اف الله  همي
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 ي لحماس والمشاركة في االنتخاباتالتحول السياس: األولالمبحث 

داعتفد  ن  مدك امتهللاهلل تداه ي لفد  ي م ؛ ل  هعا ا تمد  حمدس  دالمت د دت ،لههلل الهحنة 

 .السدممدت دلملد دت ،مسدلس ال ه ة  ي الممد هلل ،ع هللمدتي ال د ع ال  دالمت د دت ذات

  ن؛ الممههة ،ممدا تفد ،ا تمدمفد ال هد ي حمدس  عا  ي ائه ده  ماهت االمت د دت م،قمده ،  

 ال ا هة لهعتن التأ ه ي هلل،اله ،ام،ز دتفد قدهلل ه ها مد ،عاهاان التداه ي تع،همفد  ي حت 

  ادالممإحهللى  ألمفد األ،ل ن االمتلد ة امهللالع حت  مهمهدت،الامد ال  مهمهدت ممذ ا  امهة

 ت ، فد عدمت التي االمت د هة الممداك  ان مان ا  امهة لهحاعة ال هد ي له،س،هلل ةاأل د ه

 (299: 2996الحا،ان .  )التحاها ممنمة ل،ائح  هلل

 تفهللف، ن  هد هة غها  مفد   دس  اه ال ههللهة االمت د دت  ي الم داعة حمدس  ههللت،  

 امهللمد    فد اا ا اتن ، االمت دا محن التمهها م هلل    هللل ادا تن ، ال ما اا ت لهفله

 ة اللئ،هةال اهل ن اا  ةامت د دت هلل،ا ال ههللهة مسدلسال  تمهها  2991 اد   ،ا   ال ه ة قدمت

 يالله  هم ال ما  ا ي األ ذ هلل،ان ،ال ههن ،مد هس غزل  ي ال ههللهة المسدلس ت عهن  فد ت  يالت

 تحني  ههللهة مسدلس للهد  ال هه  ال اهي  ي المزهفة الحال االمت د دت  ا ؛ ، عهللتاللداهة ،ق،اا

 (2006/ اهلل،اان   تم ا) . م مد  دحتاا 

 الع هال لمسف،هللاتفد م،اي سهللههلل ،تت،هج افهلل  هللاهة ناالمت د دت  ي حمدس م داعة  عهت 

 لهتأاها الهللا ههة ال هد هة الحهدل  ي قهللامفد  تا هتل ، مت ا ا د المهدهللها م تهف  ي  ذلتفد التي

 لههلل ،ن الممههة ال هللاهة مل ة تع،ال ال ههللهة االمت د دت حمدس ا تداتن ادمده  26   مهللن الحلد  فد
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ن ، ، مد تس هلل ، ص ح  عاا ، ،حده  ي اتلدقهة اللد ال  هل هلل،ا اا ،ال حث إل  المند  اللدئ ن

 (55: 2020الز ههللين . )،االمت د دت التي تهتل

تحهللهلل ن  لهلل دلائد ة ،المسهس الت اهمي دلممههة ال هد هةن عاالمت د دت المات  ة   مد اا 

 مت د دتااللذا امتممت اا الم داعة  ي ن م،قف حمدس   أمفد اه    دس مصدلحفد ال هد هة

نا،ف الم، ،اهة حها ت،ا لت ال،  ن 2005االمت د دت الائد هة اد  ،  ن 2996اد   الت اهمهة

 (102 :2009 المم،ان). 2006 داعت  ي امت د دت المسهس الت اهمي  لذاتهة لفد،ا

 لهلل تع،مت مصدلح حمدس ال هد هةن متهسة المتغهاات التي  حهللاتفد الحدلة الله  همهة  ي  

امتلد ة األقص ن ،االم حدا اال اائههين ،المتهسة التي ،صهت إلهفد الملد، دت التي ل  تلهلل   هئده 

 همين ،الحدلة التي ،صهت إلهفد ال ه ة ما  مف ،  دهللن  د  د ة ل م،ا حمدس له ما الله 

 . أا الملد،مة قهلل تع،ا  حهة اهلل  م داعتفد  ي المند  ال هد ي

 ،النا،ف المم هدت ت، ات امهللمد  2006اد   االمت د دت  يسد ت م داعة حمدس  

 الم داعة سد ت  ؛ ، ه، اتلدي ضاألا  اه  ال هد ي ال،اقع تسد،ز ا   مهلل،  نمزا تفد ت ما التي

 همعا ال ممدهلللة ، ص حت نا،هلل د ا تهلل التي الملد،مة نفا ،حمدهة نالهللا ههة الس فة لتصهها

  (2029  ، ماز،ين : ملد هة) .تسد،ز د

 ما م،ع  ن؛  أ، ه، لل ااقة ال مههللامهده  هساي مد  أاعمد ،ا تمهللت حمدس  ي ذلكن  

 ،تف،ههلل ،الم ت، مدت السهللاا :ن ،ما  ،ا هللاا  اائهههة الم عاهة  دلل،ل ال،اقع األما  اض  هد ة

 ن ،ما م،ات 5 - 9 ما عدمت االتلدقهة  ذا مهللل ن ، اال لة ما  سزا  احتان ادهلللن ،ا  اللهللس

 (2029ازقةن : ملد هة. )ممتفهة تمت ا  هفد ال،ااهللل ،الم دهللئ ،ال ا،  االلتزامدت،  الزما حهث
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 : ، ه،ن ،ماحهة الم داعة  ي االمت د دتن  فمدك اهللل آاا   ي ذلك  مد اا إقااا حمدس  دتلدي

 ن  عهف  د ل اه  قدمت امت د دت  ي لت داك حمدس عدمت مد امتفت  ، ه، عدمت ل، مل  .2

 التي الحع،مة ، ان مل فد  ، ه، ل ه ة حع،مة ت عن  ص حت قهلل،  امتفت مفدإ تل،ن  ا همعا

  مدك ، دلتدلي ن ، ه،  ه ة لائهس ،زاا  ائهس اعد االمت د دت  مهلل  مهة إ مداهن  عهفد

 ال،حهللل حع،مة ،حت ن ال ه ة إ دا  ي تحع  ،حمدس عدمهة  مة ،ا تماتن األما  فذا تمدقض

ن ،حها ال، مهة ،ال ه ة  ، ه، إ دا  ي حع،مة عدمت   فا( 9) تلاه د  لهت التي ال، مهة

: ملد هة. ) ، ه، ل ه ة ت  ع تمهلل ل  الل،ن  أمفد همعان غزلق دع  اه   ه ات حمدس

 (2029  ااشن 

 محهللهلل  ا ق نن  ، ه، لماحهة امتفد  عدا ه ه ةل حمدس هلل ،ن اإ الل،ن الصما ما مل  .2

؛ غها  ا هلل ،لفد ما ن مل ة تح،ن  ي ال، ع الهللا هي الله  همي "امتفد "  عهمة الملص،هلل

 ممنمة قهدهللل ألان  ، ه،  ل،   دل ا،ال هما   ل  ذلك لعا  ل،ز د  دألغه هة اه  حاعة  تحن

 مهتزمة ،الهلل،لهة ،الما هة ا  اائهههة األ ااف نهت عمدن  ي عمد  لهت ال ه ة ،ائد ة التحاها

اا تحلدقدتلن   ما الهم ة هلل هت قهلل مل فد حمدس  ا اا   اه  ل؛    ،ن  د تاا دتل تهتز  ل  ،ا 

 ل  ممم ف  ي  ،هةالت ،م دا  ، ه، اتلدي  هلل ن حمدس  ،ز ؛ ،لمن ا، فد ، ع حد،لت

 (2029صدلحن : ملد هة.  )إهلد ل ت ت ع ل  مل فد حمدس  ا غها د؛ احت،ا  ه ت ع

ما   هللاف  ذا االمت د دت  عدا مد مده   2996،ل  اد  االمت د دت األ  ،ضا ض حمدس  

 ن 2006إال  مفد  داعت  ي االمت د دت الادمهة اد  ؛ ، ا، فد الم مهة اه  ا تحلدقدت  ، ه،

د هة ،ال، مهة اه  م هلل  حمدهة ملد،متفدن ،قهلل سد ت  ذا الم داعة  مهلل ال ااعة ال ه قداهلللاه  
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 ا اه   ، ه، التي ل  تسا  له ما الله  همي حل،قل الس، اهةن ،اات ات  ادمده  20 عاا ما 

 .  هد ي هأتي ما الهللا نالتغهها ال ن ، اهسا التمدمن ممل ده ،اقم اه  ص حت  ما المدتسة امفد ال ه ة 

 ( :الدوافع واألهداف)مشاركة حماس في االنتخابات

قاات حمدس مااسمة م،اقلفد ال د لة ما ملد مة االمت د دتن ،ااتمدهلل ملدا ة سهللههللل  

ملدهلل دن  ا م داعتفد ال هد هة  ي ما مدحهة ألسن حمدهة الملد،مةن الذي  دتت تفهللهللا تغ،الت 

 .،قهدهللات عتدئا الل د  األسفزل األممهةن ما حهث قهدمفد  ماحلة ع،اهللا 

،ما المدحهة الادمهةن  إا حس  التمدزالت التي تلهللمفد ال ه ة لاحتان قهلل  هغ م ت،ى ال   

همعا الل ،ن  ل  ، ال ع،ت املن ، دلتدلي ال هلل  ما التصهللي لل  هد هدهن ، ذا لا هأتي هلل،ا الهلل ،ن 

ت عهن تعتن  هد ي  دغ  ما اه     الممههة ال هد هة ما  ان الم داعة  ي ا مت د دتن ، 

 (75: 2021ه، فن .) هللا ن المسهس الت اهمي

 ال ه ة عدمت ماحهة  ين ال هد هة الممههة ما متزاههلللال م د،فال  سد ت الم داعة مع 

لهل هة   دمهة ت ،هةل ت،صنله تؤهللي ،قهلل نحد مة  مفد آمذاك  هللتن ملد، دت ت ،ض  هفد

 ت ما الممم   فذا؛  سهللههلل اتلدي  ي  ت  ي ، دمهة هللههلللس قمع حمهة  أا  م،ا امةن ، الله  همهة

  ي ال هد هة ،التمهللهللهة الملد،مة تهدا لحمدهة الحع   ي ،الم داعة الت اهمهة االمت د دت  ،ض

 (2029مد عن : ملد هة. )هللا     ا ما الله  همهة ال دحة

تمزهزاه لمفسفد   ن2006د دت المسهس الت اهمي الادمهة اد  الم داعة  ي امت  عمد ،عدمت 

،حمدهة حل،قل ن ،اادهة  ئ،مل ،مصدلحل نه  همي  ي عن المسدالت ،المهدهللها ي  هللمة ال ما الل

،ممدلسة عن س،اما الل دهلل ن ممفد  ي  مد  مؤ  دت المستمع الله  همي ،ا  فدمده ن ،معت  دتل

 .اه  قداهللل التم ك  دلحل،ي الم ا،اةن ،تحلهي ا صاح ال، مي ال دمنن ،ال هن
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 :عمد ،تماهت هلل،ا ع م داعة حمدس  دالمت د دت  مهللل نا،ف  ي 

 . دلملس الة حدلة ما صممتل مدامتلد ة األقص  ، .  

 .  م داعة  ي تحمي  ا همعا عل،ل الل د  عتدئا س،هلل،  .ا 

 السمد ها لهلل ع ا تسد ة م داعتفد ، ص حتن ت داك  ا حمدس اه  ال م ي ال غ  حدلة .ج 

 (2029م،  ن: ملد هة. )ي ال ه ة  الل دهلل الم ت اهة حدلة    ا

 اعد   ي الهلل   اعد   ي " ، عذا  إا امتلد ة األقص  ، هللا  حمدس  هفدن ،ا مفد ل مدا   

 ن ،الالن ال هد ي المد  الذي 2009ن ،اللااغ ال هد ي التي  دتت تمدمهل ال ه ة ممذ اد  "اللااا 

األقص ن ا  االم حدا اال اائههي     دل،اقع الذي  ا تل امتلد ة2000تمه ل الحاعة ممذ اد  

 (2029ممهااتن: ملد هة. ) ما غزلن ل  هتح لحمدس  ا ت ل   داج ال ه ة

 تتمان  ي الحمدهة, همعا اال تااض  ا  حهلل هلل،ا ع ا تااك حمدس  ي ال هد ة الا مهةعمد ،   

 مد  اع,  دصة  ي  ،  الحاا اه  مد ه م  ا ا دا, ما اهلل،هلل اللمن ا  اائهههة ،الهلل،لهة

  أا   ي الملد،مة الم هحة المساهللل  ي نن النا،ف: الحاعة ا مد ت،صهت إل  قمداة ملدهلل د

 (255: 2007ازا ن )  . دت مغهلده ,  ي حهمل ، ما م،ازها الل،ى الاا مة, اللد ال

 :،اللهدهللهةن لتحلهي األ هللاف التدلهة ال ،اهة مؤ  دتفد  ي م د،اات  مهللم داعتفدن سد ت ،   

ا ت هللا  مم ا المسهس الت اهمي لههلل دع اا  مدمج الملد،مةن ،ال،ق،ف  :المقاومة نامجبر  حماية .2

 ي ،سل ما هحد،ن الم ث  حل،ي  ما  ه  ها ،معت  دتلن ،اه  ا س ذلك حلل  ي ملد،مة 

 (  9/2/2006مؤتما صحلي للدئمة التغهها ،ا صاحن.)االحتان

 إادهللل اه  همها  مد ن 2005  اللد ال دياتل ح ا  هد هة  ااعة تحلهي :السياسية الشراكة .2

 ،قفل ،هؤهللين هللا هفد الملد،مة لل،ى ،ا مده  تماهاه  ،هعلنن ،مؤ  دتفد ف.ت.  ،تلمهن  مد 
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 ،ا عن (ا  اائههي لهمهلل،) التمدزالت م ه ن ،،قفن الله  همي ال، مي الممن  ي التهلل ،ا م دا

 . ( 2029حنصدل: ملد هة)  .،ال داج الهللا ن  ي ال، مي الممن  لف

اه  ق،ااهلل  ههمة  تمههلل لل الحه،هةن ،ت تاما  دقدت ال ما  :إعادة ترتيب البيت الفلسطيني .9

الله  همي  ي الهللا ن ،ال داج  ي مماعة التحاهان مهللا،مة  أ مدهلل د الما هة ،ا  امهة 

 (9/2/2006مؤتما صحلي للدئمة التغهها ،ا صاحن.   ) ،ا م دمهة

ن ،ا مة  م هة ذات حمدس  ص حت  ا  مهلل :الفساد ومقاومة واإلصالحللتغيير  نموذج تقديم .1

 الله  همي ال ما إلهفد همنا التي العلد ات ما ،العاهان الههلل ،مند ة لهت حهة مم،ذسده  قهللمت، 

 تعتلي  أال حمدس ت دلان ع هال  م هة لم دلا ا تسد ة الم،ا لة سد ت ،لذلك ن،احتاا   الة

 الم ت اي لهل دهلل مف ده  تتاعل الن ، اله،مهة الم،ا ا م دعن حن    ي ل دلم داهلل تل،  ، ان  دلملهلل

 (.2029صدلحن: ملد هة) .،ممدا دتل االحتان   داة اا   اه ن ال ه ة  ي

 ، ت، هان ، م،مل ال ما ق دادت عد ة مع االحتعدك ما مزههلل تحلهي، هلل ت حمدس ل  

 ال ه ة اه  ال،اقمي ف،التما  ن السمد ها ، هللمة ال  ال ما مزههلل لتحلهي لع،اهللا د اللاص

 الملد،مة تهدا ،ممدصاي ،ممدصاهفد حمدس  ا د  اا النه  ،ا عن إهللااتفد ، اي ،مؤ  دتفد

 ،الصحهة التمههمهة ال ه ة مؤ  دت  ي ،الممنن ال،ندئف ما حامدمف  اا المدتج

 (.  2029صدلحن : ملد هة) .،غها د...،ال هللمدتهةق

اه  إاافد الملد، ن  لاات الم داعةن إال  ا  ،ل   ،ل،هدتفد ، عذا  ااهللت حمدس  ا تحد ن  

،مد  هلل ت إلهل  دلم داعة حمدهة الملد،مة  مهلل  ا زاهلل اصههلل د ال م ي عل،ل تمنهمهة ال همعا 

تفمه فدن ،األ هللاف التي ، متفد  مهت  مهلل متهسة مم لهة   تااتهسهتفد  ان  م،ات امتلد ة 

 .تحصهلل إمسدزاتفد  مههللاه اا المم هدت الهللا ههة ،ا قههمهة ،الهلل،لهةاألقص ن  أمل ال همعا  ا ت ل  
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 .التحديات التي واجهت حماس عقب فوزها باالنتخابات: الثانيالمبحث 

  ع ه،ا،  الت اهمي المسهس  ي ملمهللاه ( 76)  د حمدسل التد مة ،ا صاح التغهها قدئمة  دزت 

ن ال المدا  ي  مداله  امصااه  تع،ا ا  هللتألمفد  اان ، ، ل  هعا  ي تلهللهاات حمدسن 57,6%

 .لهللا ه ما ممدا ة ،ت عن

  هلل،ا حع،مة ت عهن همعا ،الن  د هةاأل الل،ل ص حت ، ن العد ح دلل،ز   ،سئت فدلعم  

  تح اه  تلهللمت فد أم تل،ن عاهال مؤ اات ،س،هلل لذلكن مع تمهلللهم  تعا ل   مفد م داعتفدن اغ 

 (2029حمهللن: ملد هة.   )هةال ههلل امت د دت  مهلل ع هال  م د ة

ن   تعا مهتفد الم داعة  ي الحع،مةن ، ا االمت د دت سات ، دزت  فدل ، دلتدلي  إا حمدس 

ن ألا العال  للهت  ي مهما حمدس ن،ل  هعا  مدك مسدن لهحهللهث ح،ن الم داعة ما اهللمفد

 في ل  ت     ي دلي ، دلتن ال تت ه  اا مفدمفد، ،لهتفد  مدمفد إال  ا تت،ل  م ؤ ، ص ح ال  هدا 

 ( 2/5/2006الماعز الله  همي لإلاا ن .)،لهة  ي الم داعةال هللاهة؛ لعمفد قاات  ا تتحمن الم ؤ 

ن حهللاث  مهلل الم داعةلحس  الم داعة ،مد  تؤ،ن إلهل األم   ة تعا  ،ما  مد  حمدس ل  

،اقع  ، الذي  اض ال ، ان أمفد ل  ت تمهلل لاؤهة ممهمةلهللهفدن   لص،اإحهللى ملد  ال ،همت ا ذلك

  .اههفد ت عهن الحع،مة هلل،ا هللاا ة م  لة

ن  مهللهلل ما التحهللهدت ،الممهلدت التي ،اسفتفدتسا ة حمدس  مهلل  ،ز د  ي االمت د دتن  هلل ت  

 ت ههي،  االقتصدهللي الحصدااالمل د  ،  حدلة ل ما،مد ت من  تحمع  الهللا هي دلصااع تماهت 

 الم،ا مها  حهدل المتمهلة اله،مهة  دلل دهد عاهااه   تفهعةم حمدس سمن ممدن المدس حهدل اه  ال مدي

 عهدا االحتانن    ا،  غزل  ها الس فة ا تلااا ،الممد ان ،اهلل  ،العفا د  الا،اتا  ان ما

 (2029حمهللن: ملد هة.)ال هد ي الهلل،لي لمزن سهنن ،اال،حا ي اللاقدا ،  ،االغتهدالت االستهدحدت
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 :دت التي ،اسفت حمدسن ما  ان المحد،ا التدلهة،همعا الحهللهث اا   از التحهلله 

 :تشكيل الحكومة -أوالا 

  ي ت عهن الحع،مة ممفدن ا تل دا الل،ى ال هد هة األ اى لهم داعة ما ل  تتمعا حمدس 

حدن هلل،ا ت عهن حع،مة ،حهللل ممد  ن دصة حاعة  تح،س،هلل  امدمج  هد ي متلي اههل  لمهلل 

 (65 :2020 نالز ههللي). ل،حهلل د مع  مض الم تلهها ألا ت عن الحع،مةا  فد ،حهللن ، مهة

األهللم ن  الحهلل اتلدي اه  هل،   هد ي ل امدمج له،ص،ن تمدزالت حمدس قهللمت اغ   ا 

 (261: 2007ازا ن.   )الل،ى ،اللصدئن ل مض حلدئا  هدهللهة لتلهلله  ،ا تمهللاهلل د

 تح ما اهلل  فن م،قف . ت. ،قهلل  اا هد ا ا هلل ا ل  مها  ا الهسمة التملهذهة لد   

الم داعة  ي حع،مة ال،حهللل ال، مهة مع حمدسن ألمفد حع،مة تأتي ، ي  امدمج حمدسن الذي 

ال،ادئي .) هؤهللي لمزلة ال ما الله  همين ،  دال معد ا ت  تحلهلفدن ،تااسع االاتااف الهلل،لي

 (62: 2006الله  همهةن 

مع ائهس ال ه ةن الماقة  ممد  ز َّ ن ت عهن الحع،مة مملاهللل ،ت  لحمدس ال هدا األصما  

سم،هلل ن ممد  هللى لهه ها  ي   ها مت،ازهها ،غزل ، هلل  ال، ع ال هد ي  ي ال لة الغا هة

ى اال ت دف المت دهللن  هغت الماقدت  ها  تح ،حمدس م ت، ن ، ،االحتلدا  ي ال دحة الله  همهة

 (99: 2020الهلل سن . )هت األم،ا إل  ذا،ل األزمة،،ص،االغتهدالتن 

ن  مهللاه  98،ت ما ن ال امدمج ال هد ي لحع،متفدحمدس قهللمت   2006مداس /آذاا 20 ي  

،حي ال ما الله  همي ن  عهللت ما  الفد اه  تم عفد  دلا،ا ت الله  همهة  ي الل دهد الع اى

ساا  امههدت ا صاح الهللا هي ،محدا ة الل دهللن ،التأعههلل اه  مد ن التم ك  دلملد،مة  عد ة   عدلل ،ا 
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مهللههلل ما الل دهد المؤ  دتهة ،ال هللمدتهة ، احفد الن  2005دي اههل  ي ح،اا اللد ال ت  اتل

 (69،اهلة :  2006ال،ادئي الله  همهةن .  )،الملد هة

 الحع،مة ا دس  هللهلل  ن2006 مداس/ آذاا 29 ي  الهلل ت،اهة الهمها  هللا  ما ه،  ،الا 

 إ اائهن مع لهتلد،ض الاا ض دم،قلف اه   صات إذا  حهفد الهلل ت،اهة صاحهدتل  د ت هللا 

السزهال . )،الحهلل،هلل ،الممد ا ،ا اامهة األممهة األسفزل اه  ال ه الممفد  صدهللا ا ن  فد ،االاتااف

 ( 7/20/2007متن 

ما : ة  هللاال صااال مع حمدسا المتملذ  ي  تح ، دئن  غ  ائه ا ت هلل  التهد ،قهلل 

الماا ه  ،اللاااات ،المصهدا ، ،الماقدت ال داسهةن ،المدن ،الل،ل ،الل،   ( ال ه ة) ان المل،ذ 

إال  ااهة   عهتفد حمدس؛التي تمههمدت ،التاقهدت غها اللدم،مهةن  ي حها ل  تمهك الحع،مة ،ال

 (29: 2008اهتدمين.) م هة ،حل،ي ،صاحهدت هعلهفد لفد اللدم،ا

 م دهللال ،اهلة  اه  م ي ا تلتد   ساا  ا دسالائهس  هللاد ه،مه،/ حزهااا 20 ،ه،   

 ال فا مفدهة ، ين قدم،مي غها إساا  ،اات اتفد   ،لال حمدس ،ا  تن ال، مي له، دي األ اى

 حع،مة لت عهن مفهللت التي نال، مي ال، دي ،اهلة اه  اللصدئن الله  همهة ،ممفد حمدس ،قمت

 ( 7/20/2007 السزهال متن) .ال،اهلة اه  ت،قهمفد إاا تمدزالت  تلهلله  التفدمدت ،تما تن ،حهللل

 حدلة ما ال هد هة الحهدل   ااج هؤ هفد ال  مف ال، مي ملد  ال، دي ،اهلة،قهلل  دا  

 التزا  همهلل ،ل ن إ اائهن ،عذا حصدا د الهلل،ن ما العاها ت،قف ل ت،قهمفد    مهللن المتسهللهللل التأز 

 (71: 2007ال ، عين. )،الائد ة الحع،مة ي امدمس  ها ام سدمده  هممي  فدحمدس 

 ،ا تماتفدن ت،قهم ق ن اههل عدا ممد حهللل  عاا لهأ ذ صهغة الهللا هي االحتلدا،ادهلل   

ااا،  الهللا هين الم ت،ى اه  تصداهللن  دصة  ي األحهللاث إ اا ف ن  الحع،مهها الم،نلها ا 
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 اا هم،هلل الحهللهث ، هلل ن الهللا هي لاقتتدن ،ص،ال نا  ااا  تصمههلل ما،ااه ن ا اامهة ،الممدعلة

 (71: 2007ال ، عين.   )،الما هة الهللا ههة األ ااف ، اادهة ههلللنسهلل س،الت ح،اا

 ا هلل  ا ا  ا هلل ال م،هللي المهك  دهللا إذ ن 2007 اد  هلل ،ن مع الت،تا  س،ا  ،ا تمات 

 ن 2007 هااها /  د  8  ي" معة اتلدي" اه د ،،قمت ن اهللا  ي لهتحد،ا ،حمدس  تح هللا،لل المزهز

 ( 27/9/2022م،قع السزهال متن .  )هة، م ،حهللل حع،مة اللصدئن ، عهت

ا المتملذ  ي  تح ، دئن  غ  ا ت هلل  التهد إال  ا حدلة اال ت دك المههللامي ل  تت،قفن ،قهلل 

غاي ال اي الحه،هةن ،ا ت دف ،ا اي  ائه ة ما  ان المل،ذ ال ه ة ،المدن ،الل،ل ،الل،  ن ،ا 

هة   مدئفدن ،الح   مع حاعة  تح مدا اه  امدصا ما حمدسن ممد  هللى ألا تل،  حمدس  حمد

 .،األسفزل األممهة الم،الهة لفدن لت هلل  ماحهة سهللههللل   ه اتفد اه  ق دع غزل

 امدددمج : متصدددااها  مفددد   امدددمسها, إا ا  ددعدلهة الع دداى التددي ،اسفتفددد الحع،مددة المد ددال 

،هددداا ا اهددد  ,  همهة،ال دددااهة الله ددد الدددذي هددداى  دددا،ال االلتدددزا    دددا،  الا داهدددة الهلل،لهدددة, الائد دددة

الذي هحتا   ل  االلتزامددت الم،قمدة , الحع،مة ، امدمج ن ل هة الله  همهةه دت عحن ،حههلل لالملد، 

،ا دددددض ال دددددا،  الا داهدددددة ،ال دددددا،  ,  هللمدددددة ،ه دلدددددا  دلحدددددن الماحهدددددي ملد دددددن, ،ال دددددااهة الهلل،لهدددددة

 (269: 2007ازا ن ).مع إ فدا هللائ  ل اح الملد،مة, الله  همهة الهللا ههة

 :االنقسام  -ثانياا 

قة مع حاعة  تح ،ائد ة ن ،سهلللهة الما،مصف ما الصااع  ي ت عهن الحع،مة مهلل اد   

ال دحة  لعان ات لا ا الصهللع الع ها  ي ال دحةالمهللههلل ما المحد،الت ،التهلل ال ه ةن نفات 

،مد زان ال ما  ن ،صهتفد لامل د هدت ،تهاتفد ال د مة  ع ا  عاهان المههللامهة ،ال هد هة عدمت تهللاا

 .ة،السغاا ه ة،ال هد ه ةاالستمداه صمهلللا اه  األا الله  همي همدمي ما آاد
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 :،لهلل االمل د  آادااه  ه هة اه  ال ما الله  همي   عن اد ن ،حمدس   عن  دص  ي اهللل  ،سل

  ااهة ن ، ص حتن ،الل دع ال لة  ي حع،متها الهللا نن ،،س،هلل  ي ال ه ة ،امل د  إ مدف .2

 (2029صدلحن : ملد هة) .،ت دؤن ملدش محنَّ  ال ا ها ،م ا،اهة

 نحصدا غزلن ، داعت   أههللت  تحاالمل د ن  دلغاا ، ماهعد  المات  ةالهلل،ن الما هة  ا تغهت .2

،ان ال دصة  دل ما الله  همي عهل إل  ال ه ة  ي ال لةن ،ح،ل،ا األم حمدس ،ااتلدن قهدهللات

 (2029ن الز دا: ملد هة) .اا  ا الله  همهة  ي 

  أمل حمدس  ل قدمت مد غزلن ،،صف  ي الحع،مة اا ال ااهة لمزع ،الممنمة  تح قهدهللل  مي .9

 الم دا اه   نالل  لل  ممد،الهلل،لهةن  ا قههمهة حمدس تمدمن  هئة اه  املاان اممعس

 (2029صدلحن : ملد هة. )لهحاعة ،الملد،  ال هد ي ،األهللا 

: ملد هة. )ي  دل لة ما هلل ،لل ،ممدا ة صاحهدتف ممع  ا د  حمدس  ي المسهس الت اهم .1

 ( 2029هلل،هكن

 .ف.ت.  ،تلمهن  مد  إادهللل تم هن .5

مممت إ اائهن حاهة   مل عدا قدئمد ق ن الت ،اات األ هالن  اغ تمزهز اللصن  ها غزل ،ال لةن  .6

هها عهدمها  هد هها مملصلالما،ا ،التملن  همفمدن لعمفمد تح،لتد  مهلل  ه ال حمدس اه  غزل 

تحت  ه ال حاعتها متمدزاتهان ،ل  همهلل  مدك ام،اا  هد ي ،احهلل همعمل اهللاد  تماهن ال ما 

 .  الله  همي  مد  المدل 

ت  ا  ي ممد ا تهللاهلل المل، دت التي  ا تفد السفدت ا قههمهة ،الهلل،لهة اه  حع،مة حمدسن  .7

 . زمة إم دمهة  ي غزل
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  ،ال تمتفين عدلممد ا ،العفا د ن ، هن   ل ت  ها ههللي حع،مة حمدس ا اات الم دعن ت هلل .8

 (18 :2022   ، ادمان. ) ي غزل مت،اصن ما الم عات ،األزمدت االقتصدهللهة

 :الحصار فرض -ثالثاا 

 ي تحلهلفمد   ااف هلل،لهة  د داعن   د هها غا هاالحصدا اه  غزل  ي تاعزت   هللاف  

 :لل  اائههي المملذ الم د ا،اا هة ،محههة إ د ة لاحتان ا 

 .  حمدسد  التح،ن الهللهملاا ي  دلل د  اه  حع  مفتلعهك ال مهة ال هد هةن ،محد،لة إ .2

ادهللل تاتها األ،ل،هدتنا ح د   ما حدلةل هصدن ال ما الله  هميإ .2 ا،امن  تااع  ا ا ،ا 

ن   غدن الله  همهها  هلمة المهش  هللاله ما التس،هع ،ا  لدا ،الحامدا ما   د هدت الحهدل

 .  الملد،مة

 :،اه  حع،مة حمدس ما اهللل س،اما ، ين   عدن الحصدا اه  غزل تتمهللهلل، 

 :حصار السياسي .5

 ،ز حمدس  ي االمت د دتن هلل مت إل  إااا المل، دت  هلل ال ما الله  همي م د الن  

،ق ن  ا تت عن الحع،مةن ،ت  إااا الحصدا ق ن  ا همها اما  هع،ا ائهس ال،زاا ن ،م ا 

لسهللههلللن  دستمع المدل  لهلاض  ا،  الهسمة الا داهة المتماهة  ددالاتااف  إ اائهنن  امدمج الحع،مة ا

مفد  الملد،مة ما  ان إااا م ذ الممف  (55: 2007حمهللاان.  )،االاتااف  متدئج الت ،هةن ،ا 

 تسمههللل نالت اهمهة االمت د دت  ي م داعتفد حمدس إااا ممذ ، م  االحتان اال اائههي 

 ال ه ة  ي  تل،  الحع،مة التي مع اتصدن  يي سا ه لا أمل   دن ،ا تا  هلل هلل،ليالمستمع ال

 اه  ،ت،ا ي نما الممنمدت األ هحة ،تمزعن الممف اا ،تتمدزن  ل تمتاف ل   دلمد نالله  همهة

 (206: 2020الهلل سن ) ".ال ه ةمع  اههفد الت،قهع ت  التي االتلدقهدت
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 :الحصار االقتصادي .2

 التي ال اائا م تحلدت تح،هن  تسمههللن حمدس  ،ز اا ا ااا ههلل م  اائهنإقدمت  

. ال ه ة م،نلي مات دت مصف لهلل ع هعلي مد ن فاهده  هلل،الا مهه،ا 55  لهمة ال ه ة لصدلح تس هفد

 ( 25/2/2008الممدمين)

 لهله  همهها الم داهللات تلهلله  لم،اصهة  تمهللاهللاال األ،ا، ي االتحدهلل  داسهة ،زاا   اها،  

 ( 92/2/2006السزهال متن . )إ اائهن مع له ا   دل مي حمدس تل،هلل د حع،مة ة ه زمتالت إذا

 ،المؤ  دت الهلل،لي المد  لها ي  دأل دس م،سفة إاامهة هللادهة ، ث االحتان اال اائههي 

 ،م داهع الم،نلها لا،اتا تذ ا لا حمدس  ه ةدل تأتي التي األم،ان  ا ملدهلل دن المدمحة المدلهة

 المتلساات ،تصمهع ال اح لم دزا  اهلفد  تسهلل  ن؛ الله  همهها نا،ف ،تح هان لتحتهةا ال مهة

 اا الما هة األ ااف ،تهعؤن م تحلدتفد هلل ع ما الغا هة الهلل،ن ما العاها ممع ممدن تمهعفد التي

   هة نس،اده  هت ،ا،ا لهله  همهها اؤهتفد نن    ي حت ن اا هة قم   ي ق متفد  ،ا،هلل ا هلد 

 حع،مة اا ”األ،ع سها“  ق ع   اى سفة ،مان سفة ما ”ا ا دا“ تم،هن  ي  د  فد  مف اتفد

 (281: 2007  ، ادمان ) . دألم،ان المتمان حمدس

لغد ن غاي الممد ا ،الممد ذ  اائهههة ،امهللت ال ه دت ا    ال دص السماعي (الع،هلل) ،ا 

 ال د  الم،اهلل هلل ،ن ،ممع نال داسي لهمدل  ال ا،ج ما الله  همهها األامدن اسدن ،ممع نغزل  ل دع

ن اههفد  غ، دت ، اض ن(ال هعن)  تسااال غزل  ي ال م،ك اه  ،الت ههين لهصمداة الازمة

 ،مد االقتصدهللي ال، ع تهلل ،ال  هللى ممد ،التصهللهان اال تهااهلل ،سل  ي التسداهة الممد ا ، غهلت

 اللهي مند ا ما مزههللاه   هلل،ا د تمتج التي دمدلالمم مند ا ،عن ن،الللا ال  دلة م ا تزاههلل ما اا لل

 ( 9/2/2020الهسمة ال م هة لم،اسفة الحصدان ) .ال هد هة اآل دي ،غهدا ،الهأس ،ا ح د 



                   

 

78 
 

 :عسكريالحصار ال .9

م،اسفة دتل هللا ن ممد ي ال ه ةن لسا حمدس إل  الزهدهللل امههامهلل االحتان اال اائههي ل 

امتممت اا الاهلل اه  ن  ، ،قلت  هلل امههدت الملد،مة ا لد فد  م هد  ي حدن ن  ،الم عاهة

ن ،زاهللت الل،ات اال اائهههة ما امههدت االغتهدن  ي صل،ف لهمهللمهها ،الملد،مها اال تفهللاف

 (67: 2006 مهللن . )الملد،مة

 فههلل  ه  همي  225 ل  ,  2006ه،مه، /   حت  حزهااا2006همدها / ممذ عدم،ا الادمي 

ههلل ما السدما ا  اائههين اه  إاا صم،هلل حمدس  ي ا مت د دت ساهح ساا  التصم 2289، 

 (222: 2020الهلل س . ) الت اهمهة

 هد  ما  1 ان  ي ال لة  ،،زهااه  مدئ ده  28   ف ،ااتلدن مح،  ق،ات االحتان ،قدمت 

ائهس المسهس   ،ااتلهت   ي غزلن 2006ه،مه، /حزهااا 25 ي  ا ت دف سمهللي ا اائههي

 (207: 2020الهلل سن . )مدئا ائهس ال،زاا  مدصا الهللها ال دااهلل،هكن ، الت اهمي ازهز 

، م  االحتان اال اائههي  ا دك حمدس  ي حعمفدن ، هي المهللههلل ما اال عدالت لفدن  

،محد،لة امهفد اا تم عفد  حي الملد،مةن ،ا   دلفد  ي إهللاال الحع،مة ،الت اهمين ممد سمن  د ع 

 .األزمدت المتتدلهةالحع  لهللى حمدس همهن  هللاال 

  ،ا ن الم د ا ،غها الم د ا  دلت ههي حمدس  تحهللهدت سمةن  هلل ت ، عذا اص هللمت 

ن  امهة،ا  ما هة،ال ،ا، هةاأل الهلل،ن ا ا الا مهة ،المؤ  دت ال م،ك ا ا التمدمن م ت،ى اه 

  ها لم،س،هلل عدمت التي االتلدقدت ،ت  هين ،ال اائا السمداك مسدن  ي ،الملدصة ،الممد ا

 .  الحع  هللاالإ  ي التسا ة   دنالهللا هي   ال، ع ا،هات ،ن ،االحتان ال ه ة
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 :التعامل مع التحديات -رابعاا 

 ال هد ي التمدمن  يسهللههللل   هد دت ،امتفدج ت دذحع،مة حمدس الالحصدا اه  غزل  هلل ع 

 :دتماهت   اههفد  مد   ذا التحهللي اؤى ت ها ،، عن  ،ال هللمدتي ،االستمداي ،االقتصدهللي
 ال ما  هداات تمان الحع،مة  أا نالممدل  ،ا حة ،  هة  هد ة  دمتفدج اؤهة  هد هة تماهت .2

 ن،الهلل،لهة ،الما هة ،ا  امهة قههمهةا  الل،ى عن مع هلل،لهة لماقدت ال دا ،تلتح نالله  همي

 تمت التي دتاالتلدق لعن احتاامفد مل ل ال،قت ، ين ممل ال،حههلل التمدقض ألا ناالحتان اهللا

 .الم،ا ا لهللى لهحاهدت ،ا مد ال دا تح  اا   ا نال ه ة مع

 اه  االاتمدهلل)  ملد،  اقتصدهلل ، مد  م د إ اه  الائه ة امد،همفد  ي تمتمهلل اقتصدهللهة اؤهة .2

 (2029الندندن: ملد هة)(. االقتصدهلل سزئهدت ما سزئهة عن  ي الملس

ن ده م،نل  لف 92 ما ألعاا ا،اتا صاف ن ، االمل د  مهلل الممن ي  غزل الحع،مة  يتمااا ا  .9

 اا المد هها ت غهن م داهع إغداهةن ،هللا  م داهللات  ان ما  اائح المستمع  مض ،هللا 

ادهللل الممنن ن  د  د ة لم داهع صغهال ت اف اههفد ،زاال ا قتصدهلل الحاا  مهلل غزل إامدا ،ا 

 (205: 2020الهللسمين). ال، مي

هلل دن األم،ان ما ال داجن  ي نن محهلل،هللهة مصدهللا  هعت الحع،مة  ي غزل عن ال اي   .1

اه  مهلل ،التفد ما ال اائا ،الممن ال هللمدتي ،مد تس هل ما األملدين  التي ا تمهللتن التم،هن

 .هاااة لههللا  الما ي ،ا  امي ، دصة إ د  د 
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،قلت حمدس  مد  ممم ف  دلغ ال  ،ال  مد  امفهدا محلي لهمند  الصحي ،التمههمي ،األممي  .5

ن  ،اسفت ذلك  زج   مدئفد ما  مهلل ا تمعدف ا اات اآلالف ما م،نلي  تح ، ال هللمدتي

 ".الت ،ع" ،هلل مف  لالتحدي  ي سمهع الماا ي الحع،مهة اه   مهلل  ن اهسي السدممدت ،الممد هلل

 األممي ، اح اللهتدا اه  ،ق ت ناألما ،اال تلااا حدلة ،زاال الهللا ههة  ي غزل  ا ت .6

ما  ألعاا المدئههة ال سداات م  ة ،ما،سهفدن ،ام ل ت الم هللاات تسدا ة،محدا  المدئات

زالة ن80%  ا ة   م داعة ال ،ااع  ي الل،   ،عن مند ا نالمدمة األ ،اي  ي التمهللهدت ،ا 

ادهللل  الم دللها ،ممدق ة ال ،ئهة الما،ا ،ا  داات حاعة ،تح ها األ ،اي ال ههللهدتن ،تاتها ،ا 

 (21: 2022المعتا ا اامي الحع،مين) .   فد،  المدمة الم،اقف ت غهن

تحلهي سز  ما  امدمسفدن لعمفد  ي  مض المااحن ل  ت ت ع تحلهي  الحع،مة ا ت دات 

 (2029الندندن : ملد هة). مد سد   ي ال امدمج   عن عدمن    ا التحهللهدت التي ،اسفتفد

مددع م دلددا  تسددد،اه ،اقمددي ي دد هدت دد،ها  امدددمج    ددهت  حمدددس  العددا  مدددك مددا هدداى  

،لد  هدت   ن لهمد،ا مها  دهةالممه األحد،ان  ي افدهلل د  د ت ممفدن حهث صدهللهةاالقت صةالسمف،ا ، د

 (80: 2020الز ههللين . )االهللااي التا ن ما مزههللل  هللى، ن ع السمف،اقعمد ت،  دهللل  فة المسد

ة  ي ما هة  مد  حدلة ال مهلل التد  اا الممن ،الم داع تسا تفد ا محصهة  ،تاى حمدس 

االحتان حهث  ا ن اغ  المم،قدت ،الحصدا ،الحا،ا المتعاال ،ال،زاااتنإهللاال المؤ  دت 

 (2029 الز دان: ملد هة. )2029،حت   2006 م،ات ممذ  6حا،ا  ي  (1) اال اائههي

 صددددم، دت  دددد ههفدض همتددددا   ا تت،قدددع عدمددددت  مفددددد مددددا الددداغ  اهدددد  مددددلأتمتدددداف  إال  مفدددد  

 سذلك تاى حمد  ،  اه ن ، الحهلل  ذا إل  األم،ا صنت  ا تت،قع تعا ل   مفد إالعاهالن  ،تحهللهدت
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لهمهللههلل  األاض امدمسفد اه   للحصصة  صاه اللا  تممحل   ألمفد نن تل ل  اللمههة المدحهة ما  مفد

 (89-82: 2020الز ههللين . ) ما األ  دا الهللا ههة ،ال داسهة

هللن م،اقلفد اغ  الممهلدت التي ،مد ه سن لحمدس  مفد حد نت اه  ا،ا تفدن ،ل  ت  

،اسفتفد  ي  اهلفدن إال  مفد هلل مت اما ذلك  ت هللههلل الحصدا اه  غزلن ، ص ح ما هتحمن ت مدت 

 .ذلك  ، الم،ا ا الغزي  عد ة   هد ل

، ي حها  ا حع،مة حمدس حللت المهللههلل ما ا مسدزات  ي حمدهة الملد،مةن إال  مفد ل   

سدت له ما الله  همي  دل عن الم ه،ان    ا التحهللهدت التي ت ت ع تلهلله  ال هللمدت ،االحتهد

،اسفتفد اه  الصمههللها الهللا هي ،ال داسين ،ل  ت ت ع تحلهي مد اا تل  ي  امدمسفد االمت د ي 

 .لهم،ا ا
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 عالقات حماس الدولية: الثالثالمبحث 

 ها  ،لي   عن ،ا ح،ت عههفد الحع،مة ت دها ال ه،ك الهللن حمدس  ي االمت د دت مهلل  ،ز  

، ها تمدمهل مع حاعة ن الل ،ن  دلهللهملاا هة ،احتاا   هداات ال ما الله  همي المتمان  ل،ز حمدس

 : د حتان اال اائههين ،همعا تل ه   ذا الماقة اه  المح، التدليال تمتاف   امهة ،ملد،مةإ

 :العالقة مع اإلتحاد االوروبي -أوالا 

 ن ت م  ا تحدهلل األ،ا، ي  ا،  2006 اد  د دت الت اهمهةإاا  ،ز حمدس  ي ا مت  

ال  مه  حمدس  الا داهةن ، مت هلل،ن  ،ا، هة لحمن الحاعة الم،ا لة اههفد؛ لتع،ا  اهعده  هد هدهن ،ا 

اامه، "هلل األ،ا، ي  ي إ اائهن هدهن ،قهلل ا ا اا ذلك  لها ا تحد ا ت،اسل حصدااه  هد هده ،اقتصدهلل

إاا  ،ز حمدس  د مت د دت مؤعهللاه  اهاا  هلدف ا تحدهلل تح،هن األم،ان له ه ة ي ت  " ه اهدا  ،زان

 (22: 2020حمهللاان )  .ال تم ذ الممف ،التمتاف  إ اائهن ا ا تحدهلل لا هتمدمن مع  ي حع،مة 

 ح،ااات  تح   ا،ال  ،ا، هة  ص،ات إال  ا الم،قف األ،ا، ي ل  هعا م،حهللاهن  ن سد ات 

 ألزمة حن الن  دات دا  مل حمدس مع لهح،اا قم،ات للتح  اه دمهده  مدئ ده  99 دهللا، ن حمدس مع ممملة

 (2007مسهة  ه  ها الم همةن ) .ممفد الح،اا هلل،ا األ،   ال اي

تلهلله  الم داهللات لحاعة ال تل ن  دلت هي اا  اقدن ،زها ال داسهة اللام ي  أمل ال همع،  

م دل د ن الم، ،اة ما سدما االتحدهلل األ،ا، ي،مهللاسة اه  الئحة الحاعدت ا ا د هة ن ال اح

 (99،اهلة : 2006ال،ادئي الله  همهةن ".)الممف"تت ه  اا   عدن  ا تمتاف  إ اائهن ،  إهد د

،قدمت ممن  هلل،ن ا تحدهلل األ،ا، ي  ممع ،زاا  حمدس ،م،ا فد ما ال لا إل   ههللامفدن  

ا،ات لف  ما سفدت ،مؤ  دت  اغ  ،س،هلل هلل –، ي  حهدا عاهال  للت الل ض اه   م ف  

 د   ممه  ،زها الصحة األ  ي .،قدمت  تاحههف    عن غها هلل ه،مد ي؛  عمد حهللث مع هلل – ،ا، هة 
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.  ي  ،لمهللان ،مع المدئا إ مداهن األ لا ،صاح ال اهلل،هن ،م ها المصاي  ي  هغداهد

 (285: 2029ه، فن)

 :دال  ك  ا الم،قف اال،ا، ي مع حمدس حعمل اهللل ا،امن ممف

همدمل  حن الهلل،لتها -  .ا ض ا تحدهلل اال،ا، ي لهملد،مةن ،ا 

 .  هة ا تحدهلل األ،ا، ي ما تمدمي حع  ا  امهها  ي  ه  ها ،مسدحل -

للهلل   ات  هد ة الملد مة عاهااه  حع،مة حمدسن ،  ملت  ااهتفدن ،ق مت ال اهي  

غزلن ،نفا االتحدهلل   مد   مض الهلل،ن الغا هة ما إقدمة ااقدت هلل ه،مد هة مع الحع،مة  ي

األ،ا، ي عمد ال،الهدت المتحهللل  مفمد ه داعدا  ي الحصدا الذي  ا ل االحتان اه  الحع،مة  ي 

 (285: 2029ه، فن.) غزلن ، نفات حدلة ما الت،ا ؤ ،االمحهدز مع الم،قف ا  اائههي

 :العالقة مع روسيا: ثانياا 

ن ألا هلل ه،مد هتفد ا، د الغا هة، هللل ، ال،الهدت المتح ااحهدن حمدس ،ا تهف م،قف ا، هد  

  ي ". )ق ،لفدن  ، الم،ا لة اه  عن مد تلمهل ، ذا ال هممي ن ا د هةحمدس ممنمة إ ل  تمت ا

 (90: 2022اه  ن 

" ،هاى الائهس ال د ي لهللائال ال اي اال،   ،  اهلهد ال مدلهة  ،زاال ال داسهة الا، هة  

ن المزاع الله  همي ا  اائههي  هلل،ا م داعة حمدسن م هااه  مل ال إمعدمهة لح":  هاغي  ها همها

إل  اهلل  تسد هفد ع،مفد إحهللى الل،ى ال هد هة الله  همهة الفدمة؛ ، مل ال همعا تحلهي الت ،هة  ها 

 ( 2022 /2/8 ه  ها اآلان . ) الله  همهها ،ا  اائهن إال امهللمد ت داك حمدس  ي سف،هلل الت ،هة
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ن زهدال غها ممهمة قد   فد ، هلل ما الحاعة إل  م، ع، حصهت مهة ،ق ن االمت د دت الت اه 

،ممذ ذلك ال،قت ،الماقة تت ،ا  ن 2006مداس / ي آذاا  مهلل االمت د دت فدا  ت متفد زهدال ل، هلل مم

 (52: 2022  ي اه  ن . )"  عن ممن 

،زها ال داسهة "  هاغي ال ا،ف "عمد ،التل  ، هلل ما حمدس  ائد ة م من  دل ههلل  

 ؛ حهث  عهلل ال ا،ف اه    مهة الت،اصن مع حمدسن ، ا ا، هد 2009مده، / 29الا، ين  ي 

تمان ،سفة منا  – ي حاعة حمدس  –تسهلل مل فد محلة  ي قااا إقدمة ااقة ممفد؛ حهث  مفد 

،،اهلل  ممدا ة ال غ،  اه  الحع،مة اال اائهههة ل،قف م   دت غدل هة ال ما الله  همين 

 ( 21/5/2009الماعز الله  همي لإلاا ن )  .الحصدا اا ق دع غزل ،ا ع' اال ته دا'

  عن اد   ا تت ال م،ات األ هال  ا ااقة حمدس  ا، هد  ي ت ،ا ،تلهلل  م تمان  

حهث ت عن ا، هد  دلم  ة لحمدس  حهلل   ااف الا داهة الهلل،لهةن ،ت م  ما  الفد ال تااي  ا،  

 (258: 2029ال هخ اههللن . ) امفد ذا الا داهةن ،ع ا المزلة ال هد هة 

  عن اد  تحد،ن ا، هد  إقدمة ااقة مت،ازمة مع حمدسن لتهما هلل،ااه مفمده  ي امههة  

ال ا ن ما  ان إهللمدج حمدس  هفدن للمداتفد  أا م تل ن الصااع ،الت ،هة لا هع،ا  ممزن اا 

 . حمدس ، دصة مع تزاههلل ق،ل حمدس

 :الدول االسالميةالعالقة مع  -ثالثا

 :تركياالعالقة مع  .5

 د ا تمهللاهللاا  ت، اا حمدسن   ،ز اا تم  ت التي االمت د دت  متدئجاح ت تاعهد  

 ال ما  هدا ألمل حللتل م دل ة  إحتاا  الل،ز الذي, االحتان اال اائههي فد ، ها هم له، د ة

 ( 2/2/2006ه  متن م،قع الم . )لحمدس  اصة ممح الهلل،لي المستمع ن ، دل تالله  همي
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، ي نن الحصدا اه  غزل عدا لتاعهد هلل،ا م دهللا  ي ع اا؛  لهلل ا تل هت  ملال ائهس  

 ن ،التل  مع ،زها ال داسهة 2006  ااها /   د  26المعتا ال هد ي لهحاعة  دلهلل م من  ي 

 (920: 2008م،ا الهللهان . )التاعين تهتفد زهداات   اى

إل   ،ا ئ  الحاهة    ،ن  ن  إا دن2008اد   لغز  حاا  ي تاعهد م،قفعمد ت ،ا  

 (92: 2020الهللسمين . ) 2020مده، /غزل  ي آهدا

 –،قهلل  هللى ا اتهللا  ا  اائههي اه     ،ن الحاهة إل  امل دع الماقدت التاعهة  

ا  اائهههةن ،هذعا سمدن الهللها  د مي مهللها معتا الهلل ه،مد هة المدمة  ي ائد ة ال،زاا  التاعهةن 

. ا  اائهههة  ، ا ع الحصدا اا ق دع غزل – ا ده   د هده ما  ا،  ا،هللل الماقدت التاعهة  ا 

 ( 211: 2021الم ين ) 

الممد  ة األ    ن 2022م، م ا /عمد ، عن المهلل،اا اه  غزل  ي ممتصف ت اها ادا 

ن لعي تنفا تأهههلل د ،هللامفد لهل هة الله  همهةن  لهلل عدا الم فهلل ال م ي هتحاك ما  ا

احتسدسدت متمهللهللل  ي المهللا التاعهةن ،قهلل  داعت تاعهد  ي االتصدالت التي عدمت تساي ما  سن 

،قف إ اي المدان ، داك  حمهلل هللا،هلل  ،غه، ،زها ال داسهة  دلزهدال التي قااتفد السدممة الما هة 

م،ا .) ،االمهللهلل ما ،زاا  ال داسهة الماا إل  غزلن ،زاا ممدزن  مض ما  ل ،ا  فهللا   امد  المهلل

 ( 6/2/2029الهللهان 

 :إيرانالعالقة مع  .2

 ت،اهلفدن  ي ، ااة تلدااتفد حس   ي م  ،ي غها م،اهده  ت ،ااه   إهااا حمدس ااقدت  فهللت

 ،ا اامهة ال هد هة األصمهللل ذلك م ت،هدتفدن ، من ،ا ع  تممهتفد الم تاعة مصدلحفد  ، 

 ( 28/8/2022الما هة متن .)،المدلهة ،الم عاهة
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 مدمح  ع ا عدمت إهااا ا  ا ، المعتا ال هد ي لحمدسن الا ي،قهلل  عهلل ازت  

 ما  مفدمفد فد،قهدم نم،نف  لف 15 مح، ا،اتا هلل ع ا ت دات مد ،ل،ال دن غزل  ي لهحع،مة

 ( 25/2/2022صحهلة الحهدل السهللههلللن . )،غها د ،تمهه  صحة ما له ما  هللمدت

منددد  المؤهددهلل لها هاامددي  ،الم،قددفالادد،ال ال دد،اهة  الما ددين ال ددهمد  مددهلل الا هددع ادد،اات لعددا  

،تهاتفددن  ،تااسدع الماقدة  دذا تزادزع اه عدا لل األاا  ال ،اين ،م،قف حمدس ما الا،ال ال ،اهةن

هلدددا ا هلل،الا  ددفاهده الددذي عدمددت تتمههدد،  29 هللى إلدد  ،قددف التم،هددن الددذي قهللاتددل المصدددهللا  حدد،الي ، 

 ( 90/22/2029نالم،مهت،ا) .حمدس ما إهااا

 :الدول العربيةالعالقة مع  -رابعا

 :مصرالعالقة مع  .5

 ل  فد،لعم؛ الم همها لسمداة ا  ،اا اه امتهللاهللفد ع،م حمدس  ،ز مع التمدمن المصاي سد  

 اا ت،تاات مدتسةن اغ  مد  دا الماقة  همفمد ما ممفد تمدمهت  نحع،متفد؛  ،سل  ي ال دا تغهي

 (88: 2020لهللسمينا.   )المم لة  ي التحدللدت   همة

،امت دا ما ي  حع ا  ،اا الم همها  دل،ص،ن له مسدح ن ، 2022 مع الا هع الما ي،  

 دمتن   تح مم ا ن ما ا هسد هة  فهللت الماقة  ها حمدس ،مصا م،اده  ن 2022ه،مه، / ي حزهااا

هس زاا ائ، ن  اا هفدا ا   مغدهللاتفد، محت مصا للهدهللات حمدس ،الحع،مة  غزل ن ا ح ال اي

س ن الائهن ،ا تل  2022م، م ا/ت اها الادميال،زاا  المصاي ق دع غزل  ان المهلل،اا  ي 

 .   عاا ما مالالمصاي محمهلل ما ي قهدهللل حمدس 
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 تند اات الا الحع  اا ا  ،اا   مزنن  ،هاه  هلل ت ل   ها حمدس ،مصا ماقةال لعا 

ن الت،تاات ما العاها مع اللد ال ماقةال  فهللتن الحع   هللل اا ،ا  مدهلل    ن2029 ه،مه، 90

قهللس ا   داهةن ". )حمدس مع  دلت د ا ما ي ،اتفد "ن  همد   ي األممهة األ، دع مع تلسا ال همد

 مدي اه  غزل ،الذي ت مل ن ،ت ههي لهغاقدت متعاالإ فهلل مم ا ا ح ال اي ن ، ( 25/9/2029

 .لدي التي تمت ا  اهدا الحهدل لهله  همهها  هفد هلل  لألم

 :األردنالعالقة مع  .2

 نلفدددد ااتهدحدددل ادددهلل   نفددا لعمدددل هللا ههددددهن  مدددااه  االمت د دددت  دددي حمددددس مسددددح اات ددا األاهللا 

تا   دد ا ،ا دد   ددها  دد،ز حمدددس ، ددها  ن 2999اددد   قدهللتفددد مددا ا مددة  إ مدددهلل ممددذ فدددااقدتددل مم تدد، 

دي  ا هدؤهللي ذلدك إلد  زهددهللل م ددممف ن  سمداة ا  د،اا الم دهمها  دي ،لفدذا  لدهلل حدذا األاهللا إذ ُ   

ممددا،ف ال  هددت ا  دد،اا الم ددهمها  ددي األاهللا مددا ا ددتغان  دد،ز حمدددسن  ائددهس الدد،زاا  األاهللمددي

ذ،هدددان ". ) التمههدددز  دددها مدددد  ددد، تمنددده   ه ددد همي مادددن حمددددسن ،مدددد  ددد،  اهللمدددي ال  دددهلل مدددا: " ،قددددن

2020 :226) 

 ال، مهة ال،حهللل حع،مة  ، المد ال الحع،مة   همهة  ها هلل ه،مد هة ااقدت  مدك تعا ل ،  

األممي  ،اللهتدا الله  همهةن األاا ي  ي اال تلااا ،اهلل ال ا دت الله  همهةن     ان األاهللا مع

 .األاهللا معال  همي  الت،اصن ما حمدس  عهتفد التي تتمعا الحع،مة ل ؛ ، حمدس  ،ز  الا الذي

 (228: 2020ذ،هان )

ا  دلائهس ا دسن ،ااتلمت ،تهال ، ي  هدي المتغهاات ا قههمهة تمززت ااقة األاهلل 

التم هي ال هد ي ،األممين ا  نفات ال هد ة األاهللمهة ممدهللهة لحمدسن  دصة مع  ااعتفد  ي 
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لماحلة حمدس  ي ال لة " هللاهت،ا"تهللاها   ااهلل ال ا ة الله  همهة  ،ا  ة السماان األماهعي 

 (Abu Rumman,2010:54.)الغا هة

 :سورياالعالقة مع  .3

م،قلفد الهللاا  لحمدس  مهلل  ،ز د  دالمت د دتن ،سد  اه  ل دا ائه فد   دا  سهللهللت  ،اهد 

عمد  ي المد ي مهللا  حمدسن ألممد ا همد د تمان اغ ة الله  همههان ، ذا  ي الهللهملاا هةن : "األ هلل

ذا  اهللت  ا ت هي اههف  ا    ، ا تت االمت د دت األ هال  م د عمد اه  حين اآلا    ممت  ،ان ،ا 

هها الممت  ها  فذا ال هف   دلمد  مف  ممت  ،ان  ف  هماه،ا الله  همههان ،ال همعا الل،ن إا ا ا د 

 (76،اهلة : 2006ال،ادئي الله  همهةن !". )عن ال ما إا د ي 

 ن حد،لت حمدس التهلل ن 2022،مع الا،اات الما هة ،،ص،لفد ل ،اهد  إمهللالع الا،ال اد   

اا  ي اتسدا الا،ال ال م هةن  هللا،ل الائهس   دا األ هلل إل  امههة لممع ا ت اا  الحااك ال م ي ،ت ، 

إصاح  هد ي لتفهللئة ال داعن ،لعا  مهللمد تأعهللت الحاعة  أا عن  هداات المند  ال ،اي  ي 

الحن األممين قاات الاحهن  فهلل،  اا  ،اهدن ألا ا تمااا  لدئفد  هفد  ه عن لفد ا ئده   اقهده ،قهلل 

 (289: 2029ه، فن .) د ،حهلدئفد ، ها  م،ا  متفد الما هة ،اال امهةهحاسفد  مد   مصدا 

ا تدات حمدس مغدهللال  ،اهدن  دلاغ  ما االمتهدزات التي عدا هلهللمفد لفد المند  ال ،اين  

إال  مفد ،قلت مع م دهللئفد ، هد دتفد  مهلل  التهلل ن  ي ال أا ال ،اي اه    دس  مل  أا هللا هين 

ف  عدا ه دمهلل دن إال  مفد قهلل ت  ا  عاا  م هده هللا ههد ،اا هد ،هلل،لهد  ي ا مد   ات حمدس ما ع م

 .حدن  لدئفد
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 :قطرالعالقة مع  .4

  ا تاى ق ا : "ادا آن  ههلة  ا حمهلل ال هخ  مها د ن ،قدنحمدس  ل،ز ق ا اح ت 

  ا ،اههمدن الما ي المدل   ي حصهت امت د دت  مزا تع،ا ،ا مد امت د هة   اهلة سد ت حمدس

 (90: 2020الهللسمين . )الماحهة فذافد  مهللام

  ي ،ال  هة الصمداهة لهم داهع هللامفد ا تمااا ن مؤعهلللحمدس هللا ل ق ا هللات،  

م،قع األ اا  الاقمين . )الهلل،ن الما هة منا د مع ،سفدت لتلاها  مت، ن الله  همهة األاا ي

2/1/2006 ) 

 غزل اه  الحاا  ان" الهلل،حة قمة" الهللت حها ها ق ا ،حمدسن  الماقة،ت ،ات  

قههمههان ااا اؤ د   سدما األ،ل  لهمال ،سهسن م من إلهفد ،هللات ن 2008-2009 :   از   ،ا 

 هلل،الا مهه،ا 250 تلهلله  ق ا ، اهمت ن" اهلل،غدا  ها مسدهللن ي حمهلل األ هللن   دا حمهللن ال هخ"

 ( 22/1/2029الم،مهت،ان . )الحاا اا المدسمة األ ااا  صاح

 حدلة ما السم،هلل  ن  مهلل2022اعت، ا /ت اها  ،ن 22غزل  ي ل ق ا  مها سد ت زهدال،  

 لهمة  ،م داهللات ا تامداات ،حمن ممل , 2007اد   ممذ اههفد الملا،ض ،الحصدا ال هد ي

 الهلل،لي  مها ما الحصدا  مهلل, ، مهة تحتهة م داهع إ عدمهة اه  تملي هلل،الا مهه،ا 100

 ( 29/20/2022تمالين . )،ا قههمي

 عذا ات   الم،قف الل اي  ماقة ممهزل مع حمدس ،حع،متفدن ،ل  هلتصا  ي إ داا ،  

المدلي  ل ن  في ت ت هف م من ،قهدهللل الحاعة  مهلل الا،ال ال ،اهةن ،تمت ا الهلل،لة الما هة ال،حههللل 

 .التي تمهزت  ماقة متهمةن ،مدزالت تسدا حمدس
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 :السعوديةالعالقة مع  .1

 دتن  تحت ال م،هللهة   ،ا فد  مد  حمدسن حهث زاا د م منن  مههلل  ،ز حمدس  ي االمت د 

،التل   عن ما ،زها ال داسهة ال م،هللي األمها  م،هلل اللهصنن ،مهللها الم د اات األمها ملاا 

  عهلل،ا اه  ا تماااهة  ا ا هلل المزهزن ،قدن ازت الا ي ا ، ، هلل الحاعة إا ال م،هللهها

 ( 22/9/2006،عدلة ممدهن ) .  هميالله ،ال ما له ه ة ،ال هد ي المدلي هللامف 

،مع ا لدي سف،هلل ال، د ة ال م،هللهة  ل ن اتلدي معة ،ا،هللل الله  همهها إل   دحة  

االقتتدن الهللا هين حهث ،قع االمل د   ها ال لة ،غزلن األما الذي  غ ا ال م،هللهة ،سمهفد تت ذ 

 (252: 2029ه، فن . )م،قلده  ل ع الماقة مع حمدس ،التمدمن  ل  مع ال ه ة  ي اا  ا 

مع  –  عن ع ها  -  عن اد ن  مدك المهللههلل ما الم،امن التي تح،ن هلل،ا تلهلل  ااقتفد  

 :حمدسن ممفد

 مفد ا ت  ا ال ه ة الله  همهة السفة ال،اسا التمدمن ممفدن ، ا الماقة مع حمدس تأتي  .2

 (72: 2029ال هخ اههللن ) . ي المات ة الادمهة

لعن حمدس تصا اه  ا  فد  ن  ي حها ال الما هة له اتم ك ال م،هللهة  دلم دهلل .2

 .اتلدقهدت الت ،هة

 :عالقاتها الدولية تجاهسلوك حماس 

ا ت دات حمدس م ج ااقدت  هد هة إقههمهة ،هلل،لهة اه  قداهللل هللا  الل هة  

الله  همهة ،ال،ق،ف  ي م،اسفة االحتانن اه  الاغ  ما اال تا دت اللعاهة ،األههلله،ل،سهةن 
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سم ت التهلل ن  ي األ، دع ،ال ئ،ا الهللا ههة لسمهع الهلل،نن اغ  محد،الت ال مض الزج  فد  ي ،ت

 (2029  ، ماز،ين: ملد هة. )صااادت ،مزاادت إقههمهة

،مسحت  أا تلتح آ دقده لفد  ي الماقدت الهلل،لهة اه  م ت،ى  حزاا ،مؤ  دت ،سممهدت  

 (2029حمهللن: ملد هة. )، داسفد ،ق،ى  هد هة  ي ممد ي عاهال هللا ن الهلل،ن الما هة

تل ن حمدس  ي ا  ت المهللههلل ما الل،ى اللداهة لعا اه  الصمههلل الهلل،لي ،ا قههمين  

 ا  ت حمدس تهك تماهت  دالاتااف  دالحتان؛   ا، هد اه  حمدس  ذا الل،ى، ا ت الحع ن 

قههمهةن ،ل  تلتح لف د   ،اا الم،اص  ال ا، ن  ل، هت  حصدا  هد ي ،اقتصدهللين ،ازلة هلل،لهة ،ا 

 . د تامد   مض الهلل،ن الما هة ،ا  امهة

، مد  حس   ذا التحهللهدت التي ،اسفت حمدسن  لهلل حصات تلعها د هلل،لهد  ي زا،هة ممهمة  

 دل حث اا الهللا  المدلي لا تماااهة  ي الحع ن  ه  هعا المستمع الهلل،لي مفهأ لل ،ن حمدس؛ ،ل  

 .لسم،هلل  ي الماقدت  ، تغهها الم،اقف تسد فدتؤهلل م د دت حمدس الهلل،لهة إل  ع ا ا
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 الثالثالفصل 

 محاس ما بني املقاومة واحلكم
 

 تجربة حماس المقاومة في ظل الحكم: المبحث األول

 أثر المقاومة والمشاركة في الحكم على اآلخر: المبحث الثاني

 المفاضلة بين المقاومة والحكم لدى حماس: الثالثالمبحث 

 خيارات حماس المستقبلية: حث الرابعالمب
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 تجربة حماس المقاومة في ظل الحكم: لمبحث األولا

 مهلل  ،ز حمدس  دالمت د دتن ،ت عههفد الحع،مةن اا ا العاها اه   مفد  ص حت حز ده  

 هد هده  ل ن ،غدهللات ما ع الملد،مةن ، ت  ،     ما   لفدن ،تلع  ي م تملع التمدزالتن لعمفد 

 . ا م داعتفد  ي االمت د دت حمدهة لم ا،ع الملد،مة الذي تت مدا عهللت 

 تمهي سهللههلللن ماحهة فد م اه  الحع،مة لل هلل ،ص،لفد مع ةال هد ه حمدس قهدهللل تمدمهت،  

 يتؤهلل   هة  ا ن"المحداا ا تااحة" حدلة هلل ،ن  هفد تتلدهللى الم عاي لسمدحفد ،سفة ا   اههفد

 قهللاات ،صلن  ،هانالت ماحهة هلل هت د الل  عتدئا  ا ا ااا  ت  نال ،صهة ، هدع ةالفم لت،ال

 اهؤا ال اتفدلل،   هلل ده  حمدس هللت،حهلل األ دلهان  حهللث ، ي ة،األممه ةالم عاه هللاه دت دلت الممدصا

 ال داج لم د  ة تحتدسل الذي ال،قتن  مض ما  دال تلدهللل لفد ،ه مح حع،متفدن دت ،ل،ه اه 

 (299: 2007ممدعن ) .هميالله   ،الهللا ن ،الما ي ،ليالهلل

ذا قدامد  ها اللهللال الملد،مة لحمدس ق ن ، مهلل الم داعة  ي ال ه ةن مسهلل  مفد  مت لمل فد   ،ا 

قهللال ا عاهة ال همعا اال تفدمة  فدن تمهلل اصههللاه لفد  ي الممن الملد، ن عأ ا السمهللي اد  

ة ،المهلل،امهة  ي   هن  ن ،االحتلدن  ل  م،ات اهللههلللن  مهلل محد،الت االحتان التصمههلله2006

الع ف اا معدمل ،محد،لة تحاهاا؛ إال  ا محد،التل   هت  مد  التمنه  الم عاي لحمدسن 

 د ت دات تحاها   اى قهللام   ي ال س،ا ا  اائهههة ال هلعا االحتان لهلعا ه،مده  إ اي 

 . ااحف 

 م داعتفد  ي  عمد تمدمت اللهللال الم عاهة لحمدس  ي نن الحمدهة التي  حد تفد لفد 

 .ال ه ةن ،ا ت دات ت ،ها اللهللال الصدا، هةن ، ،سهللت حدلة الاهللع مع العهدا الصفه،مي
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،همعا ا  دال إل      المح دت لهملد،مة الم هحة لحاعة حمدس  ان م داعتفد  ي  

 :ال ه ة اه  المح، التدلي

 :م21/2/2002عملية الوهم المتبدد  .5

م دهللال   احت  لهلل؛ االمت د ي ال امدمج مع مت،ا لده  سالسهللههللل لحمد الحع،مة  ت   ه،ك 

قدمة هلل،لة  2967  اا ي ما إ اائهن ام حدا اه  تل،   هد هة ن ال هدهللل عدمهة  ه  همهة ،ا 

 لهتصمههلل  لهلل امهللت ال احن  ذا تتمدمن مع  ا  هللن إ اائهن  ،ههةن ،لعا  هللمة ملد ن

 فههللا  225  ل   ن2006 ه،مه،/ااحزها  حت    2006 همدها/الادمي عدم،ا  ممذن الم عاي

 (222: 2020الهلل سن . )االمت د دت الت اهمهة  ي صم،هلل حمدس ساهحدن إاا 2289،

،اغ  الم دعن الهللا ههة التي ،اسفت حمدس؛  إمفد ل  تمس مفمتفد األ،ل   ي ملد،مة  

 .ن لم دهلللتل  دأل اى الله  همهها"سهمدهلل  دله "المحتنن  عدمت امههة   ا 

 امتلد ة امهللالع ممذ تملههللاه  الممههدت  عاا ما "سهمدهلل  دله "  السمهللي   ا ههةام تمت ا 

 االحتان سهش  ا   الممههة؛  ذا ،الان الل دع مميل ااقتهدهلل ما الملد،م،ا تمعا حهث ؛األقص 

 له حث امائل ما مئدت  تلمهن"  هت  ها" الهللا هي اال ت  داات سفدز قد ،  غزلن اه  حا هد

الهللاا دت الممدصالن  ماعز) .محتسزهل ، ،هة ااتلدلل ،معدا ن" دله " هامص اا ،لهتحاي

7/7/2029 ) 

 ع هت الممههة ت ،اا م،اهد  ي م دا الملد،مة  ي غزلن  مهلل االم حدا ا  اائههي ممفدن  لهلل  

امتدزت  دلهللقة ،الت  ه ن ،  ه،ا سهللههلل  ي الممن الملد، ن  سد ت ما  هف   ،  المهلل، عد تعدا 

 ا،ا ن ا   5دف لاصههلل عتدئا الل د ن ، صدئن الملد،مةن ،  ات  م،س فد السمهللي لمهللل سهللههلل ه 
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  ها  2000 ن ،تحاها  عاا ما 2022 عت، ا /ت اها  ،ن 28إ اي  ااحل  صللة الت دهللن  ي 

 .ما ذ،ي األحعد  المدلهة ،المؤ هللل

  :م52/5/2009 – 22/52/2002حرب الفرقان  .2

 ، ت سهع المدس  ا،ا تفد إس دا حمدس اه  التمدزن اا  غزل اه  الحصدا   ن  ا  مهلل 

 .  2008هلله م ا /عدم،ا األ،ن 27 هلل   ي ه  الا،ال  هلل دن قاا االحتان ال هلل   فس،   دمن ا

 غزلن اه  الحاا  هللف  ا"  ،لمات اهف،هلل" آمذاك ،زاائل ائهس ل دا اه  االحتان، اها  

ملدذ, الل دع  ي لهملد،مة التحتهة ال مهة تهللمها  ( 90/22/2029صحهلة الا دلةن . )" دله " ،ا 

ا دددت دات عتدئدددا الل دددد ن امتصددددص ال دددا ة األ،لددد  ،الملدسئدددة اغددد   لمفدددد ال دددهللههللن  مدددد   

اللدسمة التي ااتع تفد  دئاات االحتان  لصف ماعز لسمهع المااعز الحه،هة  ي ق دع غدزل ،  دعن 

 الله دد همهة ال ددحة اهد  السهللهدهللل الم دعاهة ال، ددئن مدا العاهدا ملدسآتفدد  دما ا دت هللمتامهدفن ، 

 ( 27/22/2020م،قع عتدئا الل د ن . )ق ن ما ت ت هلل  ل  ،التي

 اائهههة  أا اهللهلل الص،ااهخ التي تمتهعفد ال دئهلل امهلل المؤ  ة الم عاهة ا  ،عدا االاتلدهلل 

( 229)  مفد   هلت مد هلداالعا الملدسأل  ل ن ( 10) ، ( غااهلل)د  ما ص،ااهخ عتدئا الل 

الم  اهة اه   لدهد ن عمد اعت لت المؤ  ة الصفه،مهة ما  ان اللح،صدت "غااهلل"صدا،خ 

التي تحت،ي " غ،ش هللاا"ع ن لتصن لمم لة  60 مل همعا ت ،ها د لتصن م د ة  "غااهلل"ص،ااهخ 

 ( 77 :2009 ازقةن) .اه  المهللهلل األع ا ما ا  اائهههها 

  



                   

 

98 
 

 :  اائههين التي قد   فد الل د   دلتدلي،ات مت امههدت الاهلل اه  المهلل،اا ا

 ت ،اات الم،قف الم عاين   هللاهة مماعة اللاقدا  فهللت تعاهلده  ي م  ة إ اي ا  فد  .2

( 95)الص،ااهخ اهللا اه  اللصف الس،ي العاهفن  لي اله،  األ،ن   هي الل د  مد هلداا 

 اي الص،ااهخ ة اات   إاألهد  األ،ل  ما المماعن ، مهلل (55)صدا، دن ، ي اله،  الادمي 

 . ت ،اات ال، ع الم عاي  ي المههللاا

اه  األاض ما  ان ا تفهللاف الم،اقع الم عاهة ت،سهل  ا دت هللقهلة ل هللمة الم،قف   .2

 .،الل،ااهلل الس،هة ،الممد ي اال تااتهسهة

تل،  اه  تملهذ امههدت قصف  ممهللالت متزمة ،محهلل،هلللن : تملهذ ا تااتهسهة االتزاا الصدا، ي .9

اتلدهلل قهدهللل الملد،مة  ا الحاا  ت ،نن لذا عدا الممهللن المد    اي الص،ااهخ  ي اله،  ال

صدا، دن  داتمهللت  ذا اال تااتهسهةن ألمفد  ااهللت  ا ت، ح  هئد مفمده ( 20-25)ال،احهلل ما 

 (78: 2009ازقةن . ) ا الحمهة الم عاهة  د هةن ، ا اال تمااا  ي إ اقفد هلللهن اه  ذلك

الحاا الت ،ا الم،اي ألهللا  حمدس الم عاين ،الذي هعما  م،اهة ال اح  فهللت   

ن ممد  دسأت السمهعن ،ت سهن "غااهلل"الم ت هلل   ي  ذا الحاان ،المهللى التي ،صهت إلهفد ص،ااهخ 

  ن ا ت  دااتي إ اائههين  ي اهلل  الملهللال اا ع ف اللهللال الصدا، هة ،الم هحة لحمدسن ،اهلل  

 .  ف الحاا التي  اهمتفد إ اائهنتحلهي  ي  هللف ما   هللا

   :م52/50/2052مام صفقة وفاء األحرارإت .9

 ،الفا،ا ن2ع  965 م دحة  ي  دحتسدزا  نده ع هااه  ممه اه إمسدز  " دله " إ لد  امههةتمت ا  

 م د مة إل   د  د ة ، مدان ،ال د دك الم، دهلل  ي إ اائهههة م د اات  سفزل اااة  اها ما

 (29/20/2029صحهلة  ه  هان . )هلل،لهة دااتا ت    سفزل اهللل
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ما التملههللات اال ت  دااتهة  ،    هئةالصللة للهلل ا ت دات عتدئا الل د ن  ا تمسز   

اائههههان ، ا تت مسداة   فد  ،عة ا  ن ع ات،األممهةن  مهلل  م،ات ما االحتلدن  دلسمهللي

 . للهللال اه  الممد،ال ،التلد،ضا مزست  هادت الحه ة ال هد هةن ، ات ما ت،ازمن ،غه  الملد،مة

 :م54/55/2052معركة حجارة السجيل   .4

 ن عدمت غزل اه  م،اهلل مع تصمههلل إ اائههي سهللههللن  لهلل 2022م، م ا/ت اها الادمي21 ي   

قد  ال هااا الحا ي  لصف  هدال عدا ه تلهفد قدئهلل عتدئا الل د   ي غزل  حمهلل السم اين ممد  هللى 

،  متفد " ام،هلل ال حدا" االغتهدن  هللاهة لمماعة   مد د االحتان  ال ت فدهللا اه  الل،ان ، عن

 ".حسدال ال سهن " عتدئا الل د   د 

 اللهللال مسدن  ي  ،ا  المدل ن  ذ هت ا عاهة قهللاات اا المماعة  ان حمدس ع لت  

 .تفدالسهللههللل ،المتلهللمة  ي تلمه لأل هحة ،ا ت هللامفد له دئااتن الم دهللل الص،ااهخ    الصدا، هةن

 ( 28/22/2022 م،قع عتدئا الل د ن)

 M75 صدا،خ  ي تماهتالتي  ملدسآتفد  ع ا ااالمماعة  ع لت عتدئا الل د    ان،   

 إ اا ه . هلل المؤ س له فههلل ت هههللاه  اال    ذا اههل ،  هلت ن%200 محههده  ،المصمع الم ،ا

 (  28/22/2022م،قع عتدئا الل د ن . )الملدهللمة

 ،المد ال الادمهة اللمدتها  ثلد،مة ا اامهةن ا تاقت عتدئا الل د  ،اه  صمههلل الم  

 ( 21/22/2029م،قع الا دلةن ).المهللاادت ل اح تفهللههلل ا دلة  ات،  اال اائهههتهان

 الملد،مة  هفد  ا ت التي المدا إ اي ،قف  ي تمان  هد ي  مسدح الممههة تعههت  ذا  

 ( 21/22/2022م،قع السزهال متن . ) ا، فد
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االحتان  ممع  ي ،المتماهة حمدسن لفد    ت التي الم،اسفة ق،ااهلل ، ا تت متدئج الحمهة  

 لل دمتدح عدا الذي الم هي الحاهة لفدمش مفدهة ،، ع غتهدنناال امههدت م،اصهة ما اال اائههي

 هاع  مسدزإ ، ذا االغتهدنن امههدت  ،قف  تلد مدت التز  إمل حهث ؛الم عاي الممن صمههلل اه 

 ( 25/22/2022 ه  ها اآلان ) .لحمدس سهللاه  مف ، 

 :ما بين التصدي للتوغالت وكمائن األنفاق .5

،حهللات "ما  ان  ؛م،اسفة الت،غات ،االستهدحدت ا  اائهههةا تمات عتدئا الل د   ي   

 ،الاصهلل لاستهدحن المما ة الله  همهة الممد ي حاا ة  يفد مفدم تتاعزن ، "الماا  ها

 التمدس   ،  مع متلهللمة  مدعا  ي ،تع،ا الههنن  دادت  ي  امدلفد ممن  ،تؤهللي ن،اال ت اع

صحهلة . )مت،اصن   عن غزل ق دع اغ،ا ،هحا ،ا هااق ،ا عمد نانتاالح سهش ق،ات مع

 ( 28/22/2029 ه  هان

صههلل األغ هد ن صههلل )، ازت المهللههلل ما امههدت الل د   ي م،اسفة الت،غات؛   از د   

 (.حلن الم،تن امههة  ،ا ة المسف،ن األ داين

  تااتهسهة التي ات متفد عتدئا الل د  اه  حهلل،هلل غزلن حللت  هد ة الاهللعن ما  ان دال   

 ها الاصهلل ،المتد مة ،الت  ه ن  السف،زهة اه  تهك الحهلل،هللتحلهي امصاي الم دغتة ،الملدسألن ، 

 :لتحلهي  هلل ها   د هها

 تلهلل  ،الت،غن اه  الحهلل،هللنلس  ق،ات االحتان ما محد،لة ال .2

 .ع ا اهللهلل ما ال  دئا  ي صل،ف المهلل، الصفه،مي ،محد،لة   ا سم،هلل هلدع ،ا   .2

 :قهللااتفد  ي غزلن ،ما   از ممدلمل ت ،هاعتدئا الل د  ا ت دات  ا،همعا الل،ن إ  

 .عهه،متا 75مهللا د ألعاا ما  مداة الص،ااهخ المحههة ،التي ،صن ي صمسدحفد  .2
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 تتمعا ا  مئدت الص،ااهخ اه  ال ههللات المحدذهة لل دع غزلن هلل،ا  ايه  إقهللاتفد ا .2

 .اصهلل م هلهفد ما الم تهلة الاصهلل ، سفزل االحتان  دئاات

ة ،التي الممحم  التصداهللي  ي امههدتفد الصدا، هة  ان التصهللي لهمهلل،اان  ا ا ،ائه .9

 .تم  اا ت  ه  ا عاي مدسع

 .ع ف اللهللال الم عاهة ،حسمفد لفد تل اه مسدحفد  ت ههن المهلل، ا  اائههي ،اهلل  قهللا  .1

 .ن االحتان   ا ذاهمد  ي م،اسفتفدن ،  "حاا األملدي " ،تل،قفد  ي إهللاال  .5

اه  حهلل،هلل ق دع  عتدئا الل د   ي م،اسفة  ي ت،غن  هد ة الاهللع عد تااتهسهة ات متفد .6

 .تسد،ز األمتدات دك  هف   ،  المهلل، ،اه   مهلل ال هغزلن ،اال 

اصهلل تحاعدت المهلل، اه  حهلل،هلل الل دعن ،حهللات اصهلل ،متد مة مت ،الن ت ت هلل  لامتاعفد ل .7

اال تماااهة  ي امن ،حهللات الماا  ها التد مة لفدن ،اللهد   إاهللاهلل د ،تهللاه فد ،تل ه  ، 

اهللاهلل د ل    الم،اسفة ،التصهللي  .  مفدمفدن ،ا 



                   

 

112 
 

 أثر المقاومة والمشاركة في الحكم على اآلخر: المبحث الثاني

 هددددا مفمددددا؛  حدددهلل مد اد دددت  ا ددق صددد ح لدددهللهفد ا دددتحل ، دددداعة حمددددس  دددي ال ددده ة مدددهلل م 

 .  هللاال  ئ،ا المدس ،ال ه ة إ متمااه  ا  ن ،اآل ا المتغها الملد،مة

 ال ده ة  ه د ، دلتدلين ،احهللل لممهة ،سفدا ،ال ه  الحاا ال هد ة اه   ي الم هلل  حهث ما 

  عن  ي ،الملد،مةن الملد،مة   عدن ما  عن ال هد ة ألان محم،هلل  ما ،تلد،  ال هد ة تمداس  ا

 (2029  ااشن : ملد هة. )ت تهف األهلل،ات ،لعا ال هد ة   عدن ما

 اللدم،مهة ،الماسمهة ال ااهة مصدهللا  ي" زهلل،اسهةاال"  متل ، ع  ي حمدس  ص حت،  

 حي  ااهة   ذت  هممد ملمان  م ي  تل،هض ال ه ة تمداس  في ال هد ين اللمن لممدا ة

 ت هلل  ال ألمفد المدل ؛  ي ملد،مة حاعة عنع االحتانن ملد،مة تل،هض  ان ما الملد،مة ممدا ة

 ( 27/1/2007 ،ا إ ا ن ) .اهللمل ما الملد،مة    اه  ال ما ا تلتد   مهلل الملد،  م د فد

 األن حمدس إلهل ا  ات الذي ال،اقع األما ما سز ه  ،الحع  الملد،مة  ها السمع، دت  

 ههلل"  مدا ا مت ن  ه  ها  ي هحهللث ل   ذا لعا ؛،الحع  الهلل،لة إقدمة ا  نالتحاها  ا هأتي صناأل

 هع،ا ال،اقع ألا  ي   اى ،  هتن اهللههللل  م،ا  ي  مسحت لت  هل ،حد،لت ن"تلد،  ،ههلل ت مي

 (2029ازقةن : ملد هة. ) المناهة ما  ق،ى حهدمد 

،الحع ن  في تتمدمن مع ت ،اات م تسهلللن  ه  تؤصن امههده لل هة السمع  ها الملد،مة  

 ،اقع  مد  مل فد ،سهللت ي  اا السمع  همفمدن   عاهااما  الفد تل،   تلهللها الم،قفن  ه  ت ض 

  ما،مة تتمد    ا ،حد،لت الحصدان ها ع حت  فد االاتااف  دالتلدقهدت ، ا تهتز   فدمم  ها

 (2029م،  ن : هةملد .)فده ملن لعا ل  الم،قف اه  الحلدن مع للنهة
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 :أثر مشاركة حماس في السلطة على مقاومتها .5

تاى حمدس  مفد حللت المهللههلل ما المسدحدت  مهلل م داعتفد  دالمت د دت  مد ه هلل  مفسفد  

 دصة  مهلل  ه اتفد اه  ، الملد، ن  أ،سهللت  هئة تتهح ما  الفد الت ،ها  ي  مهة الملد،مة لهللهفدن 

 هدت التي حللتفد حمدس  دلم داعة  ي ال ه ة اه  مفسفد األما  ي غزلن ،ما   از ا هسد

 : الملد، 

أص حت ت ا حا ده اه  المما ن ،هلل هت  ي ج ملد، ن  ما الم تهلة إل   امدمتح،هن  سفزل األ .2

 (2029الز دان : ملد هة.  )م،اسفة المهلل،

م،هلل  مد  حمدهة نفا الملد،مة ،الممن اه  ت ،ها د ،مهلل د  عن ال  ن المتدحة ما  سن الص .2

 (2029  ، ماز،ين : ملد هة. )االحتان

التداه هة  ممداعفد   از  د تعمد  ا ،س،هلل د  ي الحع  عدا ادماه م دمهللاه لهممن الملد، ن    .9

( هنال س ،حسدال األحااا ،، د  ،اللاقدا المت هللهلل ال،  ) ،ممداك الحع،مةن  ي ،س،هلل د نن  ي

 (2029  ، ا ههلللن : ملد هة. )ذلك اه   د هلل  ها

: ملد هة. ) د هدا  ،تمزز التي تؤعهلل اه  حي الملد،مة ،ت مهفدن الل،امها ما العاها ت اهع .1

 (.2029م،  ن 

 الملد،مةن  امدمج ،تل،هة لمم، متمهزل  اصة، عذا ، ات إهللاال حمدس لل دع غزل   

 الل دع هللاالإ  ان ما ال ه ة  ي م داعتفد  ا هممي مد التحتهةن ، مد د اللتدلهة قهللااتفد ،م دالة

 غ د  د لفد ،، ات ،الملد،مةن ال ه ة  ها تمدغمده  ، حهللات الملد،مةن لصدلح إهسد ي   عن امهت

 (.2029صدلحن : ملد هة) .،ال ااي ال هد ي
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، عذا  إا حمدس  مزا،ستفد  ها ال ه ة ،الملد،مة  ا ت غ د  لملد،متفدن ،ا ت دات  ا   

ة؛ اغ   ا  دلسمع  همفمدن سمن حمدس ت،اسل المهللههلل ما تحلي المهللههلل ما ا مسدزات تم،هلل لهملد،م

 .  الممهلدت

 :أثر تمسك حماس بالمقاومة على أدائها بالسلطة .2

 :   مفد سهللا عاهال م دعن  ي  هلل هت حمدس ،الحع  الملد،مة  ها السمعممدهلللة   

،  2008اهلل،اا االحتان اال اائههي  ي حا ها مت،اصهتها اه  ال ما الله  همي  ي ادمي  .2

 ن ، هلل  ق،ات االحتان اال اائههي لعد ة الم،اقع الحع،مهة  هلل ا ما مسهس ال،زاا  ما،ااه 2022

 مااعز ال ا ة ،ال س،ا ،تهللمها مح ة العفا د  ،الس ،ا ،تح ه  ال مهة التحتهة التي ت هلل  

 (2029ازقةن : ملد هة.) المستمع

 غها إل  ،الممد ا الحهلل،هلل  ، تصدهللاالق  ، األما  عدا  ،ا  الحهدل مل،مدت ت، ها المسز اا .2

 (2029حمهللن: ملد هة).   ا ت هللههلل ا حتان الحصدا اه  ق دع غزل ذلك

لتزامدتل .9  .اهلل  إاتااف المستمع الهلل،لي  فد ،ا 

، دلتدلي ت اات الحع،مة مدهللهده   عن ع ها    ا تم عفد   هدا الملد،مةن ،حمدس    

هف الملد، دت التي تصا اههل حاعة  تحن مأزي ا تحلدقدت  ، ه،ن ،تصدهللمت مع مهلل هت  ي 

 (2029ازقةن : ملد هة.  )،   ااتااف هلل،لي  ممفج حاعة  تح

 لعان الممم،هة المدحهة ما ح،لفد السمد ها التلدف ما زاهلل  دلملد،مة ،مع  ا تم ك حمدس  

  ي حمدس ،س،هلل  إا ،لذان سد زل غها  هئة  ي   همهة حع  ااقدت ت ،ا ا  لفد هتهح ال  ذا

 (2029ممهااتن : ملد هة.)الاما ههلل ع المدهللي الم،ا ا سمن  دلملد،مة ،تم عفد ال ه ة
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لت حمدس اه   ا ال ما الله  همي همهن  عاا  ي اد لتل لهملد،مةن ، ااهللت ما    ا، 

 ان المزا،سة تممهة  ذا السدما لهللهلن لعمفد ،قمت  مد  ا تحلدي حدسدتل التي هاغا  ي تحلهلفد 

تزاههللت م ت،هدت الللا ،ال  دلةن ،تااسمت التسدال ،الصمداة ،الزاااة إل   هللم  ،ع  فدن  لهلل 

 .الهللاسدتن ، ص حت اه  حد ة الفد،هةن ممد   لهللت الحع،مة ا دلتفد  ي ت، ها المهش العاه 

 :التهدئة للحفاظ على الحكم .3

 ،عدمت نمع االحتان التفهللئة اه  اد    عن ت ها ،اقع المزا،سة ما حمدس المحد نة  

  ا همعا ال تفهللئة  هلل،ا   دلحع ن مدسحة  مفد ا دتإ ،محد،لة ن هلل،   س،ا   ت، ها مممهة الحع،مة

 االحتان اال اائههين ههلل مل ا عاهة مع م،اسفة ة ه ألان ،م داهع اه ا تامدا  ،تسها اه اقتصدهلل ت مي

 (2029حمهللن: ملد هة.)إلخ...،ال ا ة األما ،ملاات نتهةالتح ال م  لتهللمها

  ممههة قدمت ،امهللمدن هلل داهده   ه،عفد ،سمن الم هحةن  دلممههدت الم دهللال  أ،قلت حمدس  

 المت،اصهة ا  اائهههة المهلل،امهة الساائ     ا هلل داهده  عدا  ه،عفد  إا ؛" دله "   ا،  المت هللهلل ال،  

 ( 2029صدلحن : ملد هة) .الله  همي ال ما اه 

، أا حع،متفد حع،مة  نملد،مة حاعة  مفد اه  المد  ال مت اه ،لذك حد نت حمدس    

 ق،ى مع تت،ا ي ألا ا  اتفد لعم فد؛قهدهللات تلنتم ،ل  لهملد،مةن منهة  ا ت ألمفد ملد،مة

 تلهت  مدك هع،ا ال، ن ال، مي  د سمدع الل،ى عن ما ام  د   مدك هع،ا  ا   دس اه  الملد،مة

 حمدس ،تعهف ،مملهللل صم ة  دلممدهلللةن هةالل،ى ال هد  ت،ا ي هلل،ا  اائهنإ مع س فدت  تح  ،

 (2029حمهللن : ملد هة) .العاها
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 :الحكومة في ظل العدوان .4

 ال،زااات عن  ي تممن ي نن المهلل،اا المتعاا اه  غزل؛  عهت الحع،مة لسدا ال ،اائ   

 مماعة  ي المدس حهدل إهللاال: ن ، فذا الصهللهلل عدا لهحع،مة تسا ة  ي ذلك ما  ان،المؤ  دت

 ،مم آتفدن ،،زاااتفد ،معدت فد مؤ  دتفد قهللاتفد اه  تسد،ز مد تهللما ما، ن ه،  29 لمهللل قدااللا 

ن  هن هحهللث  ا هلل،ا م،نلهفد لسمهع الا،اتا ،ا ت دات صاف ، ل،   فهللا ؛ التحتهة ،ال مهة

 (.2029الندندن : ملد هة.)ممف  ،التمدمن ال، ،هلل ا تل دن، 

ا،سة  ها الملد،مة ،الحع ن  فمدك ما هاى تت دها اآلاا  ح،ن مسدح حمدس  ي المز   

 . صم، ة ذلكن ، مدك ما هاى  ي مسدحفد  دلحهلل األهللم ن مع  مض ال ه هدت

همتلهلل اللاهي األ،ن صم، ة السمع  ها مت ه دت ال ه ة ،مت ه دت الملد،مة  ي نن غهدا   

ف هلل،لي  داسين ا تااتهسهة ، مهة م،حهلللن ألا ال ه ة تحتدج لتم،هن ما سفدت مدمحةن ،الاتاا

،ت،اصن مع المدل  ال داسين  لي الملد،مة تحتدج ألا ت،اسل االحتان  دلممن الم عاي هلل،ا  ا 

 (2029  ااشن : ملد هة.)تح ا ح دا  لهللاا الممدصا  ، الم،اقع ال هد هة

 الحدن  ، عمد االحتانن تحت،الحع   الملد،مة  ها السمع همعا ال الممههة المدحهة،ما   

 التي السفة عدمت مد إذا  ص،صده  نامن حع،مي  ي ،تم هن إ  دن اههل ه فن حهث ة؛ال ل  ي

مة سفة  ي  ل تل،    ، ع المحه ةن  دل هئة   د ده  مات  ة م  هة امههة  همفمد السمع مسدحن  ملد، 

 الحصدا ممدمدل  ها هسمع الل دع  ي م  ي مسدح امة عدا  إذا نال لة اا م تهف غزل

مسدزاتفد؛ الملد،مة صم،هلل ، ها هةالم عا  ،ال ا دت  إهللاال  إمعدمهة ُهم ئ ال ال لة  ي ال، ع  إا ،ا 

 (2029صدلحن : ملد هة)  .الملد،مة  امدمج تت م  هللامت مد االحتان تحت لهحع  حمدس
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تغهها  دل اللهد  إمعدمهة ا تاض  ملاالمت د دت   ي حمدس  امدمج  ي الائه هة لاغالعمد  ا ا  

 ،لذلك  هللت نال لة  ي ، دلذات ال هد هة الهم ة  ا،  تلاض  ، الحتاننا تحت  صاح،ا

 ا قههمهة ،ال هئة الله  همي ال مف نن    ي الممدنن  مههلل  مااه  الل دع اا الحصدا ا ع إمعدمهة

 ا ع  ا  ي ؛ا  اائهههة لإلما ات  عاا ،ت تسها حمدسن  امدمج مع تت،ا ي ال التي ،الهلل،لهة

: ملد هة) .الحصدا  ذا  هلل  امهللمد الحاعة ت،قمتل ممد  عاا  ،هن ا تامدئي فهللسل هحتدج الحصدا

 (2029صدلحن 

 ، هتمد  الصها  ي عمد حهللث نالملد،مة ،الحع   ها السمع همد  مدك ما هاى إمعدمهة   

 التماان  مض ما  دلاغ   اىن ،حمدس مسحت  ي السمع  همفمد  ي غزلن  ، مي تحاا ،تسداا

 ت،ازا ما ال لة   اج ممد ،ال لةن غزل  ها  هد ي،  سغاا ي مل د ا ما ه  هميالل ال، ع    ا

 .الل دع  ي الملد،مة ملهللاات اه  التأاها  ي  ه هده  هلل،ااه  تهما فد،سمه  ن ؛اآلا حت  الل،ى

 (2029مد عن : ملد هة)

 ةا تامدئه نا،ف ي  ،الحع  الملد،مة  ها المزا،سة ا ت داتحمدس ما سفتفد تاى  مفد   

 التي المل دتمد هك اا ن الحع   ي لفد األ،ن اله،  ممذ محع  حصدال تما تن حهممد ،صم ة

ن الحع،مة امن لتم هن الحاعة لع،اهللا ،اللتن ال  ف امههدت،التي ،صهت ذا،تفد  مدمفد  ، مت

ن التفد  ا تفد التي الممت  ة ال م هة لإلااهللل ال ااهة ،تا هخ األم،ا ح   ما تمعمت لعا الحاعة

  مد  الصم،هلل سن  ما المتدحة ال  ن  عن ،مهلل د ت ،ها د اه  ،الممن الملد،مة فان حمدهة، 

ن (  2022 ن2009-2008ن  2006) غزل اه  الاااة الحا،ا  ان سههده   ذا ،نفا االحتانن

 (2029  ، ماز،ين : ملد هة". )المؤاماات،  المهلل،اا،  نالحصدا ،سل  ي الحاعة ،صمهللت
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النا،ف الهللا ههة ،ال داسهة لتسا ة حمدس  ي الحع ن عدمت صم ةن ،هغها   عن اد   إا   

هللاال األزمةن ممد  ادي تلهللمفد  همد ت احل  ي  امدمسفد ا مت د ين مع  مفد حد نت  اههفد الت،تا ،ا 

اه  ا،ا تفد اللعاهةن ،ل  تتمدزن اا مفسفد الملد،  ما  سن الحع ن ، سهت المهللههلل ما المسدحدت 

 . د،مة ،ق،تفد الم عاهةن ،تحهللهفد لإلحتان ي هلل ع المل

 :ممفد ل  ت ت ع المزا،سة  دل عن الم ه،ان لمهللل ا،امن  داج إااهللتفد مل ل  ي ال،قت إال  مفد 

 .ن ، هئة الحع  لا تع،ا م تلال  ي نهلاالحتان لل ا تحلدقدتل  ا الحع  تحت.  

 .  قههمي ،هلل،ليما امل د   ه  همي ،حصدا اا ي ،ا   مد تاتا.ا 

 .هلل  االاتااف الهلل،لي  فد ،  امدمسفد الملد، ن ،مهن المستمع الهلل،لي لحن الهلل،لتهاا.ج 

الملد،مة  ي  عا حمدس المزا،سة  ها الملد،مة ،الحع ن ألا تمهي   مد   ي ما ا،امن  

ال همعا  ا ت د،هل  أي  ي  آ ا؛  ن ت م  لت  ها عن ال، دئن  اه   اهي التحاها اد تمفج 

قهلل ل  تل   تحههن ،تلهه  التحهللهدت التي  دل ه ةن مهللمد قاات الم داعة ا ،حمدسن فدما  سه

ت،حههلل الصف  تلهللمفد  همد ت م  إلهل   ادين  حعمت  ي نن ازلة هلل،لهة ، هد هة ت،اسففدن

 .  الملد،مة ا ا،تص،ه ل مح، م دا التحاها التي تؤما  ل  نالله  همي

مدت ال ما الله  همين ،مصدلحلن عمد ،تلت ي ماحهة الحع  الم ؤ،لهة تسدا م تهز   

،م،اسفة االحتان ،المهلل،اان ، ،  ما هتمذا  ي نن  ه ال االحتان اه  المدن ،الملدصة 

 .،االقتصدهلل ،الممد ا ،الحهلل،هللن ،ازلة هلل،لهة  مستمع هلل،لي الهؤما  مفج حمدس
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 المفاضلة بين المقاومة والحكم لدى حماس: الثالثالمبحث 

مدهش  ها الملد،مة ،الحع ؛ لعا ال مت المد  ه ها إل   مفد ل  حد،لت  ا ت ع صهغة ت  

ت ت ع السمع  همفمد  دل عن الم ه،ان  دلملد،مة لهللهفد ا تحلدقدتفدن ،الحع  لهللهل عذلكن ، مدك 

 .تمداض مد  ها عن ا تحلدي اآل ا

ع  ا تحلدقدت الحع  م مهة اه  اتلدي  ، ه، الذي تمدا ل حمدسن ،مد زان االحتان هتح  

 ي  هللم  مت ه دت الحهدلن ،مد زالت المم هدت الهلل،لهة تاى  حي االحتان  أاض  ه  ها ، ذا مد 

تا  ل حمدس  دلم هين  ي حها ،س،هلل  ي  ه  همي آ ا هاى  ي مل ل  مل ال ااهة مدزان 

 .  متم عد   هداات الملد، دت لسها حل،ي ال ما الله  همي عمد هل ن

 قدمت دلملد،مة  متمدا هان متلد هها عأماها ،الحع  ملد،مةال ، ع هم غي الاغ   مل    

ن إم دمفد تحع   ا الم تغاا ما  ههس  ا فد تحاها ما تتمعا ،امهللمد ن،ا م دا األاض لتحاها

 ن 2971  مة الله  همي ال، مي المسهس ااتمهللا الذي التحاها لممنمة الم ا الملد   امدمج ،حت 

  مد الملد هة م، ،عن   ه  ها ما تحاهاا هت  سز   ي  اه ال، مي الحع  إقدمة اه  همص

: ملد هة)  .لله  ها ال دمن التحاها م ا،ع  ي  هصا ذلك عدا إذا مد،  المصهحةن  تلهللها مات  

 (2029صدلحن 

،تاى حمدس  مل لهس  مدك مد ههلل مفد الملد هة إال االم اا   ي الممههة ال هد هة ، ،  ما   

تاعفد لهحع   ها هع،ا إال  دتلدي  هد ي  ه  همي هللا هين ،لا هع،ا  غها ،ااهللن ، مل ، ي حدن

اه  ح دا الملد،مة  أي ص،ال  ، ،سل عدان ، تم ي  ي    الملد،مة مفمد تغهات نا،ف 

 (. 2029الز دان : ملد هة)الحع  
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لهحع،مة  أمفد ن ،تأتي اؤهتفد م داهلل ادمن الحع ،  التحاهان  ي لهللى حمدس دلملد،مة   

تعتهعهة ،آمهة لتفهئة الس فة الهللا ههة ،ال داسهة لهم ا،ع ا  امي  ي تحاها  ه  ها ماحهة 

،تحاها ا م دا الله  همين ،تأ هس هلل،لة  ه  همهة م تلهة عدمهة ال هدهللل ،ادصمتفد ال،حههللل 

 (.2029الندندن : ملد هة)  .اللهللس

حع ن  دتت مهللاعة ما الماحن  أا حمدس ،مع ما،ا  م،ات حعمفد ، ، فد لتسا ة ال  

 أمل ال همعا  ا تتحمن اا  الحع   ي نن االحتانن ،ال همعا الم د،ال  ها   ي الحع  

 .،الملد،مةن ،ال ها  فمد   عن مت،ا ي    ا مت ه دتفمد

  دلمااق ة ،تعتلي الحع ن لتاك   ه،ا اا مدك ما هل ن اه   ا تل،  حمدس  دل حث   

ذ لهملد،مةنن ،التلاغ ،التصحهح  تأتي المهلل، م،اسفة  إا  م ين ،تأهههلل سمد هاهة اا ت حث عدمت ا،ا 

 ،الملد،مة ال ه ة  ها دللصنمهةن  ،المدل ،ا  امهة ،الما هة الله  همهة هدت، الم ت اه   ذلك لفد

  إهللاال تل،  التي ال ه ة ه تفهللف المهلل، ؛ ألاالممن اا ا هللاال ت،قف ،م دعن  م،  ال ما هسما

 ،اا ال هد هة ال ؤ،ا اا ا هللاال إ مدهلل تت ها ،المهللمهة اله،مهة المدس حمصدل،  ؛المدس  ؤ،ا

 (2029قد  ن : ملد هة)  .الملد،مة

، ، مل ل مد  ااهللتل حمدس امهللمد قاات الم داعة  ي االمت د دت الت اهمهةن ،االعتلد    

 ان ق ة   دلت،اسهلل ، ل،ل  ي المسهسن ،ممدا ة المااق ة ،التصحهحن ،حمدهة نفا الملد،مة ما

ال المدان لعا ال،اقع تحت االحتانن ،،س،هلل  اهي ممنمة التحاها الذي هؤما  دلملد، دت ، ي 

اتلدقهة  ، ه،ن ،ال هؤما   هدا الملد،مة  هح،ن هلل،ا ذلكن  دال د ة لت مي المستمع الهلل،لي لهحه،ن 

 .ال مههة لهل هة الله  همهةن ،ال هؤما  دلملد،مة ع هدا ممعا  ا هل ن  ل
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 ل،حهلل د الحع  ،لهةم ؤ  تتحمن  ا الصما ما  أمل قمدادت ل إ حمدس ،صهتن اد    عن  

 ،لذلكن  دلحع  ،حههللل تع،ا ا  لفد ت مح ال الهلل،لهة ،النا،ف ال هد هة النا،ف ألا ؛ت ت هع ،ال

 الل،ى عن مع ،ت،ا لي يت داع مند   مدك هع،ا  ا المصدلحة  دتلدقدت الم، ،ع  ذا  اح

 ،ال هد هة االقتصدهللهة الملد مة  ان غزل ق دع ألا نا،ف نالمصدلحة هلل،ا  هدا ن  اال هد هة

 .ام،مي   عن ال هد ي المند   ما تعا مدل  مزا،ستفدن  ي عاهاا تمسح ا  لحمدس ت مح لا

 (2029حمهللن : ملد هة)

 :  داإال  ا  مدك ما هاى  أمل لا تلد ن حمدس  ها الملد،مة ،الحع   ي المهللى الممن،ا لمهللل   

 .غزل ق دع  ؤ،ا إهللاال ي  اههفد  اض الذي ال،اقع .2

 .الملد،مة ملهللاات ،تأمها تمزهز اه  الحع   ي ال،س،هلل ه داهلل عهف  ، حت الل دع تسا ة .2

 مد ، ذا ناالامها  ها لهسمع المد هة اللهههة ال م،ات  ان ع هال  ص،ال ت ،ات حمدس  مهة .9

 .اآلا امل الم،هللل ذاتهده  هصما

ن  دلملد،مة ااقة لل لهللهفد قااا عنى  أا حمدس تلد ن  دتسدا الملد،مة؛ ،  مدك ما ها   

. ،المؤ  دت ،الس ،ا العفا د   اعةعدا ا تحلدي ذلك الحاا   ا ت  " دله " ا ت ف ممهللمد 

 (2029م،  ن : ملد هة)

  هلل،ات ألا ل ن  غزل ق دع تهللها  ن  ين م  ئ  ف، تحع  حمدس  ا هتص،ا ،لذلك  ما  

 هذ ا الما ي ،الهللا ان  ههلل ،ال ااهة الهلل،لهة ،االاتااف  دلمدنن ا دس  ههلل  ن ن ههلل د هسل ال ه ة

 ( 2029م،  ن : ملد هة. )لائد ة ال ه ة
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 :مستقبل الجمع بين المقاومة والحكم

 تحت حمدس ال دا ،ا مد  هللاال ال أا الله  همي لهس  ل   ي غزلن  ن  ي ال لة   

 م داعة  ه  همهة حلهلهة لهسمهع اه    دس ال ااعة الله  همهة   ن2918،ال تدتن ، اا ي اد  

 (2029الندندن : ملد هة)تحت ا د ل  ه  همهةن ال همههفد تهلل ات ا اائهههة  ،  ماهعهة 

  ،ااا  لسمداة امتهللاهلل مفد أ   د فد  ي المنا تمههلل ا  إال  مل  مدك ت،سل ههللا، حمدس  

 امهلل مل،ااه  ه هي،  نالما ي  دلمدل   ،ااا  همداض ما مع م دعنممد ه ع لفد  نالم همها

 لماعز امتهللاهلل  أمفد تل،ن  سمداة محع،مها مع،ا  ا تل ن ال الله  همهة ال، مهة ألا؛ الله  همهها

.  ن لهسمداة ؛حمدسل لهس اللااا ألا نلألصن دتد م هع،ا ا  هسا ألا االمتهللاهلل ؛ داسي

 (2029  ااشن:ملد هة)

 اه ملدذإ  هلن ألا ، مي م ا،ع  داإ  ي المصدلحة مح، التلهلل  فدعمد هت ها ذلك مم  

  ا ل،حهلل د التحاها ممنمة  صدئن  ،  تح  ت ت هع ال،  نال، مهة لهحدلة تل،هةن ، المأزي ما لحمدس

  سمهللللصهدغة ائتاف ذي  نال، مهة الل،ى عن ت،ا ي تحتدج التين االحتان م،اسفة  ي مماعة تل،هلل

 امههة تت  ،ل  المصدلحة،  ال، مي ال،ادي ،اهلتي  ي اههل الت،ا ي ت  اممع  ما ، ذا نم،حهللل

 (2029  ااشن : ملد هة".  ) التملهذ

السمع  همفمد م تحهن إذا   عن اد  الملد هة  ها الملد،مة ،الحع    أ ا تااتهسين ،   

هدل ال م ألة تمدا ت الملد،مة مع مند  الحع  اللدئ ن ، دلتدلي  دلتمدغ   ها اللاهلها  ا،ال ح

 (.2029هلل،هكن: ملد هة.  )ا تهدا

 ، مي  امدمج  تتلي اههفد الل،ى ال هد هة  ه  همهة ا تااتهسهة ،ما الممعا الحهللهث اا  

ت اج الحدلة ال، مهة ما الصهللا  الهللا هين  م تاعة ق،ا   ا ا نةالملد،م،  ال هد ة  ها همزج
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إال  ا ال، دئن ت تهف؛  ن67 الد حهلل،هلله  ا  ه  همهة هلل،لة تع،ا ا  السمهع لهللى المد   دلفهللف

.  إال  مل هسا هللاا ة سهلل،ى ال، دئن ،متدئسفد ؛ دلملد،مة هاى اآل ا، ن  دلملد، دت هاى  دل مض

 .(2029حمهللن: ملد هة)

 المستمع ألا نعذلك للتح همعا ال عمدن ل،حهلل د ال، مي الممن تل،هلل  ا لحمدس همعا ا   

 ، مي مع،ا  تحن الادمي ههغي  ا ل اف همعا ا ن ل،تهاال  دتها  ها مل ،مد  دت الله  همي

  يت،حهلل  همفمد   ا ت ت هع ، مهة ا تااتهسهة ت ع  ا هسا لذلكن  اميإ ، مي مع،ا ،حمدس

 (2029  ااشن : ملد هة)  .م تاعة ق،ا    داإ

ه ا،ج  ي مأزين ،    ي حدسة ل( الملد، ها ،الملد،مها)، دلمد  ا  ا ي الاؤهة  ه  همهده   

ممل  صهغة م،حهللل تمهك هللهمدمهعهة  ي م،اسفة االحتانن ا ا المزا،سة  ها الملد،مة ،الملد، دتن 

 حهث ه مهلل مد م،قف  هد ي ،س فة م،حهللل  دلهة ما التمدزادتن ، ي صهغة ممعمة ،له ت 

 ( 68: 2005ازقةن . ) م تحههةن ، ذا هت ها تسهللههلل هللمد  المند  ال هد ي الله  همي

الذي همعا مع ا تمدهللل الهحمة ال، مهة ،ا اتلد   لهللااتمدن ،ع ا م،اقف الت دما   دل هدا 

الهلل،لي ،احتاا  المدل  لحلمد  ي تلاها المصهان ،هللا  م دالت  م مد  ي التحاها ،الم،هلللن  ، 

 (62: 2029ه، فن . ) الممن  ي إ دا  ااعة  هد هة ،ت،ا ي ، مي هلل،ممد إقصد  ألحهلل

   دا الماحهة  ذا اه   ا هغها هسا ناالحتان تحت الله  همهة األاا ي،مد هللامت   

ا د ن ال، مي التحاا  عهلهة ااالحهللهث  الممعا ما ن  لعا لهس ع ه ة؛ لهحع  ع ها سفهلل ،ا 

 مل ة ،   د ياأل الفهللف ال ه ة تع،ا ال  حهث ؛محهلل،هلل م دي  ما الم،ا مها  ئ،ا ت هها

 (2029حمهللن: ملد هة. )،االستمدادت الهلد ات عن ي  ال اف مل ة ،  ن، تح حمدس  ها الصااع
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 ل ن لخإ... ،الاسئها ،اال ته دا عدللهللس الع اى الل دهد  مد  نع هااه  حهزاه   ذت  دل ه ة    

ادهللل مااسمة امههة إساا  حمدس اه  لذلك د؛مفم احهز  لأل ف تأ ذ  حت  ا تااتهسي تلعها ،ا 

 (2029حمهللن: ملد هة.)الملد،مة لم، ،ع  اع  دا تمدم ،تم ي نال ه ة ا د   ما تت لف

ن ،الحعدد  الملد،مددة  ددها لهسمددع اللدهللمددة الماحهددة  ددي اددهللهللا مددا الممدددهها ت ددع  ا عمددد اههفددد  

 :، ي عدلتدلي

 .حمدس  فد تؤما التي الا،ا ت ما  ي   اا لهتمدزن  هل الم داعة  ، الحع  امههة تؤهللي  ال .2

 له ما م،حهللل ،تماهههة مؤ  هة  مهة ، ما ن، مي ت،ا ي اا مدتسة الحع  امههة تع،ا  ا .2

 ...(.ال ه ة ،ت،حههلل فن.ت.  ،تلمهن االمل د ن إمفد ) الله  همي

 هسا  ن ؛،الل دع ال لة  ي ال ه ة ممد ي اه   هل الم داعة  ، الحع  ملف،  هلتصا  ال .9

 ف.ت.   ي الم داعة  ان ما ،ال داجن الهللا ن  ي الله  همي ال ما له من الملف،  ت، هع

 .هلل،ا د ،تلمهن

 .،ا ع ، مي تحدلف  ما( ا معدا قهللا) الحع  امههة تع،ا  ا .1

 سمهمده  ، اصف  ،عاامتف  حاهتف  ،ت ما المدسن مصدلح الحع   ي الم داعة امههة ت هلل   ا .5

 ،ال الملد،مةن   هللاف مع هت ي ،اقتصدهللهده  تمم،هده   امدمسده  تلهلل ،  الل دهللن ،تحداا الممنن  ي

 .ال لهههة ،االقتصدهللات ال تفاعهةا المدهللات ه هلل 

  ، تم،هلل  ي    ده  تع،ا ، ال نتحمهل  ، الملد،مة  امدمج الحع   ي الم داعة امههة ت هلل   ا .6

  (2029صدلحن : ملد هة) .تااسمل

 مدك ما هل ن  ا تع،ا ال ه ة  ه ة إهللااهة ما  ان تغهها د  أا تص ح  ه ة غها  

اات ادمة  ي ال لة الغا هة ،ق دع غزل تهللها ال أا الهللا هين  هد هة ذات  د ع إهللااي  ممم  إهللا



                   

 

115 
 

، ا ال هع،ا لفد  أا  ي ال هد ةن ، ا ه،عن م، ،ع ال هد ة لحاعة ، مهة تمان س فة ،ا مة  ي 

التي تلاا  ي ال أا ال هد ين ،م ه،ا ممفد ع،مفد  ه ة إهللااهة  ا تمتمع اا التم هي األممي 

ة التي لفد ااقة مع االحتان ال حدسة لفد؛  ن تع،ا األسفزل   عن عدمنن ،عن األسفزل األممه

األممهة ذات  د ع  هللمدتي مات  ة  حدسة الم،ا ان ، ي ملد ن ذلك هص ح سهش التحاها  ، 

 (2029م،  ن : ملد هة.  )اللصدئن الم عاهة

،لذلك  ي     الحهللهث اا ا تااتهسهدت الحاعة التي تت مد د ،ال، دئن ،األهلل،ات  في  

م مهة اه   ه لة التحاها التي تؤما  فد الحاعةن  ذا الله لة لفد  هلل،اتفدن ، هلل،اتفد لفد  هلل،اا د 

،مااحهفدن ،الم ه،ا ما  ذا األهلل،ات  ا تم س  مع  م فد له،ص،ن لهفهللف  ،ا   عدا تعتهعهده    

 .ماحههده 

ه ت متتدلهةن  حمدس تمت ا  ي ا تااتهسهتفد  ا التحاها ه ها  ي   ،  اااة مت،ازهة ل 

 :قهلل تممن  ي ال،قت مل لن ،عن ممفد لفد هلل،ا دن ، ي

 .  ال   الله  همي ال، مين ،مد هت ها ما م تهزمدت  ي إ دا ال،حهللل ،ا اهللاهلل ،التم ئة -

 .  ال   الما ي ،مد هت ما ما إ مدهلل ،هللا  -

 (2029م،  ن : ملد هة. )ال   ا  امي  دات دا ق هة  ه  ها ق هة إ امهة -

ا  أا  هلل،ات التحاها عدممة  ي ال ما الله  همي ،،حهللتل ،ز،ان عن    دا التلاقة ، تؤم 

 ها   مدئل لصدلح ،حهللل ، مهة ت ت هع م،اسفة االحتانن ،الحلدن اه     الملد،مة ،الحل،ي 

مفد  االمل د ن ،الحلدن اه  الممي  ،الا،ا تن  ما  هلل،ات التحاهان المصدلحة ،ال،حهللل ال، مهة ،ا 

 (2029م،  ن : ملد هة.  )ا  اميالما ي ، 
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 ال هد ة ما ع تغدهللا  ا الملد،مة حاعة ت ت هع ال،لئا عدا ما الصم، ة  معدا  ا   

 ،عهدمفد هلل،ا د ،تا ا الملد،مة تسمهلل  ، تهغي  ا ت ت هع ال الملد ن  ي إمفد   دلعههةن ،الحع 

 صهغةل ،تحتدسدا  م دن فمد م  ااتعم   ، ههتدا ،الحع   دلملد،مة ؛الحع  لصدلح ،م تل هفد

 هسا إ هللااهة امههة  ا هممي ممد ،المتمدق ةن الصدهللمة امدصا مد  مض  ها ،الم،ا مة لهت، هي

 ( 26/9/2020السزهال متن ) .اآل ا اه   حهلل مد ه غ   ا هلل،ا مساا د تأ ذ  ا

 ال  )، ي ال،قت مل ل اه  حمدس  ا ت حث  عمدن الحهلة األ،ل  ما حهلدت التحاها  

ن  ا تحاها  ا  ااعةن  ، إهمدا  دمن  له لة التحاها العدمنن ،ال تحاها  ا (الله  همي ال، مي

 اا ي ال لة الغا هة ،تفهئتفدن لذلك  دلت،ا ين ،تحلهي ال ااعة اه    س ، مهة  مدا مسدح 

 .حمدس  ي السمع  ها الملد،مة ،الحع   ي مااحن التحاها الماحههة

ا مهلل ن  ذا األما  ال هت  إال ما  ان الت،ا ي  إادهللل تاتها الماسمهة الله  همهة اه   ،ا 

  س سهللههلللن ،قهدهللل سدممة لهعن الله  همين م ا،ع حاعة تحاا ، مي ه ع حهلل   عدلهة ،سهلللهة 

 .الماقة  ها الممن ال هد ي ،الملد، 
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 مستقبلية الخيارات حماس : المبحث الرابع

 :معارضةالعودة إلى ال: الخيار األول 

  عدمت ت م  له ااعة ال هد هةن ،امهللمد 2006-2005حمدس  م داعتفد  ي امت د دت  

 ي ،قمت  فدن ال تلعا سههده  دل لد  تاعت ،حههللل  ت عههفد الحع،مة المد الن ،ما ا  التحهللهدت التي 

 .إهللاال الحع،مة ل،حهلل د

دا الملد،مةن  هلل ت ت تمههلل    تغدهللا ملداهلل الحع،مةحمدس ، ي  ،ما ال،ا ح  أا 

 ، اهاتحاها ال لة عمد حاات غزلن دلممن اه  االحتان   ، هللهللت،الممن الم هح  هلل االحتانن 

محم،هلل الز دا  ا الحاعة تذ ا إل  المصدلحة هلل،ا تاك الملد،مةن .هللاللهدهللي ال داز  ي حمدس 

عهدا الم اي  عن لا مت ه  اا ال مهللقهة؛ ألممد اه    ،اا م،سة تحاها  ه  هان لم اا ال: "قدئاه 

 ( 2021 /9/6ن   ، ادما)  ."ملدصهفد

 :، ذا ال هدا لل اهسد هدتل ، ه هدتلن  مد اهسد هدتل 

إا ال ا،ج ما قهدهللل ال ه ة  هحاا الممن الملد،  المههللامين ما عاها ما ا  عدالت .  

 د ،المل دت التي تلههللا ،تمممل ما الممن  حاهةن   هداات الم عا  تع،ا ملت،حة ال هلههلل

 ( 960: 2029ه، فن. ) قههللن  ،ى المصدلح المههد له ما الله  همي

 ا اددد،هللل  دددذا ، حمددددس "ا الممدددن الحعددد،مي الا دددمي  دددغن ق ددددع ع هدددا مدددا عددددهللا حاعدددة  . ا

دددد ع هددداها"العددددهللا إلددد  الحاعدددة  تلدددا غ امدصدددا ،عددد،اهللا ،ازمدددة  دددي ل  د  دددد ةن " دددهم هفد ز مه

فد األ،ل   ي الحاعةن  هم ي ق،ل هلل ع إل  الحاعة ما الممن الحع،مين ،ا،هللتفد إل  م،اقم

 مفددد ،  دداج    دداات ،الد ددة سهللهددهللل مددا الممددن الحعدد،مين " حمدددس"الحاعددةن  دصددة  ا عدددهللا 
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 دد،ف تصددلن   صددهتلن ، دد،ف هددممعس  ددي  هللا  الحاعددةن  دد،ا  عدددا ذلددك اهدد  الصددمههلل 

 ( 2021/ 29/5اللهللس  ،ا الهان )  ".ال، مي  ، التمنهمي

حع،مدددة  زان امفدددد ادددا  ع هدددا  الدددن عد هفدددد  دددي ندددن الحصددددا  دددا،ج حمددددس مدددا قهددددهللل ال. ت

التلهلل   ي  امدمسفد االمت د ي ،تلدهلله  الم دت،ى الممه دي ال دمي ن ،المزلة الهلل،لهة التي تمهي 

 لف  10الم ه،ا لهم،ا ا ا ه  همي  غزلن  دال د ة لما  ا تحلدي هلل ع ا،اتا  عاا ما 

 .م،نف

 : مد  ه هدت ذلك  تتمان  د

ال،صدد،ن إلدد  مل ددة صددهللا  مددع ال دده ةن إذا ا ددتأملت حمدددس امههدتفددد الم ددعاهةن ال دد،ف مددا .  

األمددا الددذي لددا هددا،ي لمددا هلدد،هلل ال دده ةن ، ددذا  ددهؤهللي إلدد  امل ددد  سهللهددهلل هددهلل ن  ددي ا ددعدلهدت 

 . ،صااادت

ا تمدهلل حمدس اا إهللاال ال دا المد ن  هتاك ال دا ملت،حده اه  الل ددهلل مدا سهللهدهللن ،اد،هللل مااعدز . ا

ة ،االممهدددة لهنفددد،ان ،ا  لددددهلل حمددددس لمعد ددد فد التدددي تحللدددت لفدددد  دددان مدددهللل حعمفدددد اللددد،ى المدلهددد

 (960: 2029ه، فن . ) ال د لة

  دددعن ادددد   دددإا  دددذا ال هددددا ، مدددهلل الت ددد،اات ال هد دددهة التدددي ،اع تفدددد الل دددهة الله ددد همهةن  

السدمدا ،اهمدا حمدس  أا الملد،مة له ت ال، ههة ال،حههللل لتحاها  ه  هان  ن ال همعا إغلددن 

 .ال هد ي  ي ذلكن  فذا ال هدا لهللى حمدس غها مت،قع

 

 



                   

 

119 
 

  :تشكيل حزب سياسي: الخيار الثاني 

هتمد،ن المهللههلل ما ال  صهدت الالد هة  ا،ال  ا ت عن حمدس حزا  هد ي لفدن ، ا  

تااسع م،اقلفد الاا ض للعال الممن ما  ان حزا  هد ي عمد ا  ،اا الم همها  ي مصا 

 .هللههلل ما الهلل،ن اال امهة األ اى،األاهللا ،الم
 ذا الحزا هم س  مع ال مهة ال هد هة له ه ةن ،ه  ع ل امدمج  هل م،ع ما الما،مة  ل ،لل  

ن ،هحتا  االتلدقهدت الهلل،لهةن ،تعما  هلل،اتل  دلملد،مة ال هد هة 67 دلهلل،لة المؤقتة اه  حهلل،هلل الد

 .،ال داسهة،ال همهة هاااي  ي  سمهللتل النا،ف ال هد هة الهللا ههة 

 عددال تأ ددهس  حمددهلل ه، ددف الم ت دددا ال هد ددي األ دد ي لأل ددتدذ ا ددمداهن  مهددة  ا .،هدداى هلل 

الحاعة لحزا سهللههلل هتلاغ لهممن ال هد ين ،هسمع  ا د ه ما عد ة األ هدف ال هد دهة ،م دهحههان 

اللددددهللس الما ددددين . )حددددا سهددددهللها  مدمفددددد له ددددا،ج مددددا ازلتفددددد ال هد ددددهة ،الحصدددددا الملددددا،ض اههفددددد

29/5/2021 ) 

،ح،ن المم هلدت اال تااتهسهة لهحزا هؤعهلل ه، ف  مفد لا ت اج اا الاؤهدة ال هد دهة التدي  

 :تاتعز مامحفد إل  الممدصا األا مة التدلهة

 .مند  حع  همتمهلل م هلل  ال ااعة ال هد هة ،التحدللدت ال، مهة -

 –لم دهحة ،ال دهمهة ا –الت،ا ي ال، مي ا  م ت،ى الم،اقف ،ال هد دتن ،  دلها الملد،مدة  -

 .،  هللاف الم دن

الت،اصددن مددع الممددي اال ددتااتهسي؛ الما ددي ،ا  ددامين ،التأعهددهلل اهدد  معدمتددل الحد ددال  ددي  -

 .حمدهة الحل،ي الله  همهةن ،الهلل دع اا ملهلل دتفد 
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االملتددددح اهددد  المستمدددع الدددهلل،لين ،ا دددتامدا حدلدددة الت ددددما الع هدددا مدددع الل دددهة الله ددد همهة  -

 (952: 2021ه، فن. )ا هةهللا ن المستممدت الغ

 ا تت مد  حمددس  عدال ا دت مهلل  ناأل د يالدهللها ال دداان مدئدا ائدهس الد،زاا   مدصا.إال  ا هلل 

ت ددعهن حددزا  هد ددي إ ددامي هم ددا   ددي الحهدددل ال هد ددهة الله دد همهةن اهدد  غددااا تسا ددة ا  دد،اا 

 :تها ائه هتهاالم همها  ي  ههللاا مان مصا ،األاهللان مم، هد إل   ا  ذا اللعال ت،اسل ال 

 .األ،ل  هللا ههة تتمهي  دلم،اقف هللا ن حاعة حمدس  -

الادمهة  داسهة تتمهدي  ددلم،اقف ا  داائهههة ،الهلل،لهدة التدي ت دلدا الحاعدة  دل  د،ع له دا،   -

الممهمدددة مدددا الهسمدددة الا داهدددة الهلل،لهدددةن  ددد،ا   لهدددت الحاعدددة عمدددد  دددي  ،  دددعهت حز دددد آ دددا 

 ( 26/1/2022ن األهد صحهلة ).ع،اسفة  هد هة لفد

إال  مدددل مدددا الممعدددا  ا هدددت   هددد،ال  عدددال الحدددزا ال هد دددي مدددا  دددان التلدددداا  دأل عددددا مدددع  

  صهدت  هد هة ، عدهللهمهة ،اسدن  امدن ،م هحهها غها مؤ اهان تتلي اؤهتف  مع اؤهة الحدزا 

ن ،ت لددد  ،الهلل،لهدددة الدددذي  دددهمداس هلل،ا  هد دددي ، دددهمي اهددد  ال ددددحة ال هد دددهة الله ددد همهة ال هد دددي

، ماسمهدددة  هد دددهة اههدددد لفدددذا الحدددزان  حمددددس حمددددس حاعدددة تحددداا ، مدددي ملدددد،  هللاددد،ي تا ددد،ي ذ

التمتاف  إ اائهن لعمفد تحتدا  االتلدقهددت الهلل،لهدةن ،لمدن  دذا الحدزا امدهللمد هتحداك  دي  دذا الم ددا 

،ال ه دداج امددل قددهلل هلهددهلل حمدددس  ددي ت دد،هي  عا ددد ال هد ددي ال، دد ي اهدد  الم دددي الددهللا هي ،الددهلل،لي 

 .ل  ؤال  الم ا هللا ن حز فد ال هد ي م دمهلل
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 :الشراكة في الحكم والحكومة: الخيار الثالث

إا  ااهللت  ا ت ل   ي  هللل الحع  ،الحع،مةن  م ه،ا ممفد اا تل،   مااسمدت حمدس  

ادهللل تعااا  م،ات الحصدا ،المزلة الهلل،لي لا  هللا ههة  ي  عن الم داعةن  دلم،هللل لهما ع األ،ن ،ا 

 :لك   هداات حمدس  ي  ذا االما تتسل  ي اتسد هاتلههلل حمدسن لذ

الم داعة  ي المسهس الت اهمي ، ا ت ل   داهة هللا ن ق ة ال المدا هلل،ا ال ،ض  دلحع،مةن :  ،ال

 دلتدلي  هع،ا لحمدس إمعدمهة  ا تمداس   إ ت داتفد اا تحلي   هللا فد ما  ان ق ة ال المدان 

 .دما الهلل،ا الت اهمي الممتدهلل لهمسهس الت اهمي ه دت اقد هة اه   هة حع،مة قدهللمةن  س

الم،ازمة مد  ها المسهس الت اهمي ،مد  ها الممن الحع،مي ما  ان ت عهن حع،مة ،حهللل : ادمهد

 .، مهة ت داك  هفد حمدس  مهللهلل ممها ما ال،زاا ن  حهث التع،ا  ي ما تل،هلل الحع،مة

ي  ه  همي ما  ان السمع  ها  مد  عن ال هدااتن  ها هم ج  ي  هدا  هلل،ا ت،ا ي ، م 

 هدا الملد،مة ،الملد، دت اه    دس سها حل،ي ال ما الله  همي  آلهة متلي اههفد  ها سمهع 

  هدف ال ما الله  همين ،ما  ان حد مة تسمع مد  همف  تعما  إادهللل تلمهن ممنمة التحاهان 

 .،المسهس ال، مي

ة الغا هة ،مد تحتدسل لتلمهن الملد،مةن ،مسدح حمدس ال ها ا  ل   غزلن  ن  مدك ال ل 

 م ا،ع حمدس الملد،  قدئ  اه  عدمن  ه  ها المحتهة لهس  غزل  ل ن ،حت  إا مسحت حمدس 

 ي غزل ،حهلل دن ،ل  ت ت ع التلهلل    ،ل ،احهللل مح، األمد   ي ال لة  ا همت ا ذلك مسدح لم ا،ح 

 .التحاها لهللى حمدسن ، ت ل  ت اح معدمفد
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 النتائج والتوصيات واملقرتحات
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 :النتائج -أوالا 

 :لمتدئج التدلهةت،صهت الهللاا ة إل  ا 

 ن اه    دس  ا  ، ه، امتفت 2006ا تمهللت حمدس  ي م داعتفد  دالمت د دت الادمهة  .2

ن ألا االحتان مل ل ل  ههتز   فدن ،ألا الملد، دت دن ، ا ال،اقع ال هد ي قهلل تسد،ز مههللامهده 

م هلل،هللن ، ا المند  ال هد ي  حدسة ل ه،ال اه    س ال ااعة الله  همهةن  ،صهت ل اهي

، ا ملد،مة الا،ا ا المت لهة ما  ، ه، تأتي  دلتغهها ما هللا ن ال ه ة اه    دس 

 .التغهها ،ا صاح

م داعتفد  ي االمت د دتن   عن   د ي لحمدهة نفا الملد،مةن ما  هلل ت حمدس ما  .2

 ا الل،امها  ا ا ن ق ة ال المدان ،تمزهز ا،ح الملد،مة ممدا ة ما هللا إهسدهلل ان 

الذي حللتلن ،ل   ،الت اهمدت التي تحمي الملد،مة ،ا تماااهتفدن لعمفد تلدسأت  حس  الل،ز

ن ،همت ا ذلك إحهللى المادلا اه  حمدسن  ي  مفد ل  ت تمهلل لاؤهة تعا ت    لذلك

 لت عهن الحع،مة هلل،ا المنا ل ه هدتم تل ههة ا ت اا هة مهللا، ةن  ن  اض اههفد ال،اقع 

ه  .لسد هدت ذا الم،قف ،ا 

،اسفت حمدس المهللههلل ما التحهللهدت الهللا ههة ،ال داسهة  ي  تال حعمفد تماهت  دلحصدا  .9

إهللاال  زمدت   ي الحع  تسا تفد، دهللت ،االمل د  ،المزلة الهلل،لهة ،المهلل،اا المتعاا اههفدن 

 . مد   ا د  ال تمتفي اههفد ،م،اسفة تحهللهدتن ممد  هللى لت،لهلل  غ  ع ها

ا ت دات حمدس  ان  تال حعمفد ما  مد  قهللاتفد الملد،مة  ل ن الحمدهة التي  حد تفد  .1

ممد  عن ت ،اا م،اهد  هفدن ،ما  ان التم،ع  ي ا ت هللا  األ هحة ،المهللهدت الصدا، هة 

 .التي ،صهت إلهفد
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 سد ت التسداا  ذا ألا ن اىاأل  امهة دلتسداا ا  ن الحع   ي حمدس تسا ة تلداا ال .5

 الا ههلل الحع   هلل،ات  لد إ همعا احتانن عمد ال ألي ت  ع ال  ذاتفد م تلهة هلل،لة  ما

 .،اسفتفد التي ،ال داسهة الهللا ههة التحهللهدت    ا تسا تفدن اه 

 الممن  صدئن  ها ال هد هة ال ااعة  ي نن غهدا ،الحع  الملد،مة  ها السمع صم، ة .6

ة ،اللهللسن ،ما معا لحمدس  ا تتلهلل   ي مااحن التحاها  ي غزل  هلل،ا ال لال، مين ،ال ه

،لهة الحع  ل،حهلل دن  دلنا،ف ال هد هة ،الملد مة االقتصدهللهة الصما  ا تتحمن م ؤ 

 .،المزلة الهلل،لهة تح،ن هلل،ا ذلك

ا د  مة ،الحع ن  في متم عة  دأل،ل ن ،ا   ها الملد،  حمدس تلد نلهس ما المت،قع  ا  .7

 مهة تحتهة لهملد،مة متهمةن ،قهلل سدهلل ان ألمفد ا ت دات إهعمنهة لحمدهة الملد،مه الادمهة

مل فد هللا ن  ا،قة ال المدا لت ل  ق،ل ممدا ة هللا ن  لعمفد  ت لين تت ه  اا الحع،مة

 .المند 
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 :التوصيات -ثانياا 

ي ت،صما  ان ا تمااض الهللاا ة لتسا ة حمدس  ي السمع  ها الملد،مة ،الحع ن   

 :الهللاا ة  د

اللصن  ها   هللاف الحاعة التي تمت ا الماسع المد  لفدن ،  هللاف الم داعة  ي ال ه ة ما  .2

 ان تحهللههلل د زممهدهن ،تتمد ا مع ال،اقع الحدلين ،لمن الحهللهث اا حزا  هد ي ه داك  ي 

 .ال ه ة  هدا ممد ا لفد

ت عهن : ما  انن حة ي حدن   ن المصدل هللاال غزل ا،ال ال مي له حث اا  اعد   ي إ .2

  صهدت م،الهة لهحاعة ،م تلههان اه   ا تع،ا   هئة إهللااهة تهللها الحع،مة  ي غزلن 

 .ان اللصدئن  ي غزلماسمهة الفهئة الم ع هة ا  دا ال، مي الذي هت  ت عههل ما  

اه  حمدس الم ي قهللمده  دلمصدلحةن ما  ان صهدغة تحلن ا تماااهتفد  ي الممن ال هد ي  .9

 :ما  ان م داك  ي المند  ال هد ي،ال

 .ال مي  ادهللل  هعهة ممنمة التحاهان ،ت عهن ماسمهة ، مهة ت من سمهع اللصدئن .  

 غزل ق دع تهللها إهللااهة عفهئة علد ات حع،مة  ت عهن ،اللصدئن  تح حاعة مع الت،ا ي.ا 

 .ن ذات  د ع  هللمدتيالغا هة ،ال لة

  ان ما ق،هة ممدا ة ،تع،ا مينالت اه المسهس  ي تماههفد اه  حمدس تحد ن .ج 

 .ال المدا
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 :المقترحات -ثالثا

 :يقترح الباحث إجراء الدراسات واألبحاث التالية

 .هللاا ة تلههمهة لتسا ة حمدس  ي الحع  .2

 .تلهه  األهللا  المفمي للهدهللات حاعة حمدس  ي ال،زااات الله  همهة .2

 .هللاا ة تحههههة لماقدت حمدس ال داسهة مع هلل،ن الس،اا .9

 .سا ة الملد،مة الله  همهة  ي نن حع  حمدس  ي غزلت .1
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 قائمة املالحق
 .أسئلة المقابالت( 5)ملحق 

 شخصيات المقابلة( 2)ملحق 

حماس تقّرر المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي : بعنوان بيان( 3)ملحق 

 .الفلسطيني

النتخابات المجلس ح لقائمة التغيير واإلصال االنتخابيالبرنامج " (4)ملحق 

 " .م2002التشريعي الفلسطيني الثانية 

برنامج حكومة الوحدة الوطنية الذي تاله السيد إسماعيل هنية أمام ( " 1)ملحق 

 "المجلس التشريعي
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 ( 5) ملحق 

 أسئلة المقابالت 

 ال،ص،ن فد سمهللت اه  هعا ،ل  ام اقتفد  هللاهة  ي ،النا هة الماحههة   هللا فد الحاعة صدغت .2
 ؟الحع   ي م داعتفد  ي لتحلهلفد ت م  التي األ هللاف مد..   ال ه ة  إل 

 حهلل،هلل  ي ،مد ؟ ا  اائههي االحتان مع ملد،متفد إهللاال  ي الحاعة تت مفد التي اال تااتهسهة مد .2
 ؟ الغا هة ال لة  ي ، دصة ال همهة الملد،مة ما م،قلفد ،مد ؟  عا د  ي الم عاهة الملد،مة

 ،مد ؟  هد ي تلهللها اه  م مهة    ا عاي تعتهك تمت ا  ن..   الحاعة  عا  ي هللمةالف .9
 ؟ االحتان مع الم،اسفة تصمههلل  ، تفهللئة  ي إلهفد تحتع  التي الممدهها

عهف همعا تل ها التغهها لهللى حمدس   ي الم،قف الاا ض إل  الل ،ن  ي الم داعة  ي الحع   .1
 اعة  م داعتفد  دل ه ة ؟؟ ، تلهللهاع  مد الذي ت م  إلهل الح

 مد مهللى تأاها م داعة حمدس  ي ال ه ة اه   هللائفد الملد،  ؟ ،عهف تله   هللائفد الملد، ؟ .5
 مد مهللى تأاها تم ك حمدس  دلملد،مة اه   هللائفد  ي ال ه ة ؟   .6
 مد اممعد دت االمل د  الله  همي اه  حمدس اه  الصمههلل الحع،مي ،ال المدمي ،الهلل،لي ؟ .7
ئفد ا هللااي ،المدلي ،ال المدمي  ي ال ه ة ؟ ، ن ا ت دات تحلهي  امدمج التغهها عهف تله   هللا .8

 ،ا صاح التي قهللمتل له ما الله  همي ؟  داتلدهللك  ن  مدك ا د سمد هاي اه   هللائفد ؟ 
عهف تله  ال ه،ك الهلل،لي  ي تمدمهل مع حاعة حمدس اا هد ،غا هد ، ماهعهد ؟ ، ن مسحت  .9

 لهلل،لهة ؟حمدس  ي ع ا المزلة ا
 ي حمدس ،مد مهللى مسدح  ما ،سفة مناع   ن ما الممعا السمع  ها الملد،مة ،الحع ؟ .20

  ،مد  ي الممهلدت التي ،اسفتفد  ي ذلك ؟ السمع  همفمد؟
، ما ،سفة مناع  ؟   ن ما الممعا  ا تلد ن حاعة حمدس مد  ها الملد،مة ،الحع  .22

ماحهة اللدهللمة  ي ا دا السمع  ها مد الاؤهة التي هسا اه  حاعة حمدس تلهللهمفد  ي ال
 الملد،مة ،الحع  ؟ 
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 ( 2) ملحق 
 شخصيات المقابالت

 .الهللعت،ا م،     ، ماز،ين مدئا ائهس المعتا ال هد ي لحاعة حمدس .2

 .الهللعت،ا محم،هلل الز دان اللهدهللي  ي حاعة حمدس  .2

 .الهللعت،ا ازهز هلل،هكن ائهس المسهس الت اهمي الله  همي .9

 .ا ، مسهس ت اهمين ،ائهس الهسمة الاقد هة الهللعت،ا هحه  م،  ن .1

 .المفمهللس زهدهلل الندندن مدئا ائهس مسهس ال،زاا   ي غزل .5

 .الهللعت،ا ه، ف ازقةن الم ت دا ال هد ي لائهس مسهس ال،زاا   ي غزل .6

 .الهللعت،ا غدزي حمهللن ،عهن ،زاال ال داسهة  ي غزل .7

 .  ، ا ههلللن المد ي  إ   عتدئا الل د  .8

 . ااشن ،زها الالد ة األ  ين ،محهن  هد يالهللعت،ا ا اا ه    .9

 .الهللعت،ا ا هلل ال تدا قد  ن محهن  هد ي  ي ال لة الما هة .20

 .الهللعت،ا اائهلل ممهااتن محهن  هد ي  ي ال لة الغا هة .22

 .الهللعت،ا   ها مد عن ملعا اا ين ع ها  دحاي السزهال .22

 .اا دتالهللعت،ا مح ا صدلحن ملعا اا ين ،ائهس ماعز الزهت،مة لأل حدث ،الهلل .29
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 ( 3) ملحق 

 

 حماس تقّرر المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني

  

على تعزيز نهجنا في خدمة شعبنا الفلسطيني في كل " حماس"حرصاً منا في حركة المقاومة اإلسالمية 

 .المجاالت والميادين، ورعاية شؤونه ومصالحه، وحماية حقوقه ومكتسباته

  

ناء مؤسسات المجتمع الفلسطيني على أسس سليمة، ومعالجة كل جوانب الفساد والخلل، وإسهاماً منا في ب

 وتحقيق اإلصالح الوطني الشامل والحقيقي، ليكون شعبنا أقدر على الصمود في مواجهة االحتالل والعدوان،

في واستجابة لنبض شعبنا ورغبته، وحرصه على مشاركة جميع القوى والفصائل في الحياة السياسية 

 األراضي الفلسطينية المحتلة، 

  

 وبناًء على المتغيرات التي فرضتها المقاومة واالنتفاضة وتضحيات شعبنا طوال السنوات الماضية،

، وبعد مداوالت ومشاورات مستفيضة شملت مختلف "حماس"فقد قررت حركة المقاومة اإلسالمية 

ي ذلك أسرى الحركة في سجون االحتالل الصهيوني، مؤسساتها وهيئاتها القيادية في الداخل والخارج، بما ف

المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني القادمة، وذلك على قاعدة التمّسك بالحقوق المشروعة 

 .لشعبنا، وحماية برنامج المقاومة كخيار استراتيجي حتى زوال االحتالل، بإذن هللا

  

 حركة المقاومة اإلسالمية

 نفلسطي –حماس 

 هـ2462صفر  6السبت 

  م6002( مارس)آذار  26
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 ( 4) ملحق 

 

 
واإلصالحالبرنامج السياسي، كتلة التغيير   

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 " التغيير واإلصالح" قائمة 

 البرنامج االنتخابي

 م 6002النتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الثانية 

 اإلسالم هو الحل 

  مويد تقاو.. يد تبني 

 نعم لحماية برنامج المقاومة 

 نعم لحرية األسرى 

 نعم إلعادة بناء ما خلفه االحتالل 

 نعم للتغيير.. نعم لإلصالح

 مقدمة

شعوراً بالمسؤولية تجاه شعبنا المجاهد وقضيته المقدسة العادلة ، وانطالقا من واجبنا في المساهمة في إصالح 

الباسل ويعزز صموده ويحميه من الفساد والفلتان األمني، وأمال في الواقع الفلسطيني بما يخفف معاناة شعبنا 

تعزيز الوحدة الوطنية وتمتين الصف الداخلي الفلسطيني، اتخذنا قرارنا بالمشاركة في االنتخابات التشريعية 

عة رغم ما اعتورها من اختالالت متنو)إلى جانب مشاركتنا في انتخابات المجالس المحلية، 2006الفلسطينية 

 (.ومتعددة

تعتقد أن مشاركتها في االنتخابات التشريعية في هذا التوقيت وفي ظل ( حماس)إن حركة المقاومة اإلسالمية 

الواقع الذي تعيشه القضية الفلسطينية تأتي في إطار برنامجها الشامل لتحرير فلسطين وعودة الشعب الفلسطيني 

 . إلى أرضه ووطنه

ودعماً لبرنامج المقاومة واالنتفاضة الذي ارتضاه الشعب الفلسطيني خيارا استراتيجيا لتكون هذه المشاركة إسنادا ً

وتستند هذه المشاركة إلى مبادئ الحركة و منهجها السياسي والجهادي، حيث تكون المشاركة أو . إلنهاء االحتالل

 ..عدمها اجتهادا ووسيلة، وليست ثابتا عقديا أو مبدءاً، ال يتغير
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تسعى لبناء مجتمع مدني فلسطيني متطور وتوجيه النظام السياسي الفلسطيني وبرنامجه  إن حركة حماس

السياسي واإلصالحي بما ينجز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، آخذين بعين االعتبار وجود االحتالل الغاشم 

 .ة بثقله البغيض على األرض والشعب، وتدخالته السافرة حتى في تفاصيل الحياة الفلسطيني

لهو من قبيل الوفاء لجماهيرنا الصابرة " أإلسالم هو الحل"إن تقدم الحركة ببرنامجها هذا، المستند لشعار األمة 

 .و ترى في هذه القائمة القيادة الصادقة لغٍد أفضل بإذن هللا. التي ترى في هذه البرامج البديل الناجع

وا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبع: )قال تعالى

 (153األنعام ( )تتقون

  :ثوابتنا/ أوال

إن غياب الثوابت أو المرجعيات، أو عدم وضوحها يدخل شعبنا في تجاذبات وتناقضات تستهلك جهده وطاقته 

مجموعة ثوابت أما نحن فتحركنا تنتظمه ..وتضيع عليه الفرص والوقت، وتختل بوصلته ويطمع فيه عدوه

. محددة، ونراها محل اتفاق ليس على صعيد معظم شعبنا فحسب ، وإنما على صعيد امتنا العربية واإلسالمية

 : وهذه الثوابت هي

اإلسالم الحنيف ومنجزاته الحضارية مرجعيتنا ونهج حياتنا بكل مكوناتها السياسية واالقتصادية -  

 .واالجتماعية والقانونية

وال , ية جزء من األرض العربية واإلسالمية وهي حق للشعب الفلسطيني ال يزول بالتقادم فلسطين التاريخ -2

 . يغير من ذلك أي إجراءات عسكرية أو قانونية مزعومة 

إِنَّ )الشعب الفلسطيني وحدة واحدة في كافة أماكن وجوده ، وهو جزء ال يتجزأ من األمة العربية واإلسالمية،  -3

تُُكْم  ةً َواِحَدةً َوأَنَا َربُُّكْم فَاْعبُُدونِ هَِذِه أُمَّ  (.22األنبياء ( )أُمَّ

وله الحق في العمل السترداد حقوقه وإنهاء االحتالل , شعبنا الفلسطيني مازال يعيش مرحلة التحرر الوطني -4

وتوفير كافة , وعلينا تسخير كل طاقاتنا لدعم صمود شعبنا . باستخدام كافة الوسائل بما في ذلك المقاومة المسلحة

 .اإلمكانات إلنجاز مهمة التحرر من االحتالل

وحق تقرير المصير، وكل حقوقنا , حق العودة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى أراضيهم وممتلكاتهم -  

 .تعد حقوقا غير قابلة للتصرف، وهي ثابتة ال ينتقص منها أية تنازالت سياسية, الوطنية 

طبيعي للشعب الفلسطيني إلنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المقاومة بكافة أشكالها حق -  

 .وعاصمتها القدس

واعتماد لغة الحوار واالحتكام للعقل لحل الخالفات الداخلية وتحريم , تعميق أواصر الوحدة الوطنية-  

 .االقتتال وكل أشكال استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في اإلطار الداخلي

واالحتكام إلى صناديق االقتراع والتداول السلمي للسلطة تعد اإلطار الناظم , السياسية، و التعدديةالحريات  -8

 .وبناء مجتمع مدني فلسطيني متقدم, للعمل السياسي الفلسطيني، وضمانة اإلصالح ومحاربة الفساد

وستبذل .. دة الوطنيةإن قضية األسرى والمعتقلين هي من أولويات العمل الفلسطيني وهي جزء من السيا -2

 .الحركة أقصى الجهود من أجل تأمين اإلفراج عنهم وتحريرهم
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 في السياسة الداخلية/ ثانيا 

تشكل النقاط التالية األسس واألولويات في بناء منظومة سياسية محكمة تضمن مستقبال واعدا يليق بجهاد شعبنا 

 . وتضحياته سعيا نحو التحرر الشامل واإلصالح المنشود

, إنهاء االحتالل )ومقاومة التفريط بها أو التنازل عنها , لمحافظة على الثوابت الوطنية الفلسطينية ا-  

اإلفراج عن األسرى , حق عودة الالجئين والنازحين , إقامة الدولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس 

 ..(.والمعتقلين

تعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة عبر العمل على تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة وال -2

 .صناديق االقتراع

 ..(.والعمل, والتنقل, والتجمع, واإلعالم, حرية التعبير عن الرأي) تكريس احترام الحريات العامة  -3

الدم الفلسطيني من المحرمات في المجتمع الفلسطيني، والحوار فقط هو المنهج المقبول لحل الخالفات  -4

 .ينية الداخليةالفلسط

 .تحريم االعتقال السياسي ورفض مصادرة الرأي-  

 .وتفعيل دورها في التنمية والرقابة, حماية مؤسسات المجتمع المدني -  

تصويب وترشيد دور األجهزة األمنية في حماية أمن المواطن والحفاظ على الممتلكات العامة، ووقف -  

 .كل أشكال التنسيق األمني مع االحتالل

 .وتفعيل دورها في مقاومة االحتالل، وإنجاز مهمة التحرير, المقاومة حماية  -8

بكل السبل الممكنة بما فيها المؤسسات والمحاكم , تفعيل مقاومة بناء جدار الفصل العنصري حتى إزالته  -2

 .الدولية

 . ضمان واحترام حقوق األقليات في كافة المجاالت على قاعدة المواطنة الكاملة -10

حق لجميع الشعب الفلسطيني ويجب أن تستخدم في تمويل التنمية الفلسطينية ( بكافة أنواعها)موال العامة األ -11

الشاملة بصورة تحقق العدالة الجغرافية والعدالة االجتماعية بعيدا عن سوء االستغالل والهدر والغصب والفساد 

 .واالختالس

ايتهم وإطالق سراح األسرى أولوية على األجندة األسرى والجرحى عنوان التضحية الفلسطينية ورع -12

 .الوطنية

الحفاظ على الوقف الفلسطيني اإلسالمي والمسيحي وحمايته من االعتداء والتالعب، ورعايته وتطويره بما  -13

 .يتالءم مع القيمة المعنوية والمادية لهذا الوقف الممتد في كل فلسطين

 في العالقات الخارجية / ثالثا 

د العالقات مع العالم العربي واإلسالمي في كافة المجاالت، بوصفه العمق االستراتيجي لفلسطين، توطي. 1

 .واالنفتاح على بقية دول العالم
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 .تفعيل دور الجماهير العربية واإلسالمية في دعم مقاومة شعبنا لالحتالل ورفض التطبيع معه. 2

 .سالميين أو أكثر وصوال إلى الوحدة الشاملةتشجيع أي مسعى للوحدة بين أي قطرين عربيين أو إ. 3

 . رفض الدعوات العرقية واإلقليمية والطائفية التي تستهدف تجزئة األمة. 4

بناء عالقات سياسية متوازنة مع األسرة الدولية، تحافظ على وحدة األمة وتقدمها، وصون حقوقها وحماية . 5

 .قضيتها ورد العدوان عنها

 .لمستويات الدولية وفي كافة المنتديات العالمية على عدم شرعية االحتالل وكل ما نتج عنهالتأكيد على كافة ا. 6

دعوة كل الشعوب والقوى الخيرة في العالم إلى التحالف إلقامة سالم عالمي عادل يرتكز على التخلص من كل . 7

 أنواع االحتالل، وآثار االستعمار ومنع التدخل األجنبي في الشؤون الداخلية، 

وعودة , وخاصة حق التحرر من االحتالل , في المحافل العربية والدولية , إعادة االعتبار للحقوق الفلسطينية . 8

 .واستصدار المواقف والقرارات الداعمة لها, وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة , الالجئين 

 في اإلصالح اإلداري ومكافحة الفساد/ رابعا 

يع أشكاله واعتباره سبباً رئيساً في إضعاف الجبهة الداخلية الفلسطينية وتقويض محاربة الفساد بجم-  

 .أسس الوحدة الوطنية

التخطيط )تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة والمحاسبة في التعاطي مع الموازنة العامة في كافة مراحلها  -2

 (.واإلعداد والنقاش واإلقرار والتنفيذ

نظم اإلدارية بشكل يكفل زيادة فاعلية أجهزة اإلدارة لتساهم في تقديم الخدمات بيسر تحديث التشريعات وال -3

 وسهولة في كافة المستويات

إعادة صياغة سياسة التوظيف العام بما يضمن تكافؤ الفرص لكافة أبناء الشعب الفلسطيني على قاعدة  -4

 .الكفاءة، والحيلولة دون استخدام المنصب للمصلحة الخاصة

 .بة المحسوبيات والوساطات والفئوية في التعيينات والترقيات في كافة المؤسسات العامةمحار-  

 !؟.إعادة هيكلية الوزارات والمؤسسات العامة بما يتناسب مع حجم القطاع العام -  

 ضمان حق المواطن في تقديم الشكاوى إلى الجهات المعنية دون المساس الخاصة أو العامة-  

هتم بالعنصر البشري من خالل تنمية القوى البشرية العاملة، وتحقيق األمن الوظيفي تبني سياسة واضحة ت -8

 .واالستقرار النفسي للعاملين

تحديث تشريعات اإلدارة المحلية لتحقيق مفهوم الالمركزية، والعمل على تفويض السلطة، والمشاركة في    -2

 .اتخاذ القرار

أموال الوقف الفلسطيني بشقيه اإلسالمي والمسيحي لضمان سالمة برلمانية لمراقبة  -تشكيل لجنة وطنية -10

 .التصرف فيه وتحقيق أهدافه
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مكافحة التسيب في األداء الحكومي و إهدار المال العام، والعمل على تعزيز الشعور بالمسؤولية لدى جميع  -11

 (.حديث شريف)(كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)العاملين 

 التشريعية وإصالح القضاء في السياسة/ خامسا 

 .في فلسطين" المصدر الرئيس للتشريع"جعل الشريعة اإلسالمية -  

 .تأكيد الفصل بين السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية -2

 .تفعيل دور المحكمة الدستورية -3

 .العمل على سن التشريعات التي تراعي خصوصية وقيم وتراث الشعب الفلسطيني -4

 .س معهد قضائي للتدريب والتأهيلتأسي-  

 .إجراء إصالحات دستورية جذرية تكون مدخال إلصالحات وتنمية سياسية شاملة-  

 .تعزيز مبدأ الشورى وترسيخه في مختلف المجاالت والمواقع، وتحقيق المشاركة الفعالة-  

ة أو تعديالت متكررة أو العمل على وضع حد لتجاوز السلطة التنفيذية على الدستور بإصدارها قوانين مؤقت  -8

 . تأخير إنفاذ القوانين أو غير ذلك من تعديات

إعادة هيكله ومهام األجهزة األمنية والقضاء على الممارسات الخاطئة والتعسفية وضمان حريات المواطنين،  -2

 .وحماية الممتلكات العامة

 .لفلسطينية في برنامج التطوير الشاملإقرار مبدأ تداول السلطة عمليا، وإشراك كافة الطاقات البشرية ا -10

العمل على إصدار قانون انتخابي جديد، يحقق العدالة ويضمن إفراز مجلس يمثل شعبنا في الضفة الغربية  -11

 .وقطاع غزة تمثيال حقيقيا وأمينا

 . اإلصالح الشامل للجهاز القضائي بحيث تتوفر له النزاهة واالستقالل والفاعلية والتطور -12

 في الحريات العامة وحقوق اإلنسان /سا ساد

 .تحقيق مبدأ تساوي المواطنين أمام القانون ،وتساويهم في الحقوق والواجبات-  

 .حماية و توفير األمن لكل مواطن، فال يتعرض لالعتقال التعسفي أو التعذيب أو االنتقام -2

 .حماية الحريات العامة للمواطنين، وضمان حق المواطن في التعبير -3

 .تنفيذ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين في التعيين والعمل والترقية -4

وقف تدخالت األجهزة األمنية في منح رخص النشر، ومراكز البحوث، والمطبوعات، ومؤسسات -  

 .قياس الرأي 

، وبناء ترسيخ ثقافة الحوار، واحترام كل اآلراء، بما ال يتناقض مع عقيدة الشعب وموروثة الحضاري-  
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سياسة إعالمية قائمة على مبادئ حرية التفكير والتعبير والنزاهة، ومراعاة التنوع والتعدد وحق 

 . االختيار

المرأة، الطفل،  التوسع في المؤسسات الحقوقية المتخصصة في المجاالت المتعددة-  

 (.وغيرها....السجين

 .على المعلومة ونشرها رعاية المؤسسات اإلعالمية وضمان حق الصحفيين في الحصول -8

 . صون الحريات النقابية، والمحافظة على استقالل النقابات، واالبتعاد بها عن كل أشكال الهيمنة -2

 .االعتراف بالقوى السياسية وتشجيعها واالستفادة من دورها، ودعم مؤسسات المجتمع المدني المختلفة -10

 في السياسة التربوية والتعليمية/سابعا 

ت التربية هي أساس بناء الجيل القادر على رسم مستقبل الوطن وتحقيق حلم الحرية والتحرير واالستقالل، لما كان

 :وكذا التعليم الذي يجب أن يواكب كل جديد، فإن تحقيق ذلك يتطلب

تطبيق األسس التي تستند إليها فلسفة التربية والتعليم في فلسطين وأولها أن اإلسالم نظام فكري يحترم -  

 نسان، ويحفظ له حقوقه بالتوازي مع حقوق المجتمعاإل

 .تطبيق قوانين التعليم اإللزامي، والتوسع في التعليم الثانوي بشقيه المهني واألكاديمي -2

تطوير المناهج والكتب والوسائل المدرسية بما يتالءم مع فلسفة التربية والتعليم وأهدافها في فلسطين  -3

 . ومقتضيات مواكبة العصر

 .االهتمام بالعلوم اإلنسانية، والتركيز على اللغات وخاصة اللغة العربية في مختلف المراحل -4

 .ترسيخ أخالقيات مهنة التربية والتعليم، واحترام حقوق المعلمين، وتطوير قدراتهم-  

ن إصدار التشريعات التي تصون العملية األكاديمية والتعليمية في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي م-  

 .العبث والمزاجية والمحسوبية

 .تشجيع المؤسسات التربوية للمبدعين والمتفوقين وأصحاب القدرات الخاصة-  

 .تطوير مؤسسات التعليم العالي، ودعم مجاالت البحث العلمي -8

 .العمل على إلغاء استخدام المرافق المدرسية ألكثر من وردية -2

الصف وعدد الطالب للمدرس الواحد في كافة مراحل العمل على تخفيض معدالت عدد الطالب في  -10

 .التدريس، خاصة للمرحلة االبتدائية

 .العمل على تأمين المرافق الرياضية والثقافية والمختبرات في كافة مدارس الوطن -11

 .العمل على تأمين مختبرات للحاسوب في كافة مدارس الوطن -12

مختلف مناطق الوطن، من خالل استقطاب الكفاءات الفلسطينية العمل على توفير التخصصات المختلفة في  -13
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 .المهاجرة وتدريب الكفاءات المقيمة في الوطن

 .تشجيع السياحة الداخلية وجعلها من متطلبات العملية التعليمية وخاصة من خالل مناهج التربية الوطنية -14

 في موضوع الوعظ واإلرشاد/ ثامنا 

،ومساواتهم بنظرائهم في الوزارات األخرى، من حيث الدرجات رفع كفاءة الوعاظ والمرشدين-  

 .والترقيات والحقوق، وإيجاد الحوافز المجزية لهم ، ووضع اللوائح واألنظمة التي تحقق العدالة

وقف كافة أشكال التدخالت األمنية في هذا الجهاز وتمكين العلماء العاملين من القيام بدورهم، ووقف سياسة  -2

 اإلقصاء 

إعادة النظر بقانون الوعظ واإلرشاد بما يتيح ألصحاب العلم والكفاءة الفرصة لتأدية واجباتهم الدينية  -3

 .. والوطنية

 في السياسة االجتماعية/ تاسعا 

 .األسرة الفلسطينية وتماسكها األساس المتين الذي يحافظ على قيمنا االجتماعية ومثلنا األخالقية-  

 . ة لتحقيق االستقرار السياسي واالقتصادي وتعزيز مقومات الصمودالتكافل االجتماعي ضمان -2

والخدمات العامة األخرى حق للجميع دون تمييز ( التعليم والصحة والضمان االجتماعي)الخدمات االجتماعية  -3

 .أو محسوبية أو فئوية

 :فيما يخص قانون األحوال الشخصية والمحاكم الشرعية -4

حد مستنبط من النصوص الشرعية والمذاهب الفقهية المعتمدة واختيار ما هناك حاجة لسن قانون وا.  

 .يتناسب مع تطور المجتمع الفلسطيني المسلم

ii . سن التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية الفلسطينية على اختالف درجاتها لتطبيقها بشكل موحد في محاكم

 .وقانون اإلرث وقانون الطوائف غير المسلمة بما في ذلك قانون الوقف(. القدس والضفة الغربية وغزة)

iii .العمل على تمثيل المحاكم الشرعية في المحكمة الدستورية الفلسطينية بنسبة معقولة. 

وضمان عدم انتهاك الثوابت , الحفاظ على النسيج االجتماعي للشعب الفلسطيني واألخالقيات العامة -  

 ريعات تمس بهااالجتماعية والحيلولة دون أي إجراءات أو تش

كالمرأة والطفل واليتيم والفقراء وذوي االحتياجات )دعم المؤسسات االجتماعية التي ترعى الفئات -  

 (.الخاصة

إنشاء وتطوير المراكز والمؤسسات التعليمية والتدريبية والتأهيلية التي تعنى باألسرى والمحررين -  

 .وتعمل على دمجهم في المجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن

 .لرعاية الشاملة التعليمية والصحية ألسر الشهداء والمعتقلين والشرائح الضعيفة في المجتمع -8
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 .تفعيل وتنظيم وتطوير لجان الزكاة  -2

 حماية الطفولة ورعايتها وحقها في التنشئة والتغذية والتربية النفسية والجسمية والتوجيه والتعليم  -10

لى إقامة العدل وتوزيع الثروة، ،و تشجيع الجمعيات الخيرية، ورفع القيود محاربة الفقر من خالل العمل ع -11

 . عنها، وإفساح المجال لها للمساهمة في بناء المجتمع وتخفيف وطأة الفقر

 .محاربة المخدرات والمسكرات والفساد بكل أشكاله بالثقافة والتوعية والتربية وتفعيل القانون -12

 .ة واستثمار خبرات المجتمع ومراعاة احتياجاتهتشجيع المشاريع التنموي -13

 . دعم مؤسسات العناية بالمعاقين وذوي االحتياجات الخاصة وتطوير برامج اندماجهم في المجتمع -14

تطوير أنظمة التأمينات االجتماعية بما يضمن القضاء على الفقر والمحافظة على الوئام االجتماعي السائد  -15

 .في المجتمع الفلسطيني

 في قضايا المرأة والطفل واألسرة / عاشرا

المرأة الفلسطينية شريك في الجهاد والمقاومة وشريك في البناء والتنمية، ومكفولة حقوقها المدنية -  

 .والشرعية مكفولة

ضمان حقوق المرأة، واستكمال اإلطار التشريعي المعزز لحقوقها، والعمل على تمكينها من المساهمة في  -2

 .جتماعية واالقتصادية والسياسيةالتنمية اال

وتأكيد شخصيتها القائمة على العفة   تحصين المرأة بالتربية اإلسالمية، وتوعيتها بحقوقها الشرعية، -1

 واالحتشام وااللتزام،

 

 

 

 المجلس التشريعي الفلسطيني – كتلة االصالح والتغيير
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( 1) ملحق   

 71/3/6001: د إسماعيل هنية أمام المجلس التشريعي غزةبرنامج حكومة الوحدة الوطنية الذي تاله السي

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ِ َعلَْيُكْم إِْذ ُكْنتُْم أَْعَداًء فَأَ " قُوا َواْذُكُروا نِْعَمةَ هللاَّ ِ َجِميًعا َواَل تَفَرَّ ََ بَْيَن قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُْم بِنِْعَمتِِه َواْعتَِصُموا بَِحْبِل هللاَّ لَّ

 صدق هللا العظيم" ْخَوانًاإِ 

  

الحمد هلل رب العالمين، حمداً يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه، وواسع رحمته وكرمه، والصالة والسالم على سيد 

 .الخلق وحبيب الحق، سيد األولين واآلخرين، وقائد الغر الميامين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين

   "رئيس المجلس التشريعي باإلنابة"حر أحمد ب/األخ الدكتور 

 األخوة واألخوات أعضاء المجلس التشريعي 

 السادة السفراء والقناصل وممثلو الدول والهيئات الدولية 

   السادة ممثلي القوى الوطنية واإلسالمية

   الحضور األعزاء

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  

يم، وأرحب بالسيد الفارو ديستو ممثل األمين العام لألمم المتحدة في منطقة أرحب بكم جميعاً في هذا اليوم العظ

 الشرق األوسط، والوفد المرافق له وبعد؛

فقد كنت آمل أن ينعقد هذا المجلس، وهو بكامل هيئته وعلى رأسها األخ الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس  

ل حال دون ذلك فهو مصر على استمرار اعتقال السادة التشريعي، وأن يكون هذا اللقاء في القدس، لكن االحتال

. النواب والوزراء، وممعن في تقطيع أوصال الوطن وتهويد القدس وعزلها عن محيطها، واستمرار واالجتياحات

 . وما اجتياح نابلس الذي نفذه االحتالل عشية اإلعالن عن هذه الحكومة إالَّ تكريساً للقمع الذي يمارس ضد شعبنا

  

اعتقال األخ رئيس المجلس وإخوانه من النواب والوزراء ورؤساء المجالس دليل قاطٌع على قسوة االحتالل إن 

وظلمه، وسياسة العقاب الجماعي والحصار الظالم الذي تعرض له شعبنا وحكومته ومجلس نوابه على مدار العام 

ة، وبسبب التزامنا بالحقوق والثوابت الفلسطينية المنصرم؛ بسبب الخيار الديمقراطي الذي اعتمدناه في حياتنا السياسي

وألننا رفضنا تقديم أي تنازالت تحت وطأة الحصار وشراسة العدوان، ولقد عملنا كل ما في وسعنا إلطالق سراح 

وأؤكد لألخ الكبير الدكتور عزيز دويك وإخوانه النواب والوزراء والقادة األسرى وآلالف . األخوة الوزراء والنواب

تقلين األبطال الذين يقبعون خلف قضبان االحتالل وفي زنازين العزل بأنكم على سلم أولى أولوياتنا، ولن يهدأ المع

 . وأدعو هللا أن يكون الفرج قريباً . لنا بال إالّ باإلفراج عنكم

  

: فاق الوطنيويسعدني أن أبرق بالتهنئة لألخوة الذين وقعوا على وثيقة األسرى، والتي شكلت األساس لوثيقة الو

 . مروان البرغوثي، وعبد الخالق النتشه، وعبد الرحيم ملوح، وبسام السعدي

  

إننا اليوم نقف بكل فخر واعتزاز وعرفان أمام آالف الشهداء الذين رووا هذه األرض المباركة بدمائهم، وعبّدوا 

الرئيس الراحل ياسر عرفات واإلمام : أمامنا طريق الحرية واالستقالل والكرامة، ونخص هنا الشهداء القادة الكبار

الشيخ أحمد ياسين والدكتور فتحي الشقاقي وأبو على مصطفى وعمر القاسم وأبو جهاد والدكتور عبد العزيز 

 –بعد فضل هللا تعالى –الرنتيسي وأبو العباس والقافلة الطويلة من الشهداء األبرار الذين بفضل جهادهم وعطائهم 

 . ليهوصلنا إلى ما وصلنا إ

  

نستحضر جرحانا األبطال الذين رسموا خارطة فلسطين من خالل دمائهم الزكية، نستذكر الجئينا الذين يقفون على 

روا منها ظلماً  بوابة الوطن في كل من األردن وسوريا ولبنان ينتظرون ساعة العودة إلى بيوتهم ومنازلهم التي هجِّ

افي والشتات، لم تغب فلسطين من عيونهم، ولم تنس أجيالهم المتعاقبة حق وعدواناً، هؤالء الذين عاشوا األلم في المن
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العودة، وأخص هنا بالذكر أبناء شعبنا المقيمين في العراق وأناشد القيادة العراقية والمرجعيات الدينية، وكافة 

فخر واعتزاز أمام  األطراف المعنية التدخل من أجل حماية أبناء شعبنا ووقف استهدافهم وترويعهم، كما أقف بكل

، وأعبر عن التقدير العالي لدورهم في حماية القدس والدفاع عن المسجد األقصى 48أبناء شعبنا في أراضي 

 . المبارك

 : األخوة واألخوات 

لقد عاش شعبنا الفلسطيني قرابة ستين عاماً بعد إخراجه من أرض اآلباء واألجداد تحت وطأة التشرد والحرمان 

نى جراء االحتالل من كل صنوف العذاب والقهر والعدوان، ومقابل ذلك رسم شعبنا مسيرة طويلة والتهجير، وعا

من النضال والمقاومة والصمود والمثابرة، قّدم عبرها مئات اآلالف من الشهداء والجرحى واألسرى، وضرب 

حدته الوطنية، التي تشكل أروع األمثلة في التضحية والعطاء والتمسك بالحقوق والثوابت، وفي السعي من أجل و

 . حكومة الوحدة الوطنية تعبيراً هاماً عنها

  

لقد ولدت حكومة الوحدة الوطنية بعد جهود مضنية من قبل المخلصين والمثابرين من أبناء الوطن، الذين وصلوا 

 . الليل بالنهار؛ للتوصل إلى رؤى توافقية وقواسم مشتركة تجمع الكل الفلسطيني تحت مظلة واحدة

  

إن هذه الحكومة جاءت كثمرة للروح اإليجابية والثقة المتبادلة، التي أفضت إلى معالجة القضايا كافة، وفي مختلف 

المجاالت، وهي إلى جانب وقف االقتتال بين األخوة كانت من أبرز نتائج اتفاق مكة المكرمة الذي توج برعاية خادم 

يز، وجاءت بحرص وطني كبير من السيد الرئيس أبو مازن واألخوة الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن عبد العز

وجمعيهم عبروا عن المسئولية " حماس"ومن األخ خالد مشعل وإخوانه في قيادة حركة " فتح"في قيادة حركة 

وطي القيادية في هذه المرحلة الدقيقة، واتفقوا في مكة المكرمة على تدشين مرحلة جديدة من حياة شعبنا الفلسطيني، 

صفحة مؤلمة من حياتنا، ولقد عكس األخ الرئيس أبو مازن حرصاً عالياً من أجل حماية اتفاق مكة، والعمل على 

إقناع األطراف كافة بضرورة احترامه والتعامل مع الشعب الفلسطيني على أساسه، وعمالً بنّاًء خالل مرحلة 

األجواء األخوية وهذا التعاون البناء، كما مثّلت حكومة وأدعو هللا أن تستمر هذه . المشاورات لتشكيل هذه الحكومة

الدور ( جمهورية مصر العربية)الوحدة الوطنية تتويجاً لمسلسل طويل من الحوارات الفلسطينية كان للشقيقة الكبرى 

س األبرز في رعايتها ومتابعتها، حيث سجلت الفصائل الفلسطينية في القاهرة أول اتفاق فلسطينيي شامل في مار

 . م، كما أنها ثمرة جهود مقدرة للعديد من الدول العربية الشقيقة والمنظمات العربية واإلسالمية2005

  

واستناداً إلى حقوق شعبنا وثوابته، والتزاماً بوثيقة الوفاق الوطني، وفي ضوء خطاب التكليف، وانطالقاً من أننا ال 

 : لوحدة الوطنية يستند إلى اآلتيزلنا نمر في مرحلة تحرر وبناء، فإن برنامج حكومة ا

  

  :على الصعيد السياسي/ أوالً  
إن الحكومة تؤكد أن مفتاح األمن واالستقرار في المنطقة يتوقف على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي . 1

لمجتمع الفلسطينية، واالعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وسوف تعمل الحكومة مع األشقاء العرب وا

الدولي من أجل إنهاء االحتالل، واستعادة الحقوق المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

وعاصمتها القدس؛ حتى نتمكن من بناء أرضية قوية  1267كاملة السيادة على جميع األراضي التي احتلت عام 

 . طقة وأجيالها المتعاقبةومتماسكة للسالم واألمن واالزدهار في ربوع المن

تلتزم الحكومة بحماية المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وصون حقوقه، والحفاظ على مكتسباته . 2

وتطويرها، والعمل على تحقيق أهدافه الوطنية، كما أقرتها قرارات المجالس الوطنية ومواد القانون األساسي ووثيقة 

العربية، وعلى أساس ذلك تحترم الحكومة قرارات الشرعية الدولية واالتفاقات التي الوفاق الوطني، وقرارات القمم 

 . وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية

ستبذل الحكومة جهوداً خاصة؛ من أجل تشجيع األطراف الفلسطينية كافة لإلسراع في تطبيق ما جاء في اتفاق . 3

 . القاهرة بشأن منظمة التحرير الفلسطينية

زم الحكومة برفض ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة، والمطروحة حسب المشروع األمريكي تلت. 4

 . واإلسرائيلي
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بخصوص حق ( 124)التأكيد على حق العودة والتمسك به، ودعوة المجتمع الدولي إلى تنفيذ ما ورد في القرار . 5

 . منها، وتعويضهمالعودة لالجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وممتلكاتهم التي هجروا 

تلتزم الحكومة بالعمل الدؤوب من أجل تحرير األسيرات واألسرى األبطال من سجون االحتالل اإلسرائيلي، . 6

 . وكذلك اإلفراج عن النواب والوزراء ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية المختطفين

عتقاالت واجتياحات والحواجز تتعهد الحكومة بمواجهة إجراءات االحتالل على األرض من اغتياالت وا. 7

 . العسكرية ومعالجة قضية المعابر والحصار واإلغالق

ترسيخ العالقة مع الدول العربية واإلسالمية الشقيقة والدول الصديقة والقوى المحبة للحرية والعدل واالنفتاح . 8

 . والتعاون مع المحيط اإلقليمي والدولي على أساس االحترام المتبادل

  

  :القدس /ثانياً 
تشكيل لجنة عليا لشؤون القدس، بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ لمتابعة قضايا الصمود . 1

 . في مدينة القدس، ورصد موازنة واضحة من الحكومة للقدس، ضمن الموازنة العامة

سات، والعمل على توفير الموارد الكافية في مواجهة السياسات اإلسرائيلية المتعلقة بالقدس أرضاً وشعباً ومقد. 2

الموازنة لدعم صمود أهلنا في القدس، وفضح ممارسات االحتالل بشأن المدينة وفي المسجد األقصى المبارك 

وتفعيل قضية القدس في المحافل اإلقليمية والدولية كافة، ودعوة أبناء األمة العربية واإلسالمية إلى تحمل المسئولية 

 . القدس ودعم أهلها سياسياً وإعالمياً في حماية 

  

 

  :على صعيد مواجهة االحتالل/ ثالثاً 

تؤكد الحكومة بأن المقاومة بكافة أشكالها بما فيها المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد االحتالل حق مشروع للشعب . 1

ه أمام العدوان اإلسرائيلي الفلسطيني، كفلته األعراف والمواثيق الدولية كافة ومن حق شعبنا الدفاع عن نفس

 . المتواصل

على تثبيت التهدئة وتوسيعها لتصبح تهدئة شاملة ومتبادلة  -من خالل التوافق الوطني –ستعمل الحكومة . 2

ومتزامنة، وذلك مقابل التزام االحتالل اإلسرائيلي بوقف إجراءاته على األرض من اغتياالت واعتقاالت 

ف األراضي ومصادرتها، ووقف حفريات القدس ورفع الحواجز، وإعادة فتح واجتياحات، وهدم البيوت وتجري

 . المعابر ورفع القيود على حركة التنقل، ووضع آليات وجدول زمني محدد لإلفراج عن األسرى

تؤكد الحكومة على ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني، بأن إدارة المفاوضات هي من صالحية منظمة التحرير . 3

ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك على أساس التمسك باألهداف الوطنية الفلسطينية وتحقيقها،  الفلسطينية

وعلى قاعدة حماية الحقوق والثوابت الفلسطينية وعلى أن يتم عرض أي اتفاق سياسي يتم إنجازه على المجلس 

للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج  الوطني الفلسطيني الجديد إلقراره والتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام

 . بقانون ينظمه

ستعمل الحكومة، وتشجع األطراف ذات الصلة من أجل اإلسراع في إنهاء قضية الجندي اإلسرائيلي األسير في . 4

 . إطار صفقة مشرفة لتبادل األسرى وعودة المبعدين

بزوال االحتالل واستعادة شعبنا لحقوقه الوطنية  تؤكد الحكومة بأن تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة مرهون. 5

صري وإعادة وإزالة الجدار العنصري والمستوطنات، ووقف تهويد القدس وسياسة الضم وكل أشكال التمييز العن

 . الحقوق إلى أصحابها
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 : على الصعيد األمني/ رابعاً 

رى أن من أهم أولوياتها في المرحلة القادمة إن حكومة الوحدة الوطنية تدرك صعوبة األوضاع األمنية الداخلية، وت

ضبط األوضاع األمنية السائدة، وهذا يتطلب تعاوناً كامالً بين الرئاسة والحكومة؛ ومن أجل تحقيق ذلك، فإن 

 : الحكومة سوف تعتمد ما يلي

ية كافة واإلطار الدعوة والعمل على إعادة تشكيل مجلس أعلى لألمن القومي باعتباره المرجعية لألجهزة األمن. 1

 . الناظم لعملها وتحديد سياساتها

هيكلة األجهزة األمنية وبناؤها على أسس مهنية والعمل على توفير احتياجاتها، وتنفيذ إصالح شامل ينزع عنها . 2

الصفة الحزبية والفصائلية، وإبعادها عن التجاذبات والصراعات السياسية، وترسيخ والئها للوطن أوالً وأخيراً، 

 . التزامها بتنفيذ قرارات قيادتها السياسية، والحرص على التزام العاملين في المؤسسة األمنية بالمهام المناطة بهمو

 . االلتزام بتنفيذ قوانين العمل في األجهزة األمنية المقرة من المجلس التشريعي. 3

مني والتعديات وحماية الدماء وضع وتنفيذ خطة أمنية شاملة؛ إلنهاء جميع مظاهر الفوضى والفلتان األ. 4

واألعراض واألموال والممتلكات العامة والخاصة وضبط السالح وتوفير األمن للمواطن، والعمل على رفع المظالم 

 . من خالل سيادة القانون ودعم الشرطة؛ لتقوم بواجبها على أحسن وجه في تنفيذ قرارات القضاء

 : على الصعيد القانوني/ خامساً 

لحكومة وبالتعاون الكامل مع السلطة القضائية لضمان إصالح وتفعيل وحماية جهاز القضاء بمؤسساته ستعمل ا. 1

كافة؛ وبما يمكنه من أداء واجباته في إطار تكريس العدالة ومحاربة الفساد وااللتزام باستقاللية القضاء، والتأكيد 

 . ع ومتابعة ملفات الفساد واالعتداء على المال العامعلى سيادة القانون وتطبيقه بنزاهة وشفافية وحيادية على الجمي

تؤكد الحكومة على العمل بموجب القانون االساسى والذي ينظم العالقة بين السلطات الثالث على أساس الفصل . 2

 . بينها، واحترام الصالحيات الممنوحة لكل منها وفق القانون األساسي

هامه، وتحرص على التعاون والتكامل مع رئاسة السلطة حسب القانون، تساعد الحكومة السيد الرئيس في أداء م. 3

لطة وبالعمل مع المجلس التشريعي والسلطة القضائية، من أجل تطوير النظام السياسي الفلسطيني؛ بهدف ترسيخ س

 . وطنية واحدة وموحدة وقوية

  :الوضع االقتصادي/ سادساً 

 . روض على شعبنا بكل أشكالهتسعى الحكومة إلنهاء الحصار الظالم المف. 1

 . تدعو الحكومة إلى إعادة النظر في اتفاق باريس االقتصادي بما يحرر االقتصاد الفلسطيني من التبعية. 2

إعطاء األولوية لالرتقاء باالقتصاد الوطني، وتوفير الحماية للقطاعات االقتصادية اإلنتاجية والخدمية، وتشجيع . 3

افظة على دعم المنتجات الوطنية بكافة الوسائل الممكنة، وتطوير العالقات االقتصادية الصادرات الوطنية مع المح

 . والتجارية مع العالم العربي واإلسالمي ومع االتحاد األوروبي وبقية دول العالم

مة بين حماية المستهلك، وتشجيع القطاع الخاص، وتوفير المناخ المالئم والمناسب لنشاطه، وإرساء القواعد السلي. 4

الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، وإنهاء االحتكار، وتحديد كيفية التصرف بالموارد المتاحة وعدالة التوزيع، 

 . وستقوم الحكومة بتوفير البيئة المناسبة وأجواء الحماية واالستقرار للمشاريع االستثمارية

ا وتحقيق العدالة االجتماعية، وبشكل يخدم تشجع الحكومة التنمية االقتصادية؛ بما ينسجم مع قيمنا وأعرافن. 5

التنمية، وحماية القطاع الخاص وتشجيع االستثمار، ومحاربة البطالة والفقر، وتعزيز القطاعات االقتصادية المنتجة، 

 . وإعادة إعمار البنية التحتية، وتطوير المناطق الصناعية وقطاعات اإلسكان والتكنولوجيا

 . االستثمار ووضع حٍد لنشاطات االحتكار بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاصإعادة النظر في قوانين . 6

 . دعم القطاع الزراعي، وزيادة الموازنة التطويرية المخصصة له. 7

العمل على انتظام دفع الرواتب للعاملين في القطاع العام وااللتزام بجدولة ودفع مستحقات الرواتب المتأخرة، . 8
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 . قطاع الخاص المتأخرةوكذلك مستحقات ال

 االهتمام بقطاع العمال والمزارعين وصيادي األسماك، والعمل على تخفيف معاناتهم من خالل الدعم والمشاريع. 2

 . الخاصة

  :في مجال اإلصالح/سابعاً 

تتبنى الحكومة مشروع اإلصالح اإلداري والمالي، وسوف تتعاون مع المجلس التشريعي في إصدار القوانين . 1

 . التي تعزز اإلصالح وتحارب الفساد

تطوير الهيكليات وأساليب العمل في المؤسسات الحكومية؛ بما يضمن فعالية وحسن سير عملها والتزامها . 2

 . بالقانون

 . وضع خطة لترشيد اإلنفاق الحكومي وفي كل المجاالت. 3

ال العام وصياغة إستراتيجية فلسطينية مجتمعية محاربة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ومنع استغالل الم. 4

 . للتنمية اإلدارية

  

 :على صعيد تعزيز منظومة القيم الفلسطينية/ثامناً 

تلتزم الحكومة بترسيخ الوحدة الوطنية، وحماية السلم األهلي وترسيخ قيم االحترام المتبادل، واعتماد لغة . 1

، وترسيخ ثقافة التسامح وحماية الدم الفلسطيني وتحريم االقتتال الحوار، وإنهاء جميع أشكال التوتر واالحتقان

 . الداخلي

 . تؤكد الحكومة على وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. 2

ستعمل الحكومة على ترسيخ وتعميق الوفاق الوطني، واالستقرار الداخلي ومعالجة ذيول األحداث المؤسفة . 3

الحكومة بمبدأ سيادة القانون وتوفير الحماية للمواطن والممتلكات العامة والخاصة بكل  باآلليات المناسبة مع التزام

وأدعو إخواننا من عوائل شهداء األحداث المؤسفة إلى مزيد من الصبر . ما يترتب على ذلك من التزامات

 . واالحتساب، وأؤكد لهم وقوفنا إلى جانبهم ومصابهم وألمهم

بدأ المواطنة من خالل المساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص، وترسيخ العدالة تلتزم الحكومة بتكريس م. 4

االجتماعية، وخاصة في مجال التوظيف والتعيينات في مختلف الوزارات والمؤسسات، وعدم التمييز في الحقوق 

 . العامة بين أبناء الوطن كافة، وإنهاء كل أشكال المحسوبية في التوظيف المدني واألمني

تؤكد الحكومة حمايتها للتعددية السياسية، وتدعم تطوير النظام االنتخابي، وحماية الحريات العامة، وتعزيز قيم . 5

الديمقراطية، وحماية حقوق اإلنسان، وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة وصون حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، 

لتزام بالتداول السلمي للسلطة، واستكمال االنتخابات للمجالس وحق االختالف، وحقوق المرأة الفلسطينية، واال

 . المحلية في أقرب وقت ممكن

تلتزم الحكومة بترسيخ الشراكة السياسية وتشجيع كافة القوى في الساحة للشروع في الحوار الجاد من أجل . 6

 . تحقيقها

تهم الكريمة العزيزة وتوفير المتطلبات الخاصة دعم أسر الشهداء واألسرى وتقديم العون لهم والمحافظة على حيا. 7

 . التي يحتاجونها

تلتزم الحكومة بتوفير الحياة الكريمة للمواطن، وتوفير مستلزمات الحياة والرعاية االجتماعية والصحية والصحة . 8

الضمان النوعية، ومعاجلة ظاهرة الفقر والبطالة؛ من خالل توفير فرص العمل والمشاريع التنموية وبرامج 

 . االجتماعي

ستعمل الحكومة على تطوير جهاز التربية والتعليم، وتحسين أوضاع المعلمين، وتشجيع البحث العلمي . 2

 . والمحافظة على حيادية جهاز التربية والتعليم، كما وتؤيد الحكومة إنجاز وتطبيق الصندوق الوطني للتعليم الجامعي

الرياضية الفلسطينية، وتوفير احتياجاتها والسعي لتوسيع البنية التحتية االهتمام األقصى بالشباب والحركة . 10

الرياضية بما في ذلك اإلسراع في إنجاز مشروع المدينة الرياضية، واالستمرار في المشاركات الخارجية بما يعزز 

 . مكانة فلسطين في المحافل الرياضية عربياً وإقليمياً ودولياً 

 . لقانون الخاص بذوي االحتياجات الخاصةسترعى الحكومة تطبيق ا. 11

حماية حقوق المرأة وإفساح المجال أمامها للمشاركة السياسية وفي صناعة القرار والمساهمة في مسيرة البناء . 12

 . في جميع المؤسسات وفي مختلف المجاالت

  .ستشجع الحكومة وتدعم العمل األهلي والمجتمعي ومؤسسات المجتمع المدني. 13

  :العالقات الدولية/سعاً تا  
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تؤكد الحكومة على اعتزازها بعمقها العربي واإلسالمي وتقديرها للدعم العربي واإلسالمي سياسياً واقتصادياً 

وإعالمياً، وتحرص الحكومة على االلتزام بتفعيل دورها في كل من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، 

ية الذي سيعقد في الرياض نهاية هذا الشهر باتخاذ قرارات تنهي الحصار وتدعم ونتطلع إلى اجتماع القمة العرب

 . وتحمي اتفاق مكة المكرمة

كما أن الحكومة تفخر بالروابط الدولية المتنوعة، التي تعمقت عبر الدعم الدولي لشعبنا وحقوقه المشروعة، وستعمل 

لعالم، ومع المؤسسات الدولية بما فيها األمم المتحدة الحكومة على إقامة عالقات سليمة ومتينة مع مختلف دول ا

ومجلس األمن والمنظمات اإلقليمية والدولية؛ وبما يساعد شعبنا على نيل حريته واستقالله ويساهم في تعزيز السلم 

 . واالستقرار العالمي

الحضارات، واحترامها  وتؤكد الحكومة التزامها بالموروث الحضاري القائم على التسامح والتعايش والحوار بين

 . للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني؛ بما ينسجم مع قيمنا و أعرافنا وتقاليدنا األصيلة

إن االتحاد األوروبي قدم كثيراً من المساعدات لشعبنا الفلسطيني، ودعم حقه في الحرية واالستقالل، وكانت له 

تالل، وهذا أيضاً ما اعتمدته كل من روسيا والصين واليابان في مواقف جادة في توجيه االنتقادات لسياسات االح

 . سياستها الخارجية تجاه القضية الفلسطينية

ومن هنا فإن الحكومة حريصة على إقامة عالقة متينة مع االتحاد األوروبي وكل من روسيا االتحادية والصين  

نهم اتخاذ خطوات عملية لرفع الحصار عن شعبنا وممارسة الشعبية واليابان والهند ودول أمريكيا الالتينية، ونتوقع م

الضغط على سلطات االحتالل؛ إلنهاء الحصار واحترام حقوق اإلنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية، 

والنسحاب االحتالل من أرضنا المحتلة، ووقف الممارسات العدوانية المتكررة بحق شعبنا، كما أن الحكومة 

 . العالقة مع الدول دائمة العضوية في مجلس األمن ستحرص على تطوير

وتدعو الحكومة اإلدارة األمريكية إلى ضرورة إعادة النظر في مواقفها تجاه القضية الفلسطينية وإلى ضرورة  

احترام خيار الشعب الفلسطيني الذي تجسده حكومة الوحدة الوطنية، والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، مع تطلع 

 . ة إلى عالقات طيبة بين الشعبين الفلسطيني واألمريكيالحكوم

  

  :اإلخوة واألخوات
يطيب لي أن أتوجه بالشكر الجزيل والعميق إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن عبد العزيز ملك المملكة 

صل إلى اتفاق مكة الذي نتفيأ العربية السعودية على جهوده المباركة في لم الشمل الفلسطيني، والتي أفضت إلى التو

 . ظالله في هذه المرحلة والشكر موصول إلى القيادة والشعب السعودي الشقيق على الحفاوة والكرم والرعاية

كما نتقدم بخالص شكرنا وتقديرنا إلى الشقيقة الكبرى مصر التي وقفت إلى جانب شعبنا في ساعات المحنة، وبذلت  

ًً من خالل الوفد  األمني المصري المقيم في القطاع، في حقن الدم الفلسطيني، وتعزيز أواصر الوحدة جهداً ضخماً

 . وتقريب وجهات النظر في قضايا الخالف

كما نعبر عن شكرنا وتقديرنا لسوريا التي احتضنت حوارات فلسطينية عدة بما في ذلك حوار دمشق األخير، الذي  

بعظيم شكرنا إلى دولة قطر الشقيقة التي عبرت عن المواقف العربية  هيّأ األجواء التفاق مكة المكرمة، وكما نتقدم

األصيلة في الوقوف إلى جانب شعبنا في محنته أثناء الحصار، وفي حرصها على الوحدة والتالحم الفلسطيني، 

سطينية، واألردن الشقيق الذي واكب الحركة الفلسطينية سياسياً وداخلياً وأبدى استعداده الحتضان اللقاءات الفل

والسودان الذي بذل جهوداً مباركة في دعم الشعب الفلسطيني وتحرك أيضاً من موقعه كرئيس للقمة العربية، 

والشكر والتقدير لليمن الشقيق، ودول المغرب العربي الشقيق، ودول مجلس التعاون الخليجي الشقيق، كما نتقدم 

ة شعبنا من خالل دعمها ومساندتها، والشكر والتقدير لجامعة بالشكر إلى جمهورية إيران اإلسالمية التي خففت معانا

الدول العربية ولمنظمة المؤتمر اإلسالمي، كما نشكر كافة الدول الصديقة التي أعلنت موقفها وترحيبها بتشكيل 

 . حكومة الوحدة الوطنية، وأبدت استعدادها للعمل من أجل إنهاء الحصار عن شعبنا

  

إلى لجنة المتابعة والفصائل والشخصيات في الداخل والخارج التي واكبت كل الحوارات  كما نتقدم بعظيم الشكر

 . الداخلية، وتحركت في كل المحطات؛ من أجل أن نصل إلى هذه اللحظة الوطنية الكبيرة

 : أيها السادة

رنا ما زال طويالً التحديات أمامنا كبيرة، والصعاب كثيرة، والمتربصون بشعبنا وبتجربتنا الجديدة كثر، ومشوا

ومعركتنا قاسية، وطريقنا ليست مفروشة بالورود، واآلمال المعقودة علينا عريضة، وشعبنا يترقب وينتظر، واألمة 
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أعينها متجهة نحونا، والكل ينتظر ماذا ستقدم حكومة الوحدة الوطنية هل ستكون على مستوى التحديات؟ ونحن 

ومتفائلون وتملؤنا الثقة باهلل أوالً ثم بشعبنا وأمتنا وسنمضي في طريق مصممون على تحقيق اإلنجازات لشعبنا بل 

 . العزة والكرامة حتى تحقيق النصر والحرية والعودة واالستقالل، فاالحتالل والحصار إلى زوال إن شاء هللا

  

ن يشكلون هذه وإنني إذ أتقدم إلى مجلسكم الكريم بأعضاء حكومتي لمنحها الثقة، وإذ أرحب بكل الوزراء الذي

الحكومة، فإنني أتقدم بعظيم التقدير واالمتنان والعرفان لوزراء الحكومة العاشرة والذي كان لي شرف العمل معهم، 

فقد عملوا في أصعب الظروف، وتحملوا المشاق، وعبروا عن أصالة المواقف، وثبتوا وصمدوا في وجه 

رحى واألسرى وأسرهم وذويهم وما بدلوا تبديالً فجزاهم هللا األعاصير، وصانوا األمانة وحفظوا عهدة الشهداء والج

 .عن شعبنا خير الجزاء

 :حكومة الوحدة الوطنية

 

 .إسماعيل عبد السالم أحمد هنية/ رئيس الوزراء األستاذ. 1

 .عزام نجيب مصطفى األحمد/ نائب رئيس الوزراء ووزير دولة السيد. 2

 . هللا فياض سالم خالد عبد/ وزير المالية الدكتور. 3

 .زياد محمود حسين أبو عمرو/ وزير الشئون الخارجية الدكتور. 4

 .هاني طلب عبد الرحمن القواسمي/ وزير الداخلية السيد. 5

 .سعدي محمود سليمان الكرنز/ وزير النقل والمواصالت الدكتور. 6

 .سليمان محمود موسى أبو سنينة/ وزير شؤون األسرى المحامي. 7

 .ناصر الدين محمد أحمد الشاعر/ بية والتعليم العالي الدكتوروزير التر. 8

 .سمير عبد هللا صالح أبو عيشة/ وزير التخطيط الدكتور. 2

 . محمد رمضان محمد اآلغا/ وزير الزراعة الدكتور. 10

 .محمد إبراهيم موسى البرغوثي/ وزير الحكم المحلي المهندس. 11

 .باسم نعيم محمد نعيم/ وزير الشباب والرياضة الدكتور  .12

 .زياد شكري عبد ربه الظاظا/ وزير االقتصاد المهندس  .13

 .مصطفى كامل مصطفى البرغوثي/ وزير اإلعالم الدكتور  .14

 (.سرطاوي)علي محمد علي مصلح / وزير العدل الدكتور  .15

 .صالح محمد سليم زيدان/ وزير الشؤون االجتماعية السيد  .16

 .بسام أحمد عمر الصالحي/ السيد وزير الثقافة  .17

 .محمود عثمان راغب العالول/ وزير العمل السيد  .18

 .يوسف محمود حامد المنسي/ وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الدكتور  .12

 .سميح حسين عبد كراكرة/ وزير األشغال واإلسكان الدكتور  .20

 .ل دعيبسخلود فرنسيس خلي/ وزيرة السياحة الدكتورة  .21

 .أمل محمد الشيخ محمود صيام/ وزيرة شؤون المرأة السيدة  .22

 .رضوان سعيد سليمان األخرس/ وزير الصحة الدكتور  .23

 .حسين مطاوع حسين الترتوري/ وزير األوقاف والشؤون الدينية الدكتور  .24

 . وصفي عزات حسن قبها/ وزير دولة المهندس  .25

  

 . بثقتكم الغالية، شاكراً لكم جهودكم ومقدراً ثقة شعبنا بكم آمل أن تحظى حكومتي هذه

  

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،، 

   إسماعيل عبد السالم هنية/ أخوكم 

   رئيس مجلس الوزراء المكلف

   فلسطين -غزة

 هـ 1428الخير من العام   صفر  حرر يوم السبت، السابع والعشرين من شهر

 م2007، عام  مارس  ر من شهرالموافق السابع عش
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معتا اللاح لهم ا : الع،هت .5ط .االنتفاضة المباركة وقائع وأبعاد(. 2989) حمهللاان غ دا -

 .،الت،زهع

 :األاهللا  .اإلدارة االستيراتيجية مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية(. 2005)زعاهد مهك , الهلل،اي -
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صراع الصالحيات بين فتح وحماس في ادارة السلطة الفلسطينية . (2008.)اهتدمين ماه  -

ماعز الزهت،مة لههللاا دت  : ها،ت. ل مدا. (تحاها)صدلحن مح ا .2002-2002

 .،اال ت داات

 .  غهللاهلل سدممة:  المااي.  السياسية األنظمة(. 2992) .اهي المدمين صدلح؛ العدن ن -

 . ،الم ا لههللاا دت الما هة المؤ  ة:   ها،ت.  السياسية الموسوعة. ال، دا ا هلل العهدلين -

المعارضة في الفكر السياسي لحركة المقاومة االسالمية حماس (. 2022)الم ح،حن ،ائن -

     .ماعز الزهت،مة:  ها،ت. ل مدا. م5994-2002

:  هللم ي. 2 .العربي الوطن في السياسية والدولة المدني المجتمع(. 2997) .ت، هي المهللهمين -

 .الماا العت دا اتحدهلل

 .هللاا ال ا،ي لهم ا ،الت،زهع:  ه  ها. 2 . حماس من الداخل(. 2002) الم،اتين مفها -

اهدض الاهس لهعتا :  ها،ت .ل مدا .تركيا الصيغة والدور. (2008)محمهلل  م،ا الهللهان -

 .،الم ا
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 -م،ا ا: اا  ا . 2 . النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو(. 2998)  انن سمهن -

 .المؤ  ة الله  همهة لهللاا ة الهللهملاا هة

 هت الحعمة : غزل.  ه  ها. ة حماس مالمح ومحدداتاستراتيجي(. 2020) ه، فن  حمهلل -

 .لههللاا دت ،اال ت داات

 هت الحعمة لههللاا دت : غزل.  ه  ها. جدليات الصراع والهم وأحزان الوطن (.2029) -ن -  -

 .،اال ت داات

 هت الحعمة : غزل.  ه  ها. ودموع..وأحالم..التغريبة الفلسطينية وطن (.2021) -ن -  -

 .دااتلههللاا دت ،اال ت 

 :رسائل علمية غير منشورة.  

الفلسطينية  جهود حركة المقاومة االسالمية حماس في االنتفاضة(. 2020)ال د دن اسا -

 .السدممة اال امهة: غزل. (م5922-5994)

 للقضية النهائي الحل على وأثرها حماس لحركة السياسية التحوالت(. 2008.) حمهلل ت، ةن -

 . األاهللا:  ال هت آن سدممة. (2002-5991) الفلسطينية

التطورات الداخلية وأثرها على حركة المقاومة االسالمية حماس (. 2020)الهلل سن ممتز -

 .سدممة األز ا: غزل . ه  ها .2000-2009

التشريعية  فوز حركة المقاومة اإلسالمية حماس في االنتخابات(. 2020)الهللسمين ح د  -

 .سدممة األز ا: غزل. سطينيم وأثره على النظام السياسي الفل 2002الفلسطينية

-5922العالقة بين حركة المقاومة االسالمية حماس واألردن (. 2020)ذ،هان  دلهلل -

 .سدممة ال ههن:  ه  ها. 2002
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سدممة , الع،هت.نحو تعريف منهج للفكر السياسي اإلسالمي (.2029)محمهلل ال ههلل ,  هه  -

 .الع،هت

حركات االسالم السياسي في الضفة  التغيير السياسي من منظور(. 2007)ال ، عين  ان -

 .سدممة المسدح:  ه  ها. الغربية وقطاع غزة

مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني (. 2029)ن  دلهللا هللا  ال هخ -

 .سدممة األز ا: غزل.  ه  ها. (2052-5922)المعاصر

. حماس تطور العالقات الدولية لحركة المقاومة االسالمية(. 2029)ال هخ اههللن صدهللي -

 . عدهللهمهة االهللاال ،ال هد ة لههللاا دت المههد: غزل.  ه  ها

. مقارنة دراسة: اإلسالم في والدستوري السياسي النظام(. 2007.)سممة اامدا  مهاهةن -

 . ال داقة سدممة:  المتحهللل الما هة ا مداات. 2 

ثرها على التجربة السياسية لحركة المقاومة االسالمية حماس وا(. 2007)ازا ن ته ها -

سدممة :  ه  ها. م2002-5993الخيار الديمقراطي في الضفة الغربية وقطاع غزة للفترة 

 .  المسدح

اشكالية العالقة بين حركة فتح وحركة حماس وأثرها على عمليات (. 2022)ا،هلللن ا،هللل -

 .سدممة المسدح ال، مهة :  ه  ها. (2050-2004)التحول الديمقراطي في فلسطين

 :ياناتالوثائق والب . ط

 2009اللدم،ا األ د ي له ه ة الله  همهةن  -

 .ن  ه  ها2988مهادي حاعة حمدسن  -

 .ماعز الزهت،مة لههللاا دت ،اال ت داات:  ها،ت. ل مدا.2005ال،ادئي الله  همهة ل مة  -
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 .ماعز الزهت،مة لههللاا دت ،اال ت داات:  ها،ت. ل مدا.2006ال،ادئي الله  همهة ل مة  -

 :بيانات حماس

 . 2987هلله م ا /21ن لحمدس األ،نال هدا  -

 .      2988همدها / 5ن ال هدا ال دمس لحمدس -

 . 2988ا اهن / 22 ال هدا المد ا لحمدسن -

 . 2988م، م ا / 20مهللا  إل  المسهس ال، مي الله  همي التد ع ا ان  -

 . 2991 غ  س /27 . ه ة الحع  الذاتي تل،   حمدهة االحتان -

 . 2999ا اهن / 29هة ما اتلدي  ، ه،ن ح،ن امتفد  الماحهة االمتلدل -

 . 2005 غ  س /29 هد ين   هدا -

 .  2005مداس /22ن حمدس تلاا الم داعة  ي امت د دت المسهس الت اهمي -

 . 2022  تم ا /29 ، ه،  ، األ  ا اه  الل هة ،ال مان  -

 .(2992همدها /2)  هدا عتدئا الل د   -

 الدوريات. د

االنطالق ومعادلة : كة المقاومة االسالمية حماسحر (. 2990مده، ). المدصان ح د  -

 . مسهة  ه  ها الم همة: لمهللا. الصراع

نتائج االنتخابات  قراءة إحصائية وسياسية في .(2006 همدها ).ماعز هللاا دت ال اي اال،   -

 .امدا. األاهللا. 2002يناير / كانون الثاني 21التشريعية الفلسطينية الثانية 

 .حركة حماس بين اجراءات التأقلم والضغوط االسرائيلية(. 2006   تم ا) .اهلل،اان  ه دا -

 .268 :المهللهلل. هللاا دت ال هد هة ،اال تااتهسهة له األ اا  ماعز : اللد ال
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مسهة : لمهللا. عالقات حماس الدولية والحوار مع الجميع(.2007هلله م ا ).ا هلل الحعه ن   دمة -

 . ه  ها الم همة

العالقة الملتبسة وفخ االتفاقيات مع : ومنظمة التحرير حماس(.2007هلله م ا .)الحدجن  حمهلل -

  . ه  ها الم همة  مسهة: لمهللا. العدو

 29اهللهلل  دص  ممد  ة ما،ا . درب العزة(. 2020هلله م ا .)المعتا ا اامي لعتدئا الل د  -

 .غزل. ادمد اه  ام اقة حمدس

 حوارات تلفزيونية. هـ

م تل ن الماقة  ها حمدس . اا مع   دمة حمهللااح، . السزهال الل دئهة. مفتوح برنامج حوار -

 . 2005 غ  س /29  .، تح

برنامج ما وراء . تهللااهدت زهدال  مها ق ا لل دع غزل(. 29/20/2022.)تمالين  داي -

 .السزهال الل دئهة. رالخب

 . مهللي الع،م،هلل،ا: غزل.2029 غ  س /22 ح،ن ملد، دت عهاين  لحمدس  مؤتما صحلي -

اا ام اي الحمهة  التد مة لحمدسن لإلاااالتغهها ،االصاح  لدئمةل مؤتما صحلي -

 .  2006همدها /9ن االمت د هة للدئمة التغهها ،ا صاح

 : مؤتمرات علمية. و

 ملهللمة  ي. قراءة تقيمية(: 2052-2002)حماس في الحكم(. 2022)  ، ادمان اهللمدا -

 :الهلل،حة. قالية للثورات العربيةاالسالميون ونظام الحكم الديمقراطي في المرحلة االنت مهلل،ل

 . الماعز الما ي لأل حدث ،هللاا ة ال هد دت
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 ة امن  ياق،  .حركة حماس والعملية الديمقراطية(. 2998/ت اها األ،ن.)حمدمين سمهن -

 دي آمد  مهلل األزمة التغهاات ال مه،هة  ي الحهدل ال هد هة الله  همهةن ، : مؤتما ال م،ي الاا عال

 .المؤ  ة الله  همهة لهللاا ة الهللهملاا هة -م،ا ا: اا  ا . الممن

: الحوار الفلسطيني وورقة المصالحة المصريةمهلل،ل (. 2009هلله م ا /22.)الحمهللن س،اهلل -

 .،  ماعز هللاا دت ال اي األ: امدا. األاهللا. التحديات وآفاق والمستقبل

ت المقاومة المواقف األوروبية من التعامل مع حركا(. 2020م، م ا /1-9.)حمهللاان   دمة -

،اقة امن  ي مؤتما ال هد ة ال داسهة األ،ا، هة تسدا  .حركة حماس نموذجاا : الفلسطينية

 .ماعز الزهت،مة لههللاا دت ،اال ت داات:  ها،ت. الل هة الله  همهة

،اقة . التطورات آخر ظل في حماس لحركة السياسي الفكر (.2022/م، م ا).م منن  دلهلل -

في العالم العربي والقضية الفلسطينية في ضوء التغيرات االسالميون مؤتما  ملهللمة  ي

 .ماعز الزهت،مة لههللاا دت ،اال ت داات:  ها،ت. والثورات العربية

مداخلة في . 2053-2052تركيا والقضية الفلسطينية(. 2029/   ااها)محمهلل , م،ا الهللها -

لههللاا دت  ماعز الزهت،مة:  ها،ت, 2053-2052القضية الفلسطينية تقييم استيراتيجي 

 . ،اال ت داات

 الصحف. ز

 .ال داا ه ت مهلل ت عهن حمدس لحزا هم ا   ي الممن ال هد ي(. 2022 /26/1.)األيام -

 اقدا  ها الحي : 2008الذعاى ال دم ة لمهلل،اا (.2029هلله م ا /90).  ، زاههلللن محمهلل -

 .7ص  .2262 :المهللهلل. الرسالة. غتص هلم، 

 .726المهللهلل , "،مة العلههة  تحاها  ه  ها الملد(."   2029 /9/22) االستقالل  -
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. الماا  ،ا ا س حا ة حمدس  ي م،اسفة ا اائهن.  (2029م، م ا/28.)  ، ادمان اهللمدا -

 . 2992 :المهللهلل. فلسطين

 ال ه ة" لتسا ة الُما   ،الحصدهلل"  ، ه، اتلدي" (.2006  تم ا/29).ا لل ا هلل  هلزهزن -

 .االماراتية الخليج". الله  همهة

ااسدز  ي  :صللة ، د  األحااا  ي ذعاا د الادمهة(. 2029 عت، ا /29) .ن ح د الهللسمي -

 . 29ص  .2902 :المهللهلل .فلسطين. زاالمسد

 .2991-2987حاعة الملد،مة اال امهة حمدس  (.2029همدها /6). حمهللن ال دادتي -

 25ص .2022 :هللالمهلل .فلسطين

 . 5859 :المهللهلل. الحياة الجديدة .2022  ااها/25 .اهااا  ع ا مدمح لحع،مة غزل : الا ي -

 . 21865: المهللهلل. مصا. الحياة. 2009هلله م ا/6. ح،اا مع  دلهلل م من -

 .م ت دا  مهة األ  ي ههللا، حمدس إل  تأ هس حزا  هد ي(. 2021 /29/5)اللهللس الما ي -

 .2059 :المهللهلل. ه  ها .الرسالة. 2022هلله م ا/20. عتدئا الل د  ما الحسا إل  الصدا،خ -

 .األاهللا. السبيل.  2022ه،له،  1. لهلل م منح،اا مع  د -

الهللالالت  :الم حدا ا  اائههي ما ق دع غزلا(.2005  تم ا /25.)مد عن   ها -

 .القدس العربي .،اال تحلدقدت

 :المقابالت التي أجراها الباحث مع شخصيات عربية و فلسطينية. ح

 :التي أجريت في غزة المقابالت الشخصية

 . 2029  تم ا  25حمدس ،ا ، المسهس الت اهمين م،   اللهدهللي  ي  هحه  -

 . 2029هلله م ا  2  ، ا ههللل المد ي االاامي لعتدئا الل د ن  -
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 . 2029هلله م ا  8 ي غزلن  ال د ي زهدهلل الندند مدئا ائهس ال،زاا .   -

 . 2029هلله م ا   27ا اا ه    ااش   تدذ المه،  ال هد هة  ي سدممة األز ان . هلل -

 .  2029  تم ا  29ن  ي غزل ،زاال ال داسهةغدزي حمهلل ،عهن . هلل -

 . 2029هلله م ا  22محم،هلل الز دا اللهدهللي  ي حاعة حمدسن . هلل -

 .  2029  تم ا  28 ي غزلن  ال د ي ه، ف ازقة الم ت دا ال هد ي لائهس ال،زاا . هلل -

   :مقابالت عبر البريد االلكتروني

 . 2029 عت، ا  26  ها مد ع   تدذ التداهخ ال هد ين . هلل -

 . 2021همدها  9مح ا صدلح مهللها اد  ماعز الزهت،مة  ي  ها،تن . هلل -

 . 2013هلله م ا  21م،     ، ماز،ي مدئا ائهس المعتا ال هد ي لحمدسن . هلل -

 . 2029هلله م ا  29اائهلل ممهاات   تدذ المه،  ال هد هة  ي سدممة المسدحن . هلل -

 . 2029 عت، ا  29دحن ا هلل ال تدا قد     تدذ المه،  ال هد هة  ي سدممة المس. هلل -

 .  2029م، م ا  25ازهز هلل،هك ائهس المسهس الت اهمين . هلل -
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 :المواقع االلكترونية. ط

 .م،قع الم،مهت،ا. قراءة هادئة في عالقة حماس وقطر(. 2029ا اهن /22)  ، ادمان اهللمدا  -
-qatar-monitor.com/pulse/ar/originals/2013/04/hamas-http://www.al

independence.html-relationship# 
 .م،قع الم،مهت،ا .حماس وحل الدولتين(. 2029  ااها /8)   -

-monitor.com/pulse/ar/originals/2013/02/hamas-http://www.al
israel.html-recognizing-debates# 

 .القدس نت. مأزق حماس وثوابتها الوطنية (.2029هلله م ا /21.) -ن - -
http://www.alquds.com/news/article/view/id/472605 

 

اهللمدا   ، .م،قع هلل. أجندة دسمة تنتظر حماس بعد الحكومة(. 2021ه،مه، / 9.)-ن - -
 .ادما

http://adnanabuamer.com/article.php?id=462#.VEV5BmfKMX9 
 .السزهال مت. جدلية الحكم والمقاومة في فلسطين. (2020  تم ا/26.)  ه ،ن مؤما -

 -90f9-4afc-7249-http://www.aljazeera.net/opinions/pages/3dd9cdc0
a82cd9ef5e2d 

هااا" حمدس"ئمدف الماقدت  ها ا ت(. 2029هلله م ا /90).حدز   مه، ةن -  .م،قع الم،مهت،ا. ،ا 
-hamas-monitor.com/pulse/ar/originals/2013/12/iran-p://www.alhtt

funding.html-relations-resume# 
 . لقسامكتائب احوار مع أبو عبيدة الناطق االعالمي ل. (2022هلله م ا/21)السدل،هللين ممها -

 .السزهال مت
-b980-4841-c4a8-http://www.aljazeera.net/news/pages/7223b5b9

724f79ccc729 

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2013/04/hamas-qatar-relationship-independence.html
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2013/04/hamas-qatar-relationship-independence.html
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2013/02/hamas-debates-recognizing-israel.html
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2013/02/hamas-debates-recognizing-israel.html
http://www.alquds.com/news/article/view/id/479605
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/3dd9cdc0-7249-4afc-90f9-a82cd9ef5e2d
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/3dd9cdc0-7249-4afc-90f9-a82cd9ef5e2d
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/3dd9cdc0-7249-4afc-90f9-a82cd9ef5e2d
http://www.aljazeera.net/news/pages/7223b5b9-c4a8-4841-b980-724f79ccc729
http://www.aljazeera.net/news/pages/7223b5b9-c4a8-4841-b980-724f79ccc729
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 . تسلسل زمني..االنقسام الفلسطيني . (2022مداس / 27.)السزهال مت -
-be9f-4e37-b88b-ra.net/news/pages/817e5051http://www.aljazee

c4d4d30610ba 
 . حماس ترفض مطالب الرباعية وتعتبرها ابتزازا (.2006همدها / 92.)السزهال مت -

-bbed-4363-b551-ef1http://www.aljazeera.net/news/pages/18a48
763a118c8f6e 

 . االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة (.2022مداس / 9).السزهال مت -
-449d-4932-http://www.aljazeera.net/coverage/pages/21c2d7b9

585d3082d334-8230 
األ اا   .البديلة واستراتيجية حماس الدوليالموقف  .(2006ا اهن/ 2.) عاالهلل ،قين ا ،  -

 .الاقمي
- http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221671&eid=8811 

 . هللمهد الا ي. حماس في سطور (.2005ه،له، / 25).الاا ين ا هلل المدصا -
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/25131.html 

الا دلة (. 2029هلله م ا / 9. )روحاني حكومة ظل في استؤنفت إيران مع العالقة: الزهار -
 http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=84376.. مت

م،قع . هل نجحت مزاوجة حماس؟..بين السلطة والمقاومة. (2007ا اهن /27.)امهحن  همت -
 . ،ا ا ا 

http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis 
36.html-21-17%2012-04-2007-opinions/palestine/92712 

 .م،قع السزهال مت. حكومات السلطة الثالث (.2007 عت، ا / 7).الزا ين مي -
-82b3-4d64-7567-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/89b5fa41

84a346b40944 

http://www.aljazeera.net/news/pages/817e5051-b88b-4e37-be9f-c4d4d30610ba
http://www.aljazeera.net/news/pages/817e5051-b88b-4e37-be9f-c4d4d30610ba
http://www.aljazeera.net/news/pages/18a48ef1-b551-4363-bbed-763a118c8f6e
http://www.aljazeera.net/news/pages/18a48ef1-b551-4363-bbed-763a118c8f6e
http://www.aljazeera.net/coverage/pages/21c2d7b9-4932-449d-8230-3082d334585d
http://www.aljazeera.net/coverage/pages/21c2d7b9-4932-449d-8230-3082d334585d
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221671&eid=8811
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/25131.html
http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=84376
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis%20opinions/palestine/92712-2007-04-17%2012-21-36.html
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis%20opinions/palestine/92712-2007-04-17%2012-21-36.html
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الهسمة  .اآلثار االقتصادية للحصار على قطاع غزة (.2020  ااها / 9).ن غدزييالص،اام -
 .لحصداال م هة لم،اسفة ا

http://www.freegaza.ps/ar/more.php?view=79YOcy0nNs3Du69tjVnyyumIu
1jfxPKNuunzXkRpKQNzIpQTTTGG 

 .تم،قع الم ه  م. ر التركيةفوز حماس من وجهة النظ( : 2006  ااها / 2)ا،هلللن  ل  -
http://www.almoslim.net/node/85704 

 .سقوط حكم االخوان دمصر والقضية الفلسطينية بع (.2029  تم ا / 25.)االمهدهللين مهله -
  tp://www.qudsn.ps/article/29154ht.اللهللس اال  داهة

(. 5ج)االغتياالت ..العمليات: كتائب عز الدين القسام(. 2005همدها/92)اه  ن ا هلل ا  -
 .دنيا الرأي

.htmlhttp://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2005/01/31/16583 
 .لا تمسح الت ،هة  هلل،ا حمدس: ا، هد, 2022 غ  س  /2 ه  ها  ،ا الها  -

http://www.paltimes.net/details/news/1569. 
 .السزهال مت. التنسيق األمني دفاع عن أمن الصهاينة. (2022  ااها /22.)قد  ن ا هلل ال تدا -

-b0bb-4b7c-04f1-http://www.aljazeera.net/opinions/pages/7d615cfa
0453988c9b96 

للحكومة سيعزز قدرتها على " حماس"مغادرة : المدلل (.2021 مده،/29.)اللهللس  ،ا الها -
 .حلةقيادة المر 

http://www.alqudsonline.com/contentdetails.asp?contentID=14726&chk
=1 

االنسحاب الصهيوني كان ِمنٌة من اهلل على (. 2020 غ  س / 25.)عتدئا الل د  -
 ".   ،  مس"  دميح،اا مع اللدئهلل الل. المقاومة

http://www.alqassam.ps/arabic/dialogue.php?id=308 
 .دإبداع بال حدو " حرب الصواريخ في معركة الفرقان(. 2020هلله م ا / 27.)عتدئا الل د  -

 http://www.alqassam.ps/arabic/special_files/forqan/reports/36.htm  

http://www.freegaza.ps/ar/more.php?view=79YOcy0nNs3Du69tjVnyyumIu1jfxPKNuunzXkRpKQNzIpQTTTGG
http://www.freegaza.ps/ar/more.php?view=79YOcy0nNs3Du69tjVnyyumIu1jfxPKNuunzXkRpKQNzIpQTTTGG
http://www.almoslim.net/node/85704
http://www.qudsn.ps/article/29154
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2005/01/31/16583.html
http://www.paltimes.net/details/news/1569.
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/7d615cfa-04f1-4b7c-b0bb-0453988c9b96
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/7d615cfa-04f1-4b7c-b0bb-0453988c9b96
http://www.alqudsonline.com/contentdetails.asp?contentID=14726&chk=1
http://www.alqudsonline.com/contentdetails.asp?contentID=14726&chk=1
http://www.alqassam.ps/arabic/dialogue.php?id=308
http://www.alqassam.ps/arabic/special_files/forqan/reports/36.htm
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 . مفاجآت حجارة السجيل(. 2022م، م ا / 28.)عتدئا الل د  -
p?id=29661http://www.alqassam.ps/arabic/news1.ph 

 .عملية الوهم المتبدد(. 2029ه،له،/7).ماعز الهللاا دت الممدصال -
 cs.net/full.php?ID=833#.Ux6lRc76cXU-http://www.center 

 . نبذة عن حركة حماس. الماعز الله  همي لإلاا  -
info.com/arabic/hamas/who/who.htm-http://www.palestine 

 .وزير الخارجية الروسي مع خالد مشعل ءلقا(.2009مده،  /21)الماعز الله  همي لإلاا  -
http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails,aspx?itemid=18114. 

القيادي في  مع األسير رأفت ناصيف حوار(. 2005 عت، ا / 22)الماعز الله  همي لإلاا   -
  .حماس

info.com/arabic/hamas/hewar/2005/r2faat.htm-www.palestine 
 

حماس وايران صعود وهبوط (. 2022 غ  س / 28)ممفهلل الما هة لههللاا دت ،التهللاها -
 .تالما هة م .العالقات

34698.htmlhttp://www.alarabiya.net/articles/2012/08/28/2 
 .  يوميات معركة حجارة السجيل (.2029م، م ا /21).مت الا دلة -

http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=82809 
ح م،قع ال دحث صدل. كيف سيطرت حماس على غزة (.2008همدها/ 25.)الممدمين صدلح -

 .الممدمي
http://www.naamy.net/view.php?id=614 

 .ا ه  ها اآل. انجازات المقاومة في معركة حجارة السجيل. (2022م، م ا/25.)-ن - -
- ws/28143http://paltimes.net/details/ne 

. التطوير النوعي لسالح المقاومة الفلسطينية(. 2009ا اهن / 25.)،حهللل ا اا  الملد،  لحمدس -
 .لإلاا الماعز الله  همي 

- info.com/arabic/hamas/glory/tatwer.htm-http://www.palestine 

http://www.alqassam.ps/arabic/news1.php?id=29661
http://www.center-cs.net/full.php?ID=833#.Ux6lRc76cXU
http://www.palestine-info.com/arabic/hamas/who/who.htm
http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails,aspx?itemid=18114.
http://www.palestine-info.com/arabic/hamas/hewar/2005/r2faat.htm
http://www.alarabiya.net/articles/2012/08/28/234698.html
http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=82809
http://www.naamy.net/view.php?id=614
http://paltimes.net/details/news/28143
http://www.palestine-info.com/arabic/hamas/glory/tatwer.htm
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  .السعودية تتعهد بدعم الفلسطينيين ماديا وسياسيا: حماس (.2006مداس / 22)،عدلة ممد -
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=20786 
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