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 امللخص

التعرؼ عمى تجربة حركة حماس في الحكـ وانعكاساتيا عمى إستراتيجية  ىدفت الدراسة إلى
التحرير لدى المقاومة الفمسطينية، حيث ركزت عمى التغيرات السياسية في النظاـ السياسي الفمسطيني، 

 منذ إرىاصات نشأتو حتى إدارة حركة المقاومة اإلسبلمية حماس لشئوف قطاع غزة.

: المنيج الوصفي التحميمي، وىي  بتيا المنيجية عمى ثبلثة مناىجوقد اعتمدت الدراسة في مقار 
 .ومنيج صنع القرار  التحميميوالمنيج التاريخي 

ولئلجابة عمى تساؤالت الدراسة تناولت في متنيا نشأة وتطور النظاـ السياسي الفمسطيني منذ 
الفمسطينية، كذلؾ تطرقت  إلى قياـ السمطة الفمسطينية عمى جزء مف األرض إرىاصات التشكيؿ وصواًل 

إلى نشأة حركة المقاومة اإلسبلمية حماس وتطورىا ودخوليا في الحياة السياسية في النظاـ السياسي 
الفمسطيني وتولييا مقاليد إدارة شئوف قطاع غزة، وركزت عمى واقع الحياة السياسية في قطاع غزة في 

جوانب النجاح والفشؿ في إدارتيا، ومف ثـ  أىـ اظؿ حكـ حماس مف كافة الجوانب والحيثيات، مبرزً 
الفمسطينية في  في الجامعاتعرضت نتائج الدراسة الميدانية لعينة مف النخبة األكاديمية الجامعية 

 قطاع غزة، حوؿ إدارة الحكـ والمقاومة في غزة في ظؿ حكـ حركة حماس. 

 وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات كان أبرزىا: 

  قسمت العوامؿ التي ساىمت في نجاح حركة حماس في االنتخابات التشريعية الثانية ان
 :قسميف  ـ إلى2006

 التماسؾ التنظيمي، إستراتيجية المقاومة، برنامجيا ويشمؿ  األوؿ البعد الذاتي(
 نتخابي، ونجاح اختيار مرشحييا..اال

  عؼ البنية التنظيمية )فساد الحكومات السابقة، وضوالبعد الموضوعي وفيو الثاني: و
 لحركة فتح، والتنسيؽ األمني لمسمطة، وطبيعة النظاـ االنتخابي.. 

    نجحت حركة حماس في الحكـ بشكؿ متوسط وفًقا لرأي عينة الدراسة، ويعزى ذلؾ لحداثة
االقتصادي المفروض عمى قطاع تجربة حركة حماس في الحكـ، وحالة الحصار السياسي و 

 الدولي االعتراؼ وعدـ داـ الظروؼ الموضوعية لبيئة الحكـ الرشيد،ما سبب في انعم غزة ؛
 .التشريعية االنتخابات في حماس حركة بفوز
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ف و   ـ، ، 2012ـ و2009 - 2008تدمير مؤسسات الحكومة والمجتمع خبلؿ عدواني ا 
كانت عوامؿ ىدـ لمظروؼ ، اوعسكريً  اواقتصاديً  اوسعي إسرائيؿ إلسقاط حكـ حماس سياسيً 

 .ضوعية لمحكـ الرشيد المو 

   استطاعت حركة حماس المزاوجة بيف الحكـ والمقاومة مف وجية نظر أفراد العينة بشكؿ جيد
جراءاتيا في محاسبة العمبلء، اجدً   والترابط  بيف ، وذلؾ مف خبلؿ زيادة قدرات المقاومة العسكرية، وا 

 عمميا المقاوـ وعمميا السياسي. 

  كـ في تعزيز إستراتيجية التحرير لدى المقاومة، واالنتقاؿ ساىـ وجود حركة حماس في الح
مف حالة رد الفعؿ تجاه انتياكات وجرائـ االحتبلؿ إلى إستراتيجية التخطيط العسكري الممنيج والمنظـ 

 لمقاومة االحتبلؿ.

   توصمت الدراسة إلى أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابة أفراد العينة
جاح حركة المقاومة اإلسبلمية حماس في المزاوجة بيف الحكـ والمقاومة تعزى لمتغير حوؿ ن

 ..  السياسي واالنتماء ،الجامعةو ،  )المؤىؿ العممي، والتخصص العممي

  نجاح حركة المقاومة  تأثير توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثيف حوؿ
تعزى  تراتيجية التحرير لدى المقاومة الفمسطينيةاإلسبلمية حماس في إدارة الحكـ عمى إس

 ..السياسي واالنتماء ،الجامعةو ،  التخصص العمميو متغير )الدرجة العممية، إلى 
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Abstract 
 

 This study aimed to analyze the experience of Hamas movement in governance 

and its reflections on the liberation strategies for the Palestinian resistance.  

The study focused on political changes in the Palestinian political system from the 

time of its inception until the Islamic Resistance Movement’s (HAMAS) governance of 

Gaza Strip. 

The study adopted three approaches: 

 The descriptive analytical method, the historical to analyze the description and the 

analysis the phenomenon in all its aspects, dimensions and the decision making process. 

To answer the required questions the study addressed in its content the creation and 

development of the Palestinian political regime from inception till the establishment of the 

Palestinian authority on part of the Palestinian land. 

 The study addressed the creation of the Hamas movement, and its evolution, its 

entry into the political life in the Palestinian political system, and assumption of power 

management of the affairs of the Gaza Strip, highlighting the most important aspects of 

success and failure in HAMAS administration.  

The study then presented the results of the sample field of elite university academic 

Palestinian universities in the Gaza Strip, on the management of governance and resistance 

in Gaza under the rule of Hamas.  

The Study reached a set of outcomes, the most prominent of which are: 

 The factors that contributed to the success of the Hamas movement in the second 

legislative elections 2006 can be divided in to two dimensions:  

 The first dimension in subjective (cohesion, in self-regulatory subject) cohesion, 

resistance strategy, electoral program, and the success of the selection of candidates). 

 The second dimension: represents the objective factors) corruption off the 

previous governments, weak organizational structure of Fatah, Authority’s security 

coordination and the nature of the electoral system). 

 The success of Hamas leadership was weak according to the study sample due to 

the newness of the Hamas movement in government, and the state of political and 

economic siege imposed on the Gaza Strip which caused the lack of objective conditions 

for the environment, good governance, and the destruction of government institutions and 

the community through an aggressive  war in 2008 - 2009  and 2012, and the lack of 

recognition of the victory of Hamas in the legislative elections internationally won by 

Hamas, and Israel's quest to topple the Hamas rule politically, economically and militarily. 

 From the viewpoint of the sample, Hamas was able to pair between the 

government and the resistance very well, and by increasing the capacity of the military 
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resistance, and procedures in accounting the agents, with a weakness in their ability to 

work separation between stainless and political work. 

 The presence of Hamas in the government in promoting and making editorial 

strategy with the resistance, and the transition from reaction to the abuses and crimes of the 

occupation to the strategic military planning systematic and organized to resist occupation 

 The study found that there were statistically significant differences between the 

mean response of the sample about the success of the Islamic resistance movement Hamas 

in the pairing between the government and the resistance due to the variable (qualification, 

scientific specialization, and political affiliation and university Education). 

 There are significant differences between statistical respond to the sample on the 

impact of the success of the Hamas movement in the Gaza Strip in governance in 

relationship to the strategy of liberation with the Palestinian resistance. 

 There are significant statistical differences in the answers of the interviewees in 

regard to the impact of the success of the Islamic Resistance Movement Hamas in 

governance in the Gaza Strip on the liberation strategy by the Palestinian resistance, 

attributable to the variable (level of education, scientific specialization, political affiliation, 

the type of the university). 
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(: نتائج تحلٌل التباٌن األحادي بٌن إجابات أفراد العٌنة حول 70جدول رقم )
فً الحكم على إستراتٌجٌة تأثٌر نجاح حركة المقاومة اإلسالمٌة حماس 

 التحرٌر لدى المقاومة
151 

(: نتائج تحلٌل التباٌن األحادي بٌن إجابات أفراد العٌنة حول 77جدول رقم )
تأثٌر نجاح حركة المقاومة اإلسالمٌة حماس على إستراتٌجٌة التحرٌر لدى 

 المقاومة تعزى إلى الدرجة العلمٌة
150 

باٌن األحادي بٌن إجابات أفراد العٌنة حول (: نتائج تحلٌل الت70جدول رقم )
تأثٌر نجاح حركة المقاومة اإلسالمٌة حماس على إستراتٌجٌة التحرٌر لدى 

 المقاومة تعزى إلى االنتماء السٌاسً
150 

(: نتائج تحلٌل التباٌن األحادي بٌن إجابات أفراد العٌنة حول 75جدول رقم )
اس على إستراتٌجٌة التحرٌر لدى تأثٌر نجاح حركة المقاومة اإلسالمٌة حم

 المقاومة تعزى إلى الجامعة
157 
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 اإلطار العام لمدراسة: تمييد 

 مقدمة
شك ؿ تكو ف النظاـ السياسي الفمسطيني وتطوره حالًة استثنائية اختمفت عف معظـ النظـ 

وتيجير  )اإلسرائيمي.مسطيني الناشئ عف االحتبلؿ السياسية في العالـ؛ نظًرا لخصوصية الوضع الف
ما دفع الفمسطينييف إلى إنشاء مؤسسات ترعى مالشعب الفمسطيني إلى دوٍؿ عربية وأجنبية عديدة؛ 
 مف مكونات النظاـ السياسي. اشئونيـ في أكثر مف منطقة في العالـ، اعتبرت مكونً 

في العقمية الجمعية العربية واإلسبلمية، فقد كانت القضية الفمسطينية ىي القضية الرئيسة  ولم ا
لمػتأثير في المنطقة العربية، وشك مت أداة فاعمة لمزعامات  مدخبًل  _عمى مدار عقود ماضية _ اعتُبرت 

 العربية لمحصوؿ عمى الشرعية، وقيادة النظاـ اإلقميمي العربي.

إلى خمؽ تيارات وأحزاب  وقد أدى التأثير والتدخؿ الدولي والعربي في القضية الفمسطينية
فمسطينية ذات اتجاىات وأيديولوجيات مختمفة، بعضيا انطمؽ مف أسس دينية، وبعضيا تأث ر بالفكر 

قومية عربية، وقد أد ى ذلؾ إلى حالة بعضيا اآلخر مف منطمقات وطنية و  العمماني، في حيف انطمؽ
يا عمى ىدؼ واحد، ىو تحرير فمسطيف اتفقت عند نشأت نياإبيف الفصائؿ الفمسطينية، إال  مف الصراع
 ..1965)ميثاؽ منظمة التحرير الفمسطينية، النير إلىمف البحر 

كاف الخيار العسكري ىو الخيار الوحيد الذي آمنت بو معظـ الفصائؿ الفمسطينية المنضوية 
و بشكؿ شبو ، وتـ التخمي عناتحت منظمة التحرير الفمسطينية، وقد بدأ التراجع عف ذلؾ الخيار تدريجيً 

ات مف القرف العشريف، بعد توقيع منظمة التحرير الفمسطينية اتفاؽ "أوسمو" مع ينيائي في بداية التسعين
 ، ونشأت بذلؾ السمطة الفمسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.)اإلسرائيمي.الكياف 

ضتا اتفاؽ بقيت حركتا "حماس" و"الجياد اإلسبلمي" خارج منظمة التحرير الفمسطينية، ورف
جراءات، بما في ذلؾ المشاركة في السمطة الفمسطينية ومؤسساتيا،  "أوسمو" وما أسفر عنو مف قرارات وا 

بعد ـ، حيث خاضت حركة "حماس" االنتخابات التشريعية 2006واستمر ذلؾ حتى كانوف ثاني/يناير 
نتخابات عف فوز حركة ـ، وقد أسفرت اال2005مف قطاع غزة في أيموؿ/سبتمبر )اإلسرائيمي.االنسحاب 

 ما منحيا حؽ تشكيؿ الحكومة الفمسطينية وىو "حماس" بأغمبية مقاعد المجمس التشريعي الفمسطيني؛
 ..98: 2012)المبحوح، 

رفضت حركة "فتح" وباقي فصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية المشاركة في الحكومة الفمسطينية 
اس" لتشكيؿ الحكومة الفمسطينية منفردة، وبقيت حركة ما دفع حركة "حممالتي تقودىا حركة "حماس"؛ 
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"فتح" في المعارضة، لكن يا كانت تتحك ـ في سير الحكومة الفمسطينية مف خبلؿ الكادر التابع ليا في 
ما يتعمؽ بأجيزة األمف والشرطة؛ األمر الذي خمؽ حالة مف  اة في الحكومة، خصوصً المواقع الرئيس

وذلؾ بتاريخ  ا"فتح" و"حماس"، ما دفع حركة حماس لحسـ الصراع عسكريً الصراع والتوتر بيف حركتي 
دارتيا الحكـ فيو منفردة2007تموز/يوليو  14  ـ، وقد انتيى ذلؾ بسيطرة "حماس" عمى قطاع غزة وا 

 ..54: 2007)عزاـ، 

خمؽ وجود حماس منفردة في الحكـ بيئة جديدة في الواقع الفمسطيني، اختمطت فييا أولويات 
ما أوجد حالة مف الجدؿ ماومة بأولويات الحكـ، وأصبح عمى حماس أف تزاوج بيف الخياريف؛ المق

تجربة حركة دراسة لما دفع الباحث وىو الفمسطيني الداخمي حوؿ قدرة حركة "حماس" عمى تحقيؽ ذلؾ؛ 
 لدى المقاومة الفمسطينية. عمى إستراتيجية التحرير ذلؾ في الحكـ وانعكاس "حماس"

 

 لدراسة مشكمة ا

محاولة استيضاح مدى التأثير الذي تركو تولي حماس إلدارة الحكـ  مفمشكمة الدراسة  تتمثؿ
في قطاع غزة عمى إستراتيجية المقاومة الفمسطينية في التحرير، ويمكف التعبير عف المشكمة بالسؤاؿ 

 الرئيس التالي:

إستراتيجية التحرير لدى تجربة حركة المقاومة اإلسالمية حماس في الحكم عمى ما انعكاس 
 المقاومة الفمسطينية؟

 مجموعة مف التساؤالت الفرعية، وىي: وينبثؽ عف التساؤؿ الرئيس

 ـ.؟2006ما عوامؿ فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية الثانية ) .1

 إلى أي مدى نجحت حركة حماس في إدارة الحكـ في غزة؟ .2

 ومة؟ما مدى مزاوجة حركة حماس بيف الحكـ والمقا .3
 

 فرضيات الدراسة 
. بيف متوسطات استجابة أفراد ≥0.05αال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

العينة حوؿ نجاح حركة المقاومة اإلسبلمية حماس في المزاوجة بيف الحكـ والمقاومة، تعزى 
 ..، واالنتماء السياسيالجامعةو ،  التخصص العمميو لمتغير)المؤىؿ العممي، 
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. بيف متوسطات استجابة ≥0.05αال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -
حركة حماس إلدارة الحكـ في قطاع غزة عمى إستراتيجية  نجاحأفراد العينة حوؿ تأثير 

التخصص العممي، و المقاومة الفمسطينية في التحرير تعزى لمتغير)المؤىؿ العممي، 
 .. السياسي واالنتماء، الجامعةو 

 

 أىداف الدراسة

 تسعى الدراسة إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ تتمثؿ في:

الكشؼ عف أىـ العوامؿ التي ساىمت في فوز حركة المقاومة اإلسبلمية حماس في  -
 االنتخابات التشريعية الثانية.

 فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية الثانية.  أثر التعرؼ إلى -

 في إدارة شئوف الحكـ في قطاع غزة. معرفة مدى نجاح حركة حماس  -

بيف إدارة الحكـ  قاومة اإلسبلمية حماس في الجمعالكشؼ عف مقدار نجاح حركة الم -
 والمقاومة.

إبراز مدى تأثير إدارة حركة حماس لشئوف الحكـ في قطاع غزة عمى إستراتيجية المقاومة  -
 الفمسطينية في التحرير.

 

 أىمية الدراسة
 رية: األىمية النظأواًل 

ندرة الدراسات التي تناولت تأثير إدارة حركة حماس لشئوف الحكـ عمى إستراتيجية المقاومة  .1
 الفمسطينية في التحرير. 

أىمية لمميتميف في العموـ السياسية، وفي  ،تشكؿ ىذه الدراسة بما سيصدر عنيا مف نتائج .2
ات، إلى جانب أىميتيا الشأف الفمسطيني، ولمراكز األبحاث ودراسات الرأي العاـ واالستطبلع

 لصناع القرار السياسي الفمسطيني في المستويات كافة. 
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تساىـ ىذه الدراسة في إثراء المكتبة العربية بصفة عامة، والمكتبة الفمسطينية بصفة خاصة  .3
 فيما يتعمؽ بالشأف الفمسطيني.

 : األىمية التطبيقيةاثانيً 

معرفة انعكػاس إدارة حمػاس  تسيـ فيلية التي نتائج الدراسة الحا مف خبلؿوتتمثؿ ىذه األىمية 
تسػاعد صػناع  بالتالي يمكف أف ،فمسطينيةلمحكـ في قطاع غزة عمى إستراتيجية التحرير لدى المقاومة ال

 .رير أكثر واقعيةإستراتيجية لمتحبناء في  الفمسطينيالقرار السياسي 

 

 مصطمحات الدراسة
 السمطة

القادرة عمى فرض إرادتيا عمى  القياديةذ، أو الييئة ىي المرجع األعمى المسمـ لو بالنفو 
اإلرادات األخرى، بحيث تعترؼ الييئات األخرى ليا بالقيادة والفصؿ وبقدرتيا وبحقيا في المحاكمة 
نزاؿ العقوبات وبكؿ ما يضفي عمييا الشرعية، ويوجب االحتراـ وااللتزاـ بقراراتيا، وتمثؿ الدولة  وا 

ويتجسد ذلؾ مف خبلؿ امتبلؾ الدولة لسمة السيادة،  ،سمطة في الكياف السياسيالسمطة التي ال تعموىا 
مصدر القانوف ومحتكرة حؽ امتبلؾ وسائؿ اإلكراه واستخداـ القوة لتطبيؽ القانوف في المجتمع،  نياأل

 ..215: 1983)الكيالي، عمـ السمطة أنياوباإلمكاف تعريؼ السياسة عمى 

 اإلستراتيجية 
توظيؼ كافة األدوات المتاحة العسكرية واالقتصادية والسياسية واإلعبلمية  القدرة عمىىي 

عف استثناء أحد األدوات  اوالمجتمعية، مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ والغايات والمصالح بشكؿ تكاممي بعيدً 
 . أو االعتماد عمى إحداىا

 المقاومة

موعات منظمة ليست تعرؼ المقاومة "بأنيا النضاؿ العسكري)وغير العسكري. مف قبؿ مج
منخرطة في عداد القوات المسمحة النظامية التابعة لؤلطراؼ المتحاربة، تقوـ بعمميات عسكرية وغير 

 . .258: 2008)الشاوش، ذلؾ إللحاؽ الضرر باالحتبلؿ بغرض تحرير الوطف"
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ر وىي الحؽ الذي يتمتع بو األفراد أو الجماعات الذي يتيح ليـ أف يتصدوا لكؿ التصرفات غي
القانونية والجائرة التي تصدر عمف ىـ في موقع المسئولية، وقد أقرت العديد مف العقائد والمذاىب 

 ..288: 1983)الكيالي، السياسية والدساتير القانونية مثؿ ىذا الحؽ

 التحرير

تشير إلى  اوعسكريً  ،وفي لغة العمـ السياسي إطبلؽ الحريات ،مف الحرية والتحرر ااشتقاقً 
وفي القانوف الجزائي إلى اإلفراج عف السجيف، والتحرير يعرؼ عمى أنو عممية  ،ف األسراإلطبلؽ م

رفع ممارسات االضطياد والتحكـ والقيود المفروضة مف قبؿ آخريف عمى فرد أو جماعة أو شعب، 
والتخمص مف نير االحتبلؿ  ،تعبير عف انتزاع حرية الشعوب المحتمة مف غزاة مف الخارجمواستخدمت ل

كما في حروب التحرير الوطني واتسعت لتشمؿ التحرير الطبقي والعنصري كتحرير الطبقة  ،الستعماروا
 ..697: 1983)الكيالي، العاممة والعبيد مف تحكـ الطبقات المالكة

النيج الذي تحدده فصائؿ المقاومة ب"  :(ا)إجرائيً  إستراتيجية التحريروبذلك يمكننا تعريف 
مف االحتبلؿ  غيرات المحمية واإلقميمية والدولية مف أجؿ تحرير فمسطيفالفمسطينية في ضوء المت

 ."الحقوؽ التي يمنحيا القانوف الدولي لمشعوب الواقعة تحت االحتبلؿ بحسب، اإلسرائيمي 
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 الدراسات السابقة
 حماس اإلسالمية المقاومة لحركة السياسي الفكر في المعارضة (:2012 المبحوح،) دراسة

 ، لبنان.بيروت لمدراسات، الزيتونة مركز م،2006 – 1994

 اإلسبلمية المقاومة لحركة السياسي الفكر في المعارضة مفيـو إلى التعرؼ إلىالدراسة  ىدفت
، ليذا ااستنادً  تصنيفيا ومحاولة حماس،  الفمسطينية، التحرير منظمة مف موقفيا تطور وتحميؿ المفيـو
 العبلقة حماس أدارت وكيؼ تمتيا، التي واالتفاقيات أوسمو قيةاتفا ومف والمنظمات، والحركات واألحزاب

 التحميؿ ومنيج الوصفي، التاريخي المنيجيف استخداـ خبلؿ مف ،لممعارضة فيميا ضوء في السمطة مع
  .الوظيفي البنيوي أو الوظيفي،

 منظمة، جماعية، معارضة حركة حماس حركة أف: منيا نتائج عدة إلى الدراسة خمصتو 
 سياسية حركة أنياو  لبلحتبلؿ، مقاومة حركة كونيا مشروعيتيا استمدت عسكرية، إصبلحية، ة،مشروع

 وال األخرى، أذرعيا وليا لبلحتبلؿ، المقاـو جناحيا ليا اإلسبلـ، مف السياسي فكرىا تستمد فمسطينية
 دولة رإطا ضمف كوف تحارب اآلخريف األخرى، اإلسبلمية التجارب مف أي عمى تجربتيا قياس يمكف
 حماس مقاطعة أف عمى وأكدت .الحتبلؿ تخضع وال النظاـ، ومحددة الحدود معمومة مستقمة

 الحركة ومصمحة صرؼ، سياسي رأي إلى تاستند ـ1996 عاـ األولى التشريعية لبلنتخابات
 دور مف ىناؾ يكف ولـ المقاطعة، أو المشاركة قررت حاؿ في عمييا ستعود التي المفاسد أو والمصالح

 .والحراـ الحبلؿ مبدأ عمى القائـ الفقيي ئلطارل

وقد أوصت الدراسة ضرورة أف تبتعد حركة حماس عف الشعارات الكبيرة قدر اإلمكاف، وأف 
تكوف أىدافيا واضحة وممكف تحقيقيا بالقياس إلى اإلمكانيات والقدرات، والسعي لتركيز عمى الجانب 

عارات المرفوعة أمرًا واقعًا ممموسًا، فشعار )اإلسبلـ ىو العممي والممارسة الصحيحة التي تجعؿ مف الش
الحؿ مثبًل. يحتاج إلى مزيد مف التربية الفعالة، والممارسة الحقيقية مف األفراد والقيادات والمؤسسات، 
لتعطي االنطباع الصحيح والصورة الحقيقية عف اإلسبلـ في جميع األحواؿ، والظروؼ التي تمر بيا 

 الحركة.

 –(: حكومة الوحدة الوطنية الفمسطينية دراسة في المتغيرات السياسية 2011حمد، دراسة )
 غزة. –م، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزىر 2006

ىدفت إلى توضيح واقع حكومة الوحدة الوطنية الفمسطينية وأىـ المتغيرات السياسية التي مرت 
طيني وأزمة التعايش، وتداعيات فوز حركة حماس في بيا، وقد تناولت الدراسة النظاـ السياسي الفمس

شكاالت الصراع السياسي بيف حماس وفتح، وطرحت  االنتخابات التشريعية عمى التعايش السياسي، وا 
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الدراسة آليات لمخروج مف األزمة الحالية، واتفاؽ مكة، وانييار اتفاؽ مكة وسقوط الحكومة، وقد 
المجمس  فاعمية وغياب السياسي النظاـ مكونات شؿ في تسبب قد حكومتيف وجود توصمت إلى أف

 العنؼ مظاىر بروز خبلؿ االجتماعي مف النسيج حالة االنقساـ نجـ عنيا تمزؽ ، وأف   التشريعي
 التزاماتيا مف إسرائيؿ وتيرب عممية السبلـ القوانيف، وأف تعثر السياسي وانتياؾ واالعتقاؿ الداخمي
مكانية مف أبطؿ االنقساـ سطيني لمسبلـ، إلى جانب أف  شريؾ فم وجدي ال أنو باعتبار تطبيؽ  قيمة وا 
واحدة، وقد  كوحدة وغزة الضفة عف تتحدث الشرعية الدولية ألف فمسطيف حوؿ الدولية الشرعية قرارات
 مسبوؽ، كما مكنيا رغي بشكؿ القدس وتيويد الضفةفي  لبلستيطاف التفرغ مف .إسرائيؿ (االنقساـ مكف
 دولية. فعؿ ردود بدوف الدولة عنصرية كييودية قرارات اتخاذ مف

 السممي بشكميا االنتفاضة وحتى خيار المقاومة مف ضعؼتوصمت الدراسة إلى أف االنقساـ أو 
 بنفسو نفسو حكـ في الفمسطيني الشعب بقدرة وغزة، التشكيؾ الضفة بيف التواصؿ ما انقطاع بسبب
 وتحويؿ واستقبلؿ، حرية الفمسطينيوف مف إليو تطمعي ما مشاريع تناقض طرح عمى شجع ما وىذا

 يفترض بيف مف عمى السمطة صراع إلى واالستقبلؿ الحرية أجؿ مف يناضؿ شعب قضية مف القضية
 اىتمامات مجرد إلى سياسية كقضية بالقضية الدولي االىتماـ وطني، وتراجع تحرر حركة فصائؿ أنيا

 االقتصادي الحصار مف مزيد الخ، فرض …لمحصار ورفع غذائية إغاثة ومساعدات مف إنسانية
قميمية، وأطراؼ المجتمع الدولي قبؿ مف غزة عمى حكومة السياسية والعزلة  في تسبب مما عربية وا 
 الخاـ والمواد البناء مواد دخوؿ ومنع ،األساسية نقص المواد بسبب لمغاية صعبة اقتصادية أوضاع

 وىذا ما وطني عمؿ قيادة تشكيؿ أو وطني عمؿ إستراتيجية ءبنا يمكف ال االنقساـ ظؿ في لممصانع، 
 الشتات ومستقبؿ فمسطينيي عمىو  بؿ وغزة الضفة فمسطينيي عمى فقط ليس خطيرة نتائج لو ستكوف
 .القضية

وأوصت الدراسة بضرورة محاربة التعصب الحزبي، وثقافة اإلقصاء والتحريض مف خبلؿ تعميـ 
 ة والقيـ الديمقراطية.ثقافة وسموؾ التسامح والمشارك

 النظاـ بيا يمر التي  المشكبلت مف شيء كؿ تعميقيا في الدراسة ىذه مع الباحث ويختمؼ
 تكف لـ الفمسطينية التحرير فمنظمة، موضوعي غير وىذا، اإلنقساـ عمى الفمسطيني والحزبي السياسي
 قبؿ الفمسطيني الشعب حقوؽ راعيت تكف لـ الدولية الشرعية أف كما، اإلنقساـ قبؿ دورىا وتؤدي، فاعمة
 .التاريخ ذلؾ

 سوء،  الفمسطيني لمشأف متابع كؿ مبلحظتيا استطاع كثيرة مخاطر لئلنقساـ أف ينفي ال وىذا
 . غيرىـ مف أو أنفسيـ الفمسطينيف مف
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-2000 حماس حركة عمى وأثرىا الفمسطينية الداخمية التطورات (:2010 الدبس،) دراسة
 .غزة - األزىر جامعة ير غير منشورة،م، رسالة ماجست2009

ـ وحتى عاـ 2000التطورات الداخمية الفمسطينية منذ انتفاضة األقصى عاـ  ىدفت إلى معالجة
 حركة وعمى عاـ، بشكؿ اإلسبلمية الحركة عمى خطيرةال ياتداعياتبـ، والتي ليا أىمية كبيرة 2009
 تشكيميا عف الناتجة الحركة تمؾ تواجييا التي التحديات ظؿ في اخصوصً  خاص، بشكؿ حماس
 مستعرضة المقارف، والمنيج المضموف وتحميؿ والوصفي يالتاريخ نيجالم عمى اعتمدتوقد  .الحكومة

 عدد في السياسية مواقفيا ومعرفة التنظيمي، ىيكميا عمى والتعرؼ التاريخي وتطورىا حماس حركة نشأة
 معيا، الحركة تعاممت وكيؼ األقصى انتفاضة وتناولت الفمسطيني، الشأف تخص التي القضايا مف

 .والجماىيري الشعبي االمتداد عمى وحصوليا لصالحيا، توظيفيا ومدى

 فازت حيث التشريعية، لبلنتخابات وصواًل  غزة قطاع مف )اإلسرائيمي. النسحابإلى ا تطرقتو 
 وداخمية ودولية يمية.)إسرائ ضغوطات مف ذلؾ عمى ترتب وما السمطة، استبلميا وبالتالي بيا، الحركة
 . واالنقساـ الداخمي الصراع إلى وصواًل  غزة قطاع حصار مف زادت

 العسكري العمؿ بيف حماس ةزاوجم صعوبة أىميا النتائج مف لمجموعة الدراسة خمصتو 
 حماس حركة سعي ضرورة أىميا مف ةميم بتوصيات وخرجت الحكومي، السياسي والعمؿ المقاوـ

 .الحزبية المصمحة عمى الوطنية المصمحة وتغميب االنقساـ، إنياء أجؿ مف الوطنية لممصالحة

وقد أوصى الباحث حركة حماس بأف تعيد النظر في صياغى بعض بنود ميثاقيا الذي أصدرتو 
ـ، الذي عرض حماس كحركة مقاومة في زمف انتفاضة ثورية، ليتوافؽ مع واقع الحاؿ، 1988عاـ 

قميمًيا ومحمًيا، ومع المتغيرات التي شيدىا السموؾ  ومع المتغيرات السياسية الكثيرة الحادثة دولًيا وا 
السياسي لمحركة في السنوات األخيرة، خاصة فيما يتعمؽ بإدارة عبلقاتيا السياسية، إضافة إلى نظرتيا 

 لمعممية السياسية، ولمحموؿ المرحمية لمقضية الفمسطينية.

 النظام عمى وأثره ،2006 التشريعية باتاالنتخا في حماس فوز (:2010 الدجني،) دراسة
 .غزة – األزىر جامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة،السياسي

في االنتخابات التشريعية الفمسطينية الثانية  حماس فوز تأثير مدىعف  كشؼال ىدفت إلى
 السياسي النظاـ وسمات وبيئة نشأة الدراسة تناولت، فقد الفمسطينية السياسية المؤسساتية عمى ـ2006

 السياسي اإلسبلـ لحركات وتطرقت وأسسو، خصائصو اإلسبلمي، السياسي والنظاـ الفمسطيني،
 المعاصرة السياسية لممفاىيـ ونظرتيا أجنحتيا، إحدى حماس كوف المسمميف، اإلخواف جماعة اوتحديدً 

 النظرية ثحي مف المفاىيـ تمؾ مف حماس وموقع السياسية، والمشاركة والتعددية كالديمقراطية
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 ،ـ2006 التشريعية االنتخابات في لحماس السياسية المشاركة أبعاد الدراسة ناولت، كما توالتطبيؽ
 في حماس مشاركة اعتبار أىميا بنتائج وخرجت ،ـ1996 انتخابات في مشاركتيا عدـ وأسباب

 والرؤية، البنية ديةأحا عف بو تنأى نياأل الفمسطيني، السياسي لمنظاـ قوة عنصر التشريعية االنتخابات
 .األساسية لمعضبلتو اكتشافيا ضوء في فيو، الشكؿ حيث مف تؤثر لـ ذلؾ مع لكنيا

وأوصت الدراسة أصحاب القرار ببناء نظاـ سياسي فمسطيني، يراعي المحددات التي تحكـ 
نما أيًضا كبرنامج ومشروع سياسي لم رحمة النظاـ السياسي الفمسطيني ليس فقط كمؤسسات وعبلقات وا 

 االحتبلؿ وما بعد االحتبلؿ.

(: جذور االنقسام الفمسطيني ومخاطره عمى المشروع الوطني، مجمة 2009دراسة )إبراش، 
 .78الدراسات الفمسطينية، العدد 

ـ، وما ترتب 2007منتصؼ حزيراف يونيو الفمسطيني الذي حدث  تعتبر الدراسة أف االنقساـ 
كاف لو مي بيف الضفة وغزة، وتشكيؿ حكومتيف متعاديتيف، عميو مف قطع التواصؿ المؤسساتي الرس

لخبلفات عميقة، ذات  كاف نتاًجا 2007في حزيراف/يونيو  أعمؽ مف ذلؾ، فما جرى في غزة  اجذورً 
أبعاد إستراتيجية واجيت النظاـ السياسي الفمسطيني، منذ تأسيسو كمشروع حركة تحرر وطني، قبؿ 

مع وجود السمطة الفمسطينية، ووصمت لمرحمة التفجر  شكااًل وجود السمطة ثـ تعمقت وازدادت إ
 واإلنقساـ .

تزامف مع قياـ السمطة الوطنية بتعميؽ وتنشيط مفاعيؿ االنقساـ وتستنج الدراسة أف االنقساـ ، 
مع تأـز السمطة وتعثر التسوية وتصاعد قوة حركة حماس، أصبح االنقساـ ضرورة مف وجية  ،ومبرراتو

، كما تستخمص الدراسة أف المشروع الوطني ليس مشروع حركة حماس أو أي مف نظر حركة حماس
التنظيمات التي تقوؿ بالمقاومة، المشروع الوطني ىو مشروع معركة االستقبلؿ الوطني، وىو نقيض 
 ااالحتبلؿ ونقيض المشروع الصييوني وبالتالي فيو تعبير عف الوطف، والمشروع الوطني ليس ممكً 

 لمف يستطيع تحمؿ استحقاقاتو النضالية وحمايتو مف أي تدخبلت. الحزب بؿ ممكً 

مف حركة  2007 حزيراف/يونيو ما جرى في غزة فيأف ورأى  اختمؼ الباحث مع الدراسة 
ا اضطرارًيا لحماية المشروع الوطني الفمسطيني وحماية حؽ الناخب الفمسطيني في كاف حسمً ، حماس 

عب الفمسطيني أف تكوف حماس في سدة الحكـ ، ولـ يكف االنقساـ اختيار مف يمثمو ، ولقد ارتضى الش
حالة  2007األحداث في  تبؿ كان ؛ تذكر الدراسةال بد مف تحقيقيا كما ضرورة ووجية نظر 

كـ مف خبلليا إسقاط ح وأجيزتيا األمنية استثنائية لوقؼ حالة الفمتاف األمني التي كاف تسعى حركة فتح
 نذ المحظة األولى لفوز حركة حماس باالنتخابات .م حماس الذي كاف مقرًرا
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(: حماس الفكر والممارسة السياسية، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، 1997الحروب، )دراسة
 ، أيمول/سبتمبر.2طبيروت، 

عف  اتطرؽ الباحث في دراستو إلى تأريخ الفكر السياسي لحركة المقاومة اإلسبلمية حماس بعيدً 
الجوانب  اأىـ محطات المسيرة السياسية لمحركة، عارضً  اف التبرير لمحركة، راصدً المناصرة العفوية، وع

السياسية ليا وممارستيا العممية، مثؿ رؤيتيا لمصراع وعبلقات حماس السياسية، ومواقفيا تجاه قضايا 
صة تصوره لمستقبؿ الحركة، وفي الخبل االتعددية واالنتخابات والعمؿ األىمي والعمؿ العسكري، موضحً 

، مقابؿ انشقاؽ ا، مجمدة العمؿ العسكري مؤقتً اصرفً  اتوقع الباحث أف تنحو حماس منحى سياسيً 
 .محتمؿ لجناحيا العسكري

 – 1987سياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس ال(: األداء 2007عطاونة، دراسة )
 م، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بيرزيت، فمسطين.2006

حوؿ نشأة حركة حماس وبنيتيا التنظيمية، والتقييـ السياسي لحركة حماس  اوجزً قدمت الدراسة م
مف التعقيدات والعقبات واإلشكاليات التي  االتي تشكؿ حالة إخوانية استثنائية ومتقدمة تجاوزت كثيرً 

رافقت مسيرة الحركة األـ، مع تسميط الضوء عمى األداء السياسي لحركة حماس وتقييـ المواقؼ 
ارسات الحماسية مف القضايا الوطنية والفمسطينية، والمحطات التاريخية المفصمية لتطورات والمم

مف  اوقد توصمت الدراسة إلى أف حركة حماس رغـ تطورىا المستمر والمضطرد وتجاوزىا كثيرً الموقؼ، 
مف األدوات ال تزاؿ تفتقر إلى الكثير  أنياالسياسي إال  ت التي تعاني منيا حركات اإلسبلـاإلشكاليا

النظرية والعممية البلزمة والضرورية لمحركة الوطنية الفمسطينية وقيادتيا لبموغ األىداؼ الوطنية 
 المرجوة.

 عمى وأثرىا حماس، اإلسالمية المقاومة لحركة السياسية التجربة: (2007 عزام،) دراسة
 ماجستير غير منشورة،، رسالة غزة وقطاع الغربية الضفة في م،2007 -1993 الديمقراطي الخيار
 .بنابمس الوطنية النجاح جامعة

 عمى وانعكاساتيا ،.حماس) اإلسبلمية المقاومة لحركة السياسية التجربة ضااستعر ىدفت إلى 
 الفمسطيني، الشعب تاريخ مف حرجة تاريخية فترة في الديمقراطية التحررية الفمسطينية الوطنية األىداؼ
 ذات والتفاعبلت العوامؿ لتحميؿ منيا محاولة في الفمسطيني سبلمياإل السياسي العمؿ مسألة مناقشة
 .الديمقراطي التحوؿ زاوية مف وفيميا حماس، حركة بتجربة الصمة

 السمطة مع وعبلقتيا فييا التأثير ومصادر التنظيمية، الحركة قدرة عف الكشؼ إلى ىدفتكما 
 واالنتقاؿ والتحوؿ التطور وتحميؿ ورصد ي،الديمقراط التطور عمى العبلقة ىذه وتأثير الفمسطينية،
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 الديمقراطي التحوؿ آفاؽ استشراؼ ومحاولة السياسية، تجربتيا خبلؿ. حماس) بو مرت الذي والترجيح
 .بالسمطة الحركة إمساؾ ظؿ في الفمسطيني السياسي النظاـ في

 بعدما الفمسطينية لمقضية محتمؿ حؿ أي في. حماس) استثناء يمكف ال أنو إلى خمصتو 
 التنفيذ، قيد احاليً  ىو الحركة عند السياسة إلى التحوؿ وأف الشرعي، السياسي النظاـ مف اجزءً  أصبحت

 حركة سموؾ وأف التحوالت، ىذه سرعة مف يزيد ـ2006 عاـ التشريعية االنتخابات في نجاحيا أف كما
 .الشعبي الدعـ مف امزيدً  ليا وجمب ميارات أكسبيا والجماىيري واإلعبلمي واإلداري التنظيمي حماس

 .لمنشر والتوزيع، فمسطيندار الشروق (: حماس من الداخل، 2002دراسة )النواتي، 

تطرؽ الباحث إلى تاريخ حركة المقاومة اإلسبلمية حماس، ونشأتيا وىيكميا التنظيمي، 
بنية  اموضحً  وأجيزتيا ومؤسساتيا، وعمميا العسكري واألمني ومناقشة مسألة قيادات الداخؿ والخارج،

قيادة الخارج بقسوة  القيادات الداخؿ، منتقدً  كامبًل  االحركة التنظيمية واإلدارية، وقد أظير الباحث تحيزً 
تظير وكأف حماس موجودة في قطاع غزة فقط، وىي أقرب ما تكوف إلى دراسة  أنياال مسوغ ليا، كما 

 تاريخية منيا إلى دراسة تحميمية.

حتى 2001لنواتي. فيما ذىب إليو، فقد كشفت األحداث المتبلحقة منذ لكف الباحث ال يوافؽ )ا
، والتصريحات التي صدرت عمى ألسنة قيادات الحركة في الداخؿ والخارج ، أف حركة حماس 2014

 تعمؿ كجسـ واحد في داخؿ فمسطيف وخارجيا .
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 تعقيب عمى الدراسات السابقة

جيودىا الوطنية ما قبؿ اتفاؽ أوسمو أو ما و  مف الدراسات السابقة حركة حماس اتناولت جزءً 
تناولت دراسات و بعده وفي االنتفاضتيف األولى والثانية، والمعارضة في الفكر السياسي لحركة حماس، 

ـ، وأىـ التطورات الداخمية التي 2006أخرى حكومة الوحدة الوطنية ما بعد االنتخابات التشريعية الثانية 
االنتخابات، وأثر فوزىا في االنتخابات التشريعية الثانية عمى النظاـ  أثرت عمى حركة حماس ما بعد

السياسي الفمسطيني، والتجربة السياسية لحركة المقاومة اإلسبلمية حماس وأثرىا عمى الخيار 
 الديمقراطي، والتحوالت السياسية التي طرأت عمى حركة حماس.

 

 الفجوة البحثية

تتميز عنيا  نياإ، إال سات السابقة التي تناولت حركة حماسلمدرا تأتي ىذه الدراسة استكماالً 
تعالج فجوتيا البحثية في كونيا تحاوؿ تقييـ مدى نجاح حركة حماس في إدارة الحكـ في غزة  أنياب

تظير تأثير تولي حركة حماس إلدارة الحكـ في غزة عمى  نياإييف الداخمي والخارجي، كما عمى المستو 
تستيدؼ نخبة مف األكاديمييف  ، وذلؾ عبر دراسة ميدانيةلفمسطينية في التحريرإستراتيجية المقاومة ا

 .عبلقةذات ف في مجاالت في الجامعات الفمسطينية والمتخصصي
 

 محتوى الدراسة
 تكونت الدراسة مف فصؿ تمييدي وخمسة فصوؿ، تناولت:

ة وحتػػػػى إعػػػػبلف الدولػػػػة نشػػػػأة الكيػػػػاف السياسػػػػي الفمسػػػػطيني وتطػػػػوره منػػػػذ مػػػػا قبػػػػؿ النكبػػػػ الفصللللل األول:
 الفمسطينية.

ت الدراسػػػة النشػػػأة ة حمػػػاس )النشػػػأة والتطػػػور.، حيػػػث طرحػػػ: حركػػػة المقاومػػػة اإلسػػػبلميالفصلللل الثلللاني
 ومنطمقات الحركة، وىيكميا التنظيمي ، وموقفيا مف منظمة التحرير والسمطة الفمسطينية.

ـ، وحتػى 2006تخابات التشريعية عاـ إدارة حماس لمحكـ في قطاع غزة منذ فوزىا باالن الفصل الثالث:
 ـ، وواقع المقاومة في ظؿ حكميا.2013عاـ 

 : الطريقة واإلجراءات لمدراسة الميدانية.الفصل الرابع

 تائج الدراسة الميدانية وتفسيرىا وتوصياتيا.: نالفصل الخامس
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 األٔلانفصم 
 ٔتطٕرِ َشأة انكياٌ انظياطي انفهظطيُي
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 ة الكيان السياسي الفمسطيني وتطورهالفصل األول: نشأ

 مقدمة

حالة استثنائية في نشأتيا كافة رسمية الغير الرسمية و  أطرىاو شكمت الحالة الفمسطينية 
مف االنتداب  ابدءً  زمف طويؿوتطورىا، ذلؾ بفعؿ عامؿ االحتبلؿ المستمر لفمسطيف الذي بدأ منذ 

 .يحتؿ فمسطيفزاؿ  الالكياف الصييوني الذي  إلى البريطاني بعد الحرب العالمية األولى، وصواًل 

الحكومات الفمسطينية واألحزاب الفمسطينية إباف فترة االنتداب البريطاني عمى  وقد نشأت
فمسطيف كحكومة عموـ فمسطيف، كما تعددت األحزاب الفمسطينية التي نشأت في تمؾ الفترة بتعدد 

 .)اإلسرائيمي.في ظؿ االحتبلؿ  يا، واستمرت في الظيور حتى ما بعد النكبةاتاتجاى

منظمة  مع ظيور )اإلسرائيمي.رسمي لمشعب الفمسطيني إباف االحتبلؿ الطار اإلؿ تشك  
نشأت عديدة، كما و فمسطينية زاب أحانضوت تحتيا فصائؿ و والتي  ،ـ1964التحرير الفمسطينية عاـ 

 خارجيا.الفمسطينية و  األرضالعديد مف المؤسسات الرسمية التابعة ليا داخؿ 

فضبًل عف ذلؾ، فإف عدًدا مف األحزاب والمنظمات مارست النضاؿ والعمؿ السياسي مف خارج 
 منظمة التحرير مثؿ حركتي حماس والجياد اإلسبلمي.

ما قبؿ النكبة عاـ  ذمراحؿ تطور ونشأة النظاـ السياسي الفمسطيني منىذا الفصؿ يوضح 
 ة.ؿ السمطة الوطنية الفمسطينيـ وحتى تشك  1948
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 المبحث األول

 الفكر السياسي والكيان الفمسطيني قبل النكبة 
 

تبمورت معو حيث بدأ الفكر السياسي الفمسطيني في التبمور منذ بداية القرف العشريف، 
، ع الفمسطينية في فمسطيفنتيجة التغيرات التي طرأت عمى األوضا عديدة؛ فمسطينيةتشكيبلت سياسية 

إلى  ، والخضوع تحت االحتبلؿ البريطاني، واليجرات الصييونية، وصواًل انييار الحكـ العثماني ذمن
 ـ.1948عاـ  )اإلسرائيمي.االحتبلؿ 

 سعي مقابؿ جديدة وكيانيو ىوية عف البحث في دورىا السياسية التشكيبلت تمؾ ركزت
 وطنيةال تيار تزامف ذلؾ مع انتشارو ىويتو  وطمس الفمسطيني الوجود تذويب إلى األجنبي االحتبلؿ

سياسية جديدة تنادي  وحركات قوى ظيرت حيثالفمسطيني،  السياسي أطر النظاـ ددالفمسطينية، وتع  
 ..18: 2011)حمد، فمسطيف واستقبلؿ االنتداب إنياءب

 الفكر يبدأ مـف"المرحمة المتدادات قطرية أو عالمية،  تمؾامتد الفكر السياسي الفمسطيني خبلؿ 
نما ،اخالصً  اوالحركية فمسطينيً  التنظيمية تووتعبيرا الفمسطيني السياسي  عربية حركة في أحضاف وا 
 لبعض اطبقً  لكنوىوية وكيانية  عف والبحث ،العاصفة السياسية التطورات مواجية سياؽ في واسعة

 نجـ ما بقدر القطيعة، لـ يدفع إلى اـ، تمايزً  1920عاـ منذ العربي محيطو عف بالتمايز بدأ الباحثيف
)حوراني، والقطرية" المحمية بروز الخصوصيات وبالتالي والتيديدات، المخاطر طبيعة في ؼاالختبل عف

2000 :22.. 

 وحتى ـ،1917 تشريف الثاني نوفمبر 2في  بمفور تصريح صدور شكمت الفترة الممتدة منذو 
 سياسية مؤسساتية بناء فمسطيني، فعمؿ الفمسطينيوف عمى نظاـ سياسي إرىاصات ـ، 1948عاـ
أصدرت  األمـ فعصبة كامؿ، ديمقراطي بشكؿ أنفسيـ عف التعبيرب يسمح ليـ يكف لـ ولكف طينية،فمس

 يتيح بند أي عمى المحمية قوانينو أو دساتيره مف أي تحتو   لـ ـ الذي 1922االنتداب. عاـ )صؾ
 مف ونيالقان التحايؿ إلىفمجؤوا  التحرري نضاليـ وتقود تمثميـ سياسية إنشاء مؤسسات لمفمسطينييف

 عيد في اساريً  كاف الذي العثماني لمقانوف وفقا وترخيصيا بالجمعيات السياسية تسمية األحزاب خبلؿ
 ..80: 1986)الحوت، االنتداب

 مؤسسات سياسية فمسطينيةـ 1948-1917 بيف الممتدة ما خبلؿ الفترةالفمسطينيوف  أنشأو 
 الفمسطينية، الوطنية ظيور ونيوض بمرحمة الفمسطيني، عرفت السياسي الفكر عف عبرت عديدة،
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)نوفؿ، نظاـ سياسي فمسطيني عمى األرض وتشكؿ تبمور وبداية الفمسطيني، الكياف صورة مبلمح ورسـ
، وضع أساسو مجموعة مف النخب والقيادات الفمسطينية، والتي بدأت مع الجمعيات  .28: 1999

لمنتدى األدبي وجمعية اإلخاء والعفاؼ، اإلسبلمية والمسيحية، والحزب العربي، والنادي العربي وا
وعقدت ىذه المؤسسات العديد مف المقاءات والمؤتمرات التي أفرزت ثبلث مؤسسات سياسية فمسطينية 

: 1986)الحوت، المجنة التنفيذية العربية، والمجنة العربية العميا والييئة العربية العميا :رئيسة تمثمت في
80-90.. 

 فمسطيف، عرفتيا إقميمية وطنية صبغة ذي تنظيـ أوؿ _المسيحية يةاإلسبلم _الجمعيات تعدو 
لفمسطيف، وكانت بداية ظيورىا في يافا برئاسة   البريطاني االحتبلؿ عمى األوؿ الوطني وشكمت الرد

 وصؿ أف إلى الفمسطينية المدف سائر في انتشرت الجمعيات ثـ ،الدجاني السعود الحاج راغب أبو
 في العربية" وتمركزت باسـ "الجمعيات الجمعيات ىذه جمعية، وقد شكمت ةعشر  خمس إلى عددىا
 اإلسبلمية تسمية الجمعيات استخداـ مؤسسييا مف طمبت االنتداب ولكف سمطات ،الرئيسة المدف

 ..18: 2002)ىبلؿ، القومية الحركة عف المحمي ولعزليا لطابعيا االمسيحية، إبرازً 

ذات ىوية فمسطينية مستقمة، فقد اعتبر المؤتمروف في يا لـ تكف الحركة الوطنية في بدايتو 
ـ فمسطيف 1919 كانوف الثاني /يناير 27المؤتمر األوؿ لمجمعيات اإلسبلمية والمسيحية الذي عقد في 

المؤتمروف إلى محاولة بمورة رؤية  سميتيا بسوريا الجنوبية، ولـ يسع  ال يتجزأ مف سوريا وتـ ت اجزءً 
)أبراش، كيوية مستقمة  تالوطنية طرحت كجزء مف اليوية السورية والعربية وليس وطنية خاصة، فاليوية

1987 :42-43.. 

النخب السياسية الفمسطينية بالتفكير في القطرية الوطنية بعد سقوط الحكـ الفيصمي  تبدأ وقد
 ،.13: 2008)المصري، ـ1920 كانوف أوؿ /ديسمبر 23في سوريا تحت وطأة االحتبلؿ الفرنسي في 

شكمت في أكثر األحياف تتوافؽ مع العمؿ القومي،  احيث بدأت تتشكؿ مصالح وطنية لـ تكف دائمً 
ـ 1920، ففي المؤتمر الثالث الذي عقد في فمسطيف عاـ .39: 1987)أبراش، لمقومية العربية انقيضً 

أسيا موسى برئاسة كاظـ الحسيني طالب المؤتمروف بتشكيؿ حكومة وطنية وتـ إقامة حكومة تنفيذية ير 
عدـ انسبلخ الفكر السياسي  ـ، وكانت قرارات المؤتمر الثالث رغ.13: 2008)المصري، الحسيني

بمثابة تحوؿ في توجو الفكر السياسي الفمسطيني نحو الوطنية  ،الفمسطيني عف جذوره القومية
 . .27: 1995)الشريؼ، الفمسطينية كحركة قطرية ذات أىداؼ خاصة

                                                           
  ٟاٌذعٛح ئٌٝ اٌّإرّش اٌفٍغط١ٕٟ اٌسبج ساغت أثٛ اٌغعٛد اٌذخبٟٔ: ٘ٛ أٚي سئ١ظ ٌٍدّع١بد اإلعال١ِخ ٚاٌّغ١س١خ فٟ فٍغط١ٓ، ٚأعُٙ ف

األٚي، ٚأزخت ٔبئجبً ٌشئ١ظ اٌّإرّش، ٚلذ رُ اخز١بسٖ فٟ اٌٛفذ اٌزٞ أسعً ئٌٝ ثبس٠ظ فٟ ِإرّش اٌصٍر، ٚلذ اعزمبي ِٓ سئبعخ اٌدّع١بد 

 َ.1931اإلعال١ِخ ٚاٌّغ١س١خ فٟ اٌمذط عٕخ 

  َثبإلداسح اٌعثّب١ٔخ لبئّبً عٍٝ صفذ ٚعدٍْٛ، ِٚزصشفبً ِغئٛالً فٟ َ، دسط فٟ اعطٕجٛي ٚاٌزسك 1853ِٛعٝ اٌسغ١ٕٟ: ٌٚذ فٟ اٌمذط عب

 َ ئثش ئصبثخ أٌسمٙب ثٗ خٕٛد االززالي اٌجش٠طبٟٔ.1934األٔبظٛي، ٚعًّ سئ١غبً ٌٍدٕخ اٌزٕف١ز٠خ اٌعشث١خ ززٝ ٚفبرٗ عبَ 
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مؤتمرات وطنية، شكمت البذرة األولى  ةـ سبع1928ـ وعاـ 1919ـ د ما بيف عاقعوقد ان
والنواة األساسية نحو التمثيؿ السياسي الفمسطيني، وبالتحديد الميثاؽ الوطني األوؿ في تاريخ الشعب 

: عمى ـ بنابمس، والذي نص1922آب  /أغسطسالعربي الفمسطيني المنبثؽ عف المؤتمر الخامس في 
ربي الفمسطيني في المؤتمر الفمسطيني الخامس المعقود في نابمس، نتعيد أماـ "نحف ممثمي الشعب الع

بية اهلل والتاريخ والشعب، عمى أف نستمر في جيودنا الرامية إلى استقبلؿ ببلدنا، وتحقيؽ الوحدة العر 
 ..12: 1980)حوراني، أو ىجرة ييودية" اييوديً  اقوميً  اال نقبؿ وطنً  بجميع الوسائؿ المشروعة، وسوؼ

 مقاومة إلى يدعو اقوميً  اـ ميثاقً 1931القدس عاـ  في عقد الذي العربي المؤتمر أصدرو 
ومع انطبلؽ  البريطاني، االنتداب عف التاـ إلى االستقبلؿ ويدعو والصييوني، البريطاني االستعمار

 جانب إلى حضورىا السياسي عف الفمسطينية والتي عبرت السياسية األحزاب ظيرت ـ1936ثورة 
 السابع )األخير. المؤتمر الفمسطيني حضرت حيث والييئات، الجمعيات المتمثمة في الوطنية الحركة
 ..54: 2009، )عودةأميف الحسيني محمد القدس مفتي بزعامة العميا العربية المجنة عنو انبثؽ الذي

 لمتمثيؿ ـ1948قبؿ  ما فترة وحتى العميا العربية المجنة تشكؿ منذالفمسطينية  الساحة افتقدتو 
العميا التي  العربية الييئة واقترحت الفمسطيني، الوطني المؤتمر انعقاد عدـ مع الفمسطيني، السياسي

 البريطاني، االنتداب انتياء سيرافؽ الذي السياسي الفراغ شكمت بقرار مف جامعة الدوؿ العربية لتبلفي
ف إ إال رفض، قد الييئة طمب أف عالعربية، وم الدوؿ جامعة فمسطيف" عمى عمـو بإنشاء "حكومة

 بموافقة جاءت ـ،1948يار أ /مايو 15 في الييودية الدولة قياـ عف اإلعبلف مف المستجدة التغيرات
المدنية  الشؤوف لتسيير مؤقتة مدنية إدارة تشكيؿ عمى فقط العربية الجامعة أمانة في المجنة السياسية
 التمثيؿ ومف أىميا والتحوالت، بالتغيرات والمميئة الفترة ؾتم في الممحة الضرورات أف الفمسطينية، إال

 أحد العميا تكمؼ المتحدة، جعمت الييئة العربية لؤلمـ العمومية الجمعية دورة اجتماعات في الفمسطيني
 حكومة لمقترح عربي تأييد لمحصوؿ عمى العربية العواصـ إلى بجولة لمقياـ الحسيني جماؿ أعضائيا

 ..54: 2009ه، )عودفمسطيف عمـو

تشريف نوفمبر  29ومع صدور قرار التقسيـ الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في 
ـ، أعمنت قيادة الحركة الوطنية الفمسطينية ممثمة بالييئة العربية العميا رفضيا الحاـز 1947الثاني 
ف، وتقسيـ فمسطيف إلى ـ وىزيمة العرب وتيجير السكاف الفمسطينيي1948حرب عاـ  باندالعلمقرار، و 

                                                           
 ٚشٍّذ خ١ّع أٔسبئٙب ٚوبٔذ األغٛي عّشاً ل١بعبً  1939ٚ 1936فٟ اٌغٕٛاد ِب ث١ٓ  فٍغط١ٟٓ٘ ثٛسح اٌزٟ شٙذرٙب  :ٛسح فٍغط١ٓ اٌىجشٜث

ٌثٛساد ٚاالٔزفبظبد اٌزٟ عجمزٙب ز١ث ٚلعذ ِعبسن ظبس٠خ ٚع١ٕفخ ث١ٓ ِمبرٍٟ اٌثٛسح ٚاٌد١ش اٌجش٠طبٟٔ ٚاٌعصبثبد ا١ٌٙٛد٠خ. ِشد اٌثٛسح ثب

 ، ثاعالْ اإلظشاة اٌعبَ اٌىج١ش، ٚاٌزٞ اعزّش عزخ أشٙش.1936عبَ  ١ٔغبْ 20ثّشازً عذح، ثعذ أْ أطٍمذ فٟ 

  ِسّذ أ١ِٓ اٌسغ١ٕٟ: اٌّعشٚف ثبٌسبج أ١ِٓ اٌسغ١ٕٟ، ٘ٛ فٍغط١ٕٟ ٚلبئذ ئعالِٟ ٚلِٟٛ عشثٟ فٟ االٔزذاة اٌجش٠طبٟٔ عٍٝ فٍغط١ٓ، ٚوج١ش

وبْ ٔش١ػ فٟ ِعبسظزٗ ٌٍغٍطخ اٌجش٠طب١ٔخ ززٝ ٠إِٓ اعزمالي اٌّفز١١ٓ فٟ اٌمذط، ٌٚعت دٚس أعبعٟ فٟ ِعبسظخ اٌص١ٔٛ١ٙخ، ٚدٌٚٗ ١ٌٍٙٛد. ٚ

 فٍغط١ٓ.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1936
http://ar.wikipedia.org/wiki/1939
http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86
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، وقسـ خضع لؤلردف، والثالث خضع لئلدارة المصرية، وبانييار .إسرائيؿ)ثبلثة أقساـ قسـ احتمتو 
)الشريؼ، الكياف الفمسطيني فقدت الوطنية القطرية الفمسطينية األرضية التي وقفت عمييا منذ ظيروىا

1995 :46. . 

 ما بيف إشكالية الداخؿ والخارج؛ـ، 1948ة الحركة الوطنية الفمسطينية قبؿ نكب وقعتوقد 
فعمى المستوى الخارجي وقعت ضحية مؤامرات القوى العظمى ونصرتيا لممشروع الصييوني، إلى 
جانب التخاذؿ العربي تجاه القضية الفمسطينية، أما عمى المستوى الداخمي فقد وقعت في شباؾ 

العائمية التي سيطرت عمى الوسط الفمسطيني إباف الخبلفات الداخمية الفمسطينية والتحالفات والنزعات 
تمؾ الفترة، واغتراب القيادة عف حركة المجتمع، وعجزىا عف خمؽ مؤسسات وطنية، وفشميا في تحويؿ 
شعارىا السياسي إلى مشروع مجتمعي متكامؿ، فقد اتسمت الحركة الوطنية إباف تمؾ الفترة بجممة مف 

  :.195-190: 2008سطؿ، )األكاف مف أىمياالسمات السمبية، 

تأثر أكثر القيادات الحزبية بالحياة القبمية، وممارسة نشاطاتيـ السياسية واالجتماعية عمى  .1
 أساسيا.

افتقارىا إلى األيديولوجية واإلستراتيجية المرشدة التي يمكف الرجوع إلييا لتطوير العمؿ الوطني،  .0
، إلى اليمينية المفرطة، والمثالية الحالمة واالنتقاؿ بيف االعتداؿ المحمود، والتساىؿ المذموـ

 لمظروؼ السياسية المفروضة خارج اإلطار الحزبي. اوالتطرؼ المغالي، وذلؾ تبعً 

افتقارىا لمديمقراطية الحقة والتي أثرت عمى المجتمع بشكؿ عاـ مما حوؿ التنافس لتراشؽ مكثؼ  .7
 ات الخيانية.ميمبالعبارات واالت

التأثير عمييا، واستغبلليا لمؿء الفراغ السياسي الناجـ عف فشؿ نجاح حكومة االنتداب في  .0
قامة مؤسسات الحكـ الذاتي.  االحتبلؿ في خمؽ وا 

 عدـ ثبات المسيرة الحزبية كاف مف أىـ مظاىر التعددية الحزبية. .5

ـ، والتأييد الشعبي 1976فمسطيف شيدت حراًكا ثورًيا بدأ بالثورة الكبرى عاـ ويرى الباحث أف 
عز الديف القساـ ورفاقو في عممو الجيادي، واستمر حتى نياية االحتبلؿ البريطاني عاـ  لمشيخ

 ـ ، وأف التاريخ الفمسطيني في كافة مراحمو  رافقو الكفاح المسمح مع الحراؾ السممي الثوري .1908

أما النخبة الفمسطينية التي حكمت الحقؿ السياسي الفمسطيني ما قبؿ النكبة فقد اتسمت 
 :.27-24: 2002)ىبلؿ، سمات التاليةبال

 سيطرة العبلقات التنافسية بيف أفراد النخبة السياسية. .1
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 فالتشكيؿ كاف عمى أساس طبقي. ،غياب الريؼ والطبقة العاممة عف تشكيؿ النخب السياسية .2

 ىيمنة النخب المدنية عمى الحقؿ السياسي. .3

 ،األوؿ ارتفاع مستواىـ التعميمي :وذلؾ لسببيف ،حضور متميز لممسيحييف في الحركة الوطنية .4
 والثاني مسعى الحركة الوطنية في إبراز مشروعيا العمماني اتجاه المشروع الصييوني.

 .نخبة السياسية بمستوى تعميمي عاؿٍ تمتع ال .5

المراحؿ بالسمات والمعالـ  تمؾوبذلؾ يمكننا تحديد أىـ معالـ الفكر السياسي الفمسطيني في 
 :.277-276: 2003)حوراني، التالية

األـ واستمرار اإليماف بأىمية الوحدة العربيةػ إضافة العربيةػ د الفكر السياسي الفمسطيني لمدائرة اامتد .1
 إلى شعور الفمسطينييف بحاجتيـ إلى وجود محيط كبير يحمييـ.

الذي تجسد في تناقض الحركة الوطنية وفكرىا بيف الرفض  حدودية الفكر السياسي الفمسطينيم .2
 لممشروع الصييوني والسعي إلى التعاوف مع بريطانيا راعية المشروع.البات 

المبالغة في تصور حجـ االىتماـ العربي واإلسبلمي بفمسطيف وشعبيا، والتي نجمت عنيا تصورات  .3
شعب الفمسطيني في كفاحو مواىمة حوؿ حجـ المساندة التي يمكف لمعرب والمسمميف أف يقدموىا ل

 بمثابة ثوابت. ألوىاـ تى بدت ىذه اضد المشروع الصييوني، ح

كوسيمة لتحقيؽ المصالح الوطنية ويرجع ذلؾ إلى مصالح النخبة التي  االعتماد عمى الحراؾ السممي .4
 في نصرتيا ضد الصياينة. اعولت عميو كثيرً  لكسب ود االحتبلؿ البريطاني الذي كانت تتصارع

 في القوى واألحزاب المنضوية تحت لوائيا.نخبوية مؤسسات الحركة الوطنية في مؤسساتيا العامة و  .5

توقؼ الفكر السياسي الفمسطيني في تصوره لممصير النيائي لفمسطيف عمى أف تظؿ عربية  .6
بالكامؿ، تارة بالوحدة مع سوريا وتارة بالوحدة العربية ككؿ، ورفض مشاريع اإلدارة الذاتية والحكـ 

 .الذاتي والدستور التي عرضتيا السمطات البريطانية

لموصوؿ إلى التعددية  لمفكر السياسي الفمسطيني ودافع رغـ تعدد األحزاب واألطر وىو بمثابة تغذية .7
والديمقراطية، إال أف شخصية الحاج أميف الحسيني مع ديناميكة الحركة الوطنية وعوامؿ أخرى أدت 

 ..26: 2008)المصري، إلى تركيز القيادة بشكؿ أكبر في يد الحاج أميف الحسيني
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في تيار األغمبية والذي  :ة تمثؿ األوؿثبلث تيارات رئيس مور وتطور الفكر السياسي في أوساطتب .8
المعارضيف لممشروع الصييوني والراغبيف في التعاوف مع بريطانيا والكارىيف  .بالمجمسييف)اشتير 

لو  اؿ ومعارضً لمتيار األو  ادعميا لمحركة الصييونية وتمثموا في عائمة الحسيني، والثاني: كاف مناوئً 
، وكاف أشد رغبة في التعاوف مع بريطانيا وتمثموا في عائمة النشاشيبي، .بالمعارضيف)واشتير 

ف وال المجمسيوف، والمقتنعو  وفلـ تجذبيـ المعارض مو متعمموف مف الفئات الوسطى ممفوالثالث: شك  
 ..277-276: 2003، )حورانيبتعذر مقاومة المشروع الصييوني دوف معاداة االحتبلؿ البريطاني

ويرى الباحث أف النشاط الجيادي ضد االحتبلؿ البريطاني تمثؿ في أشخاص مف خارج 
 فمسطيف، كأمثاؿ الشييد عز الديف القساـ صاحب النواة األولى لمكفاح المسمح ضد اإلنجميز.

وية مراحؿ في نشوء وتشكؿ الي انقسمت إلى عدة مرحمة ما قبؿ النكبة  إف  وبذلؾ يمكف القوؿ
 :.20: 2011)حمد، الوطنية

 ـ: بداية تشكؿ الحركة السياسية الوطنية عبر النضاؿ السممي.1923 – 1918 فترة .1

عػػػػف التخطػػػػيط  اؿ بعيػػػػدً ـ: اقتصػػػػار فعػػػػؿ الحركػػػػة الوطنيػػػػة عمػػػػى ردات الفعػػػػ1929 – 1923فتػػػػرة  .2
 والتنظيـ، في ظؿ االنقساـ واالنشقاؽ فيما بينيا.

حيث شاركت قطاعات واسعة في النشػاط  ،عبية لمحركة الوطنيةـ: المرحمة الش1934 – 1929فترة  .3
 السياسي باالصطداـ المباشر مع البريطانييف.

ـ: مرحمػػة العمػػؿ المسػػمح لمقاومػػة االنتػػداب البريطػػاني المسػػاند والمؤيػػد لميجػػرة 1939 – 1935فتػػرة  .4
ضرابات عامة ومظاىرات شعبية.  الييودية، وا 

: ضػعؼ النشػاط الحزبػي وانخمػاد الثػورة، 1948 - 1939 بعػدىا مرحمة الحرب العالميػة الثانيػة ومػا .5
عبلف بريطانيا االنسحاب نيائيً  ونشػوب االصػطدامات بػيف العػرب والييػود، وتشػكيؿ قػوات الجيػاد  اوا 

 المقدس بقيادة عبدالقادر الحسيني.
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 المبحث الثاني

 وحتى اتفاقية أسمو –الفكر السياسي والكيان الفمسطيني من النكبة 

 

ـ مف فقداف األرض وتيجير 1948حدوث نكبة فمسطيف والنتائج التي أفرزتيا حرب عاـ مع 
ضعافيا، حيث لـ يبؽ أية مؤسسة  الشعب الفمسطيني، وتدمير المؤسسات السياسية الفمسطينية وا 
سياسية تمثيمية تتحمؿ مسؤولية الحفاظ عمى وحدة الشعب الفمسطيني سوى الييئة العربية العميا، بقيادة 

تي القدس الحاج أميف الحسيني، الذي أشرؼ عمى عقد أوؿ مجمس وطني فمسطيني ينعقد بعد النكبة مف
ـ برئاسة أحمد 1948أيموؿ  /سبتمبر 23في مدينة غزة، وأسفر عف تشكيؿ حكومة عموـ فمسطيف في 

إال  ، ودعا المؤتمر إلى ضماف استقبلؿ فمسطيف في حدودىا االنتدابية،.55: 2009)عوده، حممي باشا
باعتبار أف األرض الفمسطينية التي كاف ينبغي عمى  اأف تمؾ المحاولة كانت محكومة بالفشؿ سمفً 

 حكومة عموـ فمسطيف أف تمارس سمطتيا عمييا كانت قد خرجت عف نطاؽ أية سيطرة فمسطينية
 ..46: 1995)الشريؼ، 

بتحريض  ،في غزة مضادة لممؤتمر الوطني ،إلى جانب ذلؾ، فقد تـ عقد مؤتمرات في أريحا
مف األردف والتي أيدت ضـ الضفة الغربية إلى األردف، ونزع الشرعية وتغييب القطرية الفمسطينية 

، وبذلؾ فشمت حكومة عمـو .82: 1987)أبراش، عمى ما تبقى مف فمسطيف اومبايعة الممؾ عبداهلل ممكً 
الجامعة العربية عنيا في  وتخمتالعربية واإلنجميز والييود، رغبة بعض الحكومات ل تمبيةً  ،فمسطيف

 ..231-230: 1998)جبارة، ـ1949خريؼ عاـ 

ـ، بتشكيؿ النخب في كؿ تجمع 1948ارتبط تشكيؿ الفكر السياسي مع وقوع النكبة عاـ 
فمسطيني مف تجمعات المجوء، وعبلقتيا بالكياف الحاكـ في الدولة التي يقطنوف فييا، كاالحتبلؿ 

ة والمخيمات ـ، والحكومة األردنية في الضفة الغربي1948مسطينية في أراضي لؤلقمية الف )اإلسرائيمي.
)صقر، باإلضافة إلى مخيمات الشتات في لبناف وسوريا وغيرىا ،اإلدارة المصرية في قطاع غزةو  فييا

2010 :64.. 

نخب محمية ما بيف عف كونيا سياسية، "فضبًل اجتماعية  افالنخب الفمسطينية كانت نخبً 
في ظؿ الحكومات القائمة كالجعبري  ىاتسعى إلى إثبات وجودوطنية،  اشائر وليست نخبً ت والعالعائبل

)البديري، محمية لـ تصؿ إلى درجة الوطنية السياسية" اكونيا نخبً  لـ تتعد   نياأإال  ،والشوا والمصري
1995 :31.. 
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مكاف يسوده لـ يكف ىناؾ أي مجاؿ لئلدراؾ لمفمسطينييف سوى البحث عف الذات في أي و 
في ظؿ ما تعرض لو المجتمع الفمسطيني مف عمميات  ،اليدوء واألمف والطمأنينة ويمبي احتياجاتو

في ظؿ سعي أفراد الشعب الفمسطيني تيجير وتنكيؿ بو ومحاولة إخضاعو لرغبات الدوؿ العربية، و 
لنخبة فكانت تبحث أما ا .وأمني ،وسياسي ،اقتصاديو  ،اجتماعي: )محصوؿ عمى األماف بكافة أنواعول

ف ليا ويرضي ذاتيا بعد أف فقدت عف ذاتيا داخؿ األنظمة الحاكمة والحصوؿ عمى أي منصب يؤم  
العديد مف أفراد النخب الفمسطينية ، كما أف كؿ شيء، لقد كاف البحث عف الذات والوالء لمنظاـ القائـ

 ..66-65: 2010)صقر، األنظمة السياسية تمؾانتمى لؤلحزاب السياسية داخؿ 

وفي ظؿ معاىدات اليدنة التي وقعتيا بعض الدوؿ العربية كمصر ولبناف وسوريا واألردف مع 
ـ، فككت الدوؿ العربية 1949 كانوف الثاني /برعاية األمـ المتحدة في يناير )اإلسرائيمي.الكياف 

وز ـ، مما أدى إلى بر 1948وىمشت ما تبقى مف ىيئات سياسية وعسكرية فمسطينية خاضت حرب 
عبلقات لمفمسطينييف مع أحزاب سياسية عربية كحزب البعث العربي االشتراكي، والحزب الوطني 

ـ وكاف 1958االشتراكي، وحركة القومييف العرب، والتي تأسس الفرع الثاني ليا في دمشؽ عاـ 
 ..8-6: 2005)خميفة، "وحدة وثأر وتحرر"شعارىا 

متجمع وااللتقاء عاـ لف الطبلب الفمسطينييف شكؿ اتحاد طمبة فمسطيف في مصر نواة لعدد مو 
األوؿ عمى قطاع غزة، بدأت الفكرة  )اإلسرائيمي.ـ، ونتيجة العدواف الثبلثي عمى مصر والعدواف 1956

 إنياءالفعمية تتشكؿ في تأسيس حركة فمسطينية خالصة مستقمة، وقد استطاع ىؤالء الطمبة بعد 
ـ، وشكموا ىيكؿ البناء الثوري واتفقوا 1958ي مطمع عاـ دراستيـ وضع برنامجيـ السياسي لمحركة ف

الستقطاب  "فمسطيننا"عمى تسمية الحركة بحركة التحرير الوطني الفمسطيني )فتح.، وأسسوا مجمة 
 ..15-13: 2007)أحمد، العديد مف أبناء فمسطيف، ونشر فكرة الحركة

ورة تنظيـ أنفسيـ، وتصاعد كاف أبرزىا تنامي الشعور الفمسطيني بضر  ،وبفعؿ عوامؿ كثيرة
اليجمة االستيطانية، ودعوة الجميورية العراقية إلى إقامة جميورية فمسطينية عمى الضفة وقطاع غزة، 

في القضية الفمسطينية، قرر جماؿ عبدالناصر رفع  د انعقاد جمسة األمـ المتحدة لمبتوقرب موع
ـ، وأوصت 1964شباط  /فبرايررب في شير تشكيؿ الكياف الفمسطيني إلى اجتماع وزراء الخارجية الع

ـ تقرر 1964المجنة بأف يكمؼ أحمد الشقيري بتمثيؿ فمسطيف لدى الجامعة العربية، وفي مؤتمر القمة 
ـ 1964آيار  /مايو 28إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية، وتـ انعقاد المؤتمر الوطني الفمسطيني في 

طيني ونظامو األساسي، وتـ تحويمو إلى مجمس وطني في القدس، صدر عنو الميثاؽ القومي الفمس
 ..123: 2012)فيصؿ، فييمثؿ الفمسطيني
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ت لتمثؿ الفمسطينييف وتعبر عف رأييـ ككياف ممثؿ ليـ، إال نشئوعمى الرغـ مف أف المنظمة أُ 
أف ميثاقيا غاب عنو سيادة الشعب الفمسطيني أو استقبلؿ منظمة التحرير الفمسطينية، أو الدولة 

ؾ أف المنظمة ال تمارس أي سيادة إقميمية عمى الضفة وغزة، وذل 24ت المادة فمسطينية، فقد نص  ال
وذلؾ الشتراط األردف عدـ اإلشارة إلى سيادة عمى الضفة الغربية،  لخضوعيما إلدارات غير فمسطينية.

ـ، 1968عاـ  ـ، وانتصار الحركات الفمسطينية في معركة الكرامة1967حزيراف  /يونيوإال أف ىزيمة 
إلى إحراج الشقيري والدوؿ العربية، فقدـ أحمد الشقيري استقالتو ودخمت الفصائؿ الفمسطينية  أدت

ميثاقيا ونظاميا األساسي، باتجاه التأكيد عمى استقبللية النضاؿ الفمسطيني، مركزة  وعدلتالمنظمة، 
 1968، وبذلؾ شكؿ عاـ ةعمى استقبلؿ الشخصية الفمسطيني في الدورة الرابعة لممجمس الوطني

رافعة شعار التاريخ الرسمي الستقبلؿ الشخصية الفمسطينية كشخصية وطنية ضمف األمة العربية، 
 . .45-44: 2006)عرجاف، لتحرير فمسطيفالكفاح المسمح وسيمة 

منظمة التحرير في عاـ  تأسيس منذكؿ حقؿ سياسي فمسطيني معاصر يمكف الحديث عف تش  و 
عادة ت1964 ـ كائتبلؼ بيف فصائؿ المقاومة الفمسطينية، ىدؼ إلى تمكيف 1969شكيميا في عاـ ـ، وا 

قامة الدولة الفمسطينية المستقمة، وبذلؾ فقد تشكمت  الشعب الفمسطيني مف تحقيؽ حؽ المصير، وا 
ـ، حيث كانت في مركزه منظمة التحرير الفمسيطينية، 1969معالـ النظاـ السياسي الفمسطيني في عاـ 

الفصائؿ والفعاليات الفمسطينية في بوتقة نضالية واحدة، وبيذا تمكنت المنظمة مف اكتساب جامعة 
شرعيتيا عبر اإلجماع الوطني الفمسطيني عمى األىداؼ والوسائؿ الواجب اتباعيا لتحرير فمسطيف، 

 ..52: 1998)ىبلؿ، ـ1969وىو ما عبر عنو الميثاؽ الوطني المعدؿ عمـ 

ـ، وخروج المنظمة والفدائييف الفمسطينييف مف األردف إلى 1970عاـ  وبعد حرب أيموؿ األسود
وضع الخيار السياسي إلى جانب الخيار العسكري، فكرة لبناف، بدأت منظمة التحرير الفمسطينية في 

بفعؿ العديد مف المتغيرات عمى الساحة اإلقميمية والدولية، واستشعار قيادة المنظمة برغبة دوؿ الطوؽ 
في  )اإلسرائيمي.لمحيطة بفمسطيف التخمص مف الفدائييف الفمسطينييف، في ظؿ رغبة الكياف العربية ا

 التخمص منيـ.

فقد  ؛لقد طرحت العديد مف البرامج والمشاريع لتصفية القضية الفمسطينية ومنظمة التحرير
نية مف ـ، بعد أف تمكنت السمطات األرد1972طرحت األردف مشروع المممكة العربية المتحدة عاـ 

ـ، فأعمف الممؾ حسيف في خطاب 1970أيموؿ  /سبتمبرتصفية التواجد الفدائي الفمسطيني بعد أحداث 
مف  اـ مشروع "المممكة العربية المتحدة"،  وىو مشروع جاء استثمارً 1972 آذار /مارس 15لو في 

"المعركة" بينيما عمى  مف اعمى ـ.ت.ؼ والفصائؿ الفمسطينية، وجزءً  االسمطات األردنية لما بدا انتصارً 
 تمثيؿ الفمسطينييف، وتمخص برنامج "المممكة العربية المتحدة" في أف تتكوف ىذه المممكة مف قطريف
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واألردف، ويرتبط القطراف بوحدة فدرالية تحت سمطة الممؾ. وىناؾ سمطة  .فمسطيف )الضفة الغربية ىما:
وىناؾ سمطة تشريعية مركزية يتوالىا الممؾ  ،ىا الممؾ ومعو مجمس وزراء مركزيتنفيذية مركزية يتوال

ومعو "مجمس األمة" ينتخب أعضاؤه باالقتراع السرِّي المباشر وبعدٍد متساٍو مف األعضاء لكؿ مف 
، ولو سمطة تشريعية اضً القطريف، ولكؿ ُقطر حاكـ عاـ مف أبنائو ومجمس وزراء ُقطري مف أبنائو أي

 ..2010)المركز الفمسطيني: مسمحة واحدة قائدىا ىو الممؾ "مجمس الشعب"، ولممممكة قوات خاصة بو

إلجراء انتخابات بمدية في الضفة الغربية  .إسرائيؿ)إلى جانب مشروع األردف، مشاريع  
وقطاع غزة مف جية أخرى، والذي يقوـ عمى فكرة رفض فكرة الدولة الفمسطينية، لتعارضيا مع اليدؼ 

ومشروع بيغف، وتمثؿ  ،مشروع ألوف :وىما "فياإسرائيم"ف شروعا.، فقد طرح مإلسرائيؿ)االستراتيجي 
جوىر االختبلؼ بينيما في أف مشروع ألوف يقوـ عمى وحدانية الشعب مف منطمؽ مبدأ ييودية الدولة، 
ويستند إلى ضـ أكبر قدر مف األرض بسبب الدواعي األمنية، وبأقؿ عدد مف السكاف العرب، والدعوة 

فة الغربية إلى المممكة األردنية الفمسطينية، أما مشروع بيغف فيقوـ عمى مبدأ غزة والض عإلى ضـ قطا
تآكؿ األرض كعنصر ثابت، عبر ضـ المناطؽ المحتمة مع إقامة إدارة مدنية في الضفة وغزة والتركيز 

 ..96: 1983)شوفاني، عمى الطوؽ االستيطاني

فكر في آليات تت المنظمة لمرفض، وبدأ )اإلسرائيمي.تعرض كبل المشروعيف األردني و
ـ، يقـو 1973كانوف الثاني  /ينايرفي  االمحتمة، وقد وضع المجمس الوطني تصورً  األرضالتعامؿ مع 

 األرضالمحتمة ميداف بارز وأساسي لمصراع، وأنو يتوجب قيادة الجماىير في  األرضعمى اعتبار أف 
وفرض السيادة الوطنية الكاممة، ودعت االحتبلؿ وتقرير المصير  إنياءالمحتمة النتزاع حقيا في 

الجبية الديمقراطية لمدخوؿ في نيج المرحمية في النضاؿ، وأكدت في مذكرة قدمتيا لمجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير عمى ضرورة تبني أىداؼ مرحمية لمنضاؿ الفمسطيني وأىمية مشاركة المنظمة بتمثيؿ 

تحفظت حركة فتح عمى الولوج في المرحمية بربطيا  الشعب الفمسطيني في مؤتمر جنيؼ لمسبلـ، وقد
لمشعب الفمسطيني والذي تحقؽ في قمة  اوحيدً  اشرعيً  باعتراؼ الجامعة العربية بمنظمة التحرير ممثبًل 

ـ، فالمرحمية اعتبرتيا فتح تأتي ضمف الواقعية السياسية، وأف المرحمية تتمثؿ في 1974الرباط عاـ 
قامة قاعدة ثورية ووطنية عمييما)اإلسرائيمي.ع غزة مف االحتبلؿ الغربية وقطا ةانتزاع الضف )عوده، ، وا 

2009 :68-69. . 

وعمى رأسو الجبية الديقمراطية، وتيار  ،وفي ظؿ حالة الجدؿ بيف التيار الذي يتبنى المرحمية 
 يف الثانيتشر  /نوفمبر 11يرفضيا وعمى رأسيا الجبية الشعبية، أقر المجمس الوطني في دورتو الثانية 

 :.178: 2007)صالح، ، والذي تضمف.برنامج النقاط العشرج المرحمي )ـ البرنام1973
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الوطنيػة والقوميػة لشػعبنا،  الػذي يطمػس الحقػوؽ 242تأكيد موقؼ منظمػة التحريػر السػابؽ مػف قػرار  .1
ي مع ىذا القرار عمى ىذا األساس فػ ويتعامؿ مع قضية شعبنا كمشكمة الجئيف، ولذا يرفض التعامؿ

 . في ذلؾ مؤتمر جنيؼ أي مستوى مف مستويات التعامؿ العربية والدولية بما

قامػة  تناضؿ منظمة التحرير بكافة الوسائؿ وعمى رأسيا .2 الكفاح المسمح لتحريػر األرض الفمسػطينية وا 
المقاتمػة عمػى جػزء مػف األرض الفمسػطينية التػي يػتـ تحريرىػا، وىػذا  سػمطة الشػعب الوطنيػة المسػتقمة

 . مف التغيير في ميزاف القوى لصالح شعبنا ونضالو إحداث المزيديستدعي 

أي مشػػروع كيػػاف فمسػػطيني ثمنػػو االعتػػراؼ والصػػمح والحػػدود اآلمنػػة  تناضػػؿ منظمػػة التحريػػر ضػػد .3
الوطني وحرماف شػعبنا مػف حقوقػو فػي العػودة وحقػو فػي تقريػر مصػيره فػوؽ ترابػو  والتنازؿ عف الحؽ

 . الوطني

إقامة الدولة الفمسػطينية  منظمة التحرير في إستراتيجيةتتـ ىي لمتابعة تحقيؽ ف أية خطوة تحريرية إ .4
 .السابقة الديمقراطية المنصوص عمييا في قرارات المجالس الوطنية

فمسػطينية ىػػدفيا إقامػة حكػػـ وطنػػي  جبيػة وطنيػػة أردنيػة إلقامػػةالنضػاؿ مػػع القػوى الوطنيػػة األردنيػة  .5
 .يقـو نتيجة الكفاح والنضاؿ ف الفمسطيني الذيديمقراطي في األردف يتبلحـ مع الكيا

الشػػعبيف وبػػيف كافػػة قػػوى حركػػة التحريػػر العربػػي  وحػػدة نضػػالية بػػيف إلقامػػةتناضػػؿ منظمػػة التحريػػر  .6
 .المتفقة حوؿ ىذا البرنامج

بيػا إلػى  عمػى ضػوء ىػذا البرنػامج تناضػؿ منظمػة التحريػر مػف أجػؿ تعزيػز الوحػدة الوطنيػة واالرتقػاء .7
  ة.جباتيا وميماتيا الوطنية والقوميمكنيا مف القياـ بواالذي ي ىالمستو 

المواجيػة فػي سػبيؿ اسػتكماؿ  تناضػؿ السػمطة الوطنيػة الفمسػطينية بعػد قياميػا مػف أجػؿ اتحػاد أقطػار .8
 .العربية الشاممة وكخطوة عمى طريؽ الوحدة ،تحرير كامؿ التراب الفمسطيني

االشتراكية وقوى التحرر والتقدـ العالمية  بمدافتناضؿ منظمة التحرير مف أجؿ تعزيز تضامنيا مع ال .9
 .اإلمبريالية إلحباط كافة المخططات الصييونية الرجعية

 . ويمكف مف تحقيؽ ىذه األىداؼ تضع قيادة الثورة التكتيؾ الذي يخدـ .10

رئيسػػػة فػػي إعػػػادة صػػػياغة شػػكؿ البرنػػػامج المرحمػػػي لمنظمػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية نقطػػة انتقػػػاؿ 
 في النقاط التالية: مبلمحيا ذكر، والتي يمكف ومراحؿ تكوف الكياف الفمسطينيالفكر السياسي 

 خروج منظمة التحرير مف األردف وانتقاليا إلى لبناف. .1
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لػػف يتػػرؾ ليػػا البقػػاء فػػي أي مػػف دوؿ الطػػوؽ العربيػػة  )اإلسػػرائيمي.قناعػػة قيػػادة المنظمػػة أف الكيػػاف  .2
 المحيطة بفمسطيف.

بفمسػػػطيف تػػػارة فػػػي توظيػػػؼ المنظمػػػة وقيادتيػػػا فػػػي تحقيػػػؽ مصػػػالح تخػػػاذؿ الػػػدوؿ العربيػػػة المحيطػػػة  .3
نيػػاءوجودىػػا  إنيػػاءخاصػػة بيػػا، وتػػارة فػػي محاولػػة   ةالفمسػػطيني األرضالقضػػية الفمسػػطينية بضػػـ  وا 

 المتبقية ليا.

، وبدء إرىاصات عممية )اإلسرائيمي.استشعار قيادة المنظمة بخروج مصر مف دائرة الصراع العربي  .4
 .ائيمية.)إسر سبلـ مصرية 

الفمسػطينية، وذلػؾ  األرضقناعة بعض قيادات المنظمة بضرورة نقؿ الصراع الفمسػطيني إلػى داخػؿ  .5
 الفمسطينية المحتمة كقطاع غزة والضفة الغربية. األرضيتطمب التواجد في 

صػػدور قػػرار األمػػـ المتحػػدة الػػذي اعتبػػر القضػػية الفمسػػطينية فػػي أروقػػة األمػػـ المتحػػدة قضػػية قوميػػة  .6
: 1999لمػػػا سػػػبؽ باعتبارىػػػا قضػػػية الجئيف)شػػػاش،  اب يطالػػػب بحقوقػػػو المشػػػروعة، خبلفًػػػتمثػػػؿ شػػػع

33.. 

قناعػػػة قيػػػادة المنظمػػػة بػػػأف حصػػػر المنظمػػػة فػػػي لبنػػػاف ىػػػو حمقػػػة مػػػف حمقػػػات دفػػػع منظمػػػة التحريػػػر  .7
بعػػػد مػػػا يمكػػػف عػػػف فمسػػػطيف، ودفعيػػػا إلػػػى الحمػػػوؿ السػػػممية، أو نفييػػػا مػػػف أالفمسػػػطينية إلػػػى الخػػػروج 

 ..65: 2005ية)خميفة، الساحة السياس

ـ، في صخب أحداث لبناف التي 1976منظمة قد بدأت تظير في عاـ كانت توقعات قيادة 
 عمى الساحة المبنانية، والتي سعى دفعت باستمرار في إقحاـ المقاومة الفمسطينية في الصراع الدائر

ميا واحتوائيا، وقد اعتبر نايؼ فييا العديد مف الفاعميف إلى انتزاع سبلح المنظمة واغتياؿ الثورة وتحجي
أف الحرب األىمية المبنانية ىدفيا تفريغ التنظيمات والقوى عمى الساحة المبنانية، وقد تدخمت  حواتمة

 /أكتوبر 16حتى  حزيراف /يونيو 1المبنانية في الفترة مف  األرضسوريا في الساحة المبنانية ودخمت 
اقع متقدمة مف قوات الثورة، وقصفت القوات السورية ووصمت قواتيا إلى مو  ،ـ1976 تشريف األوؿ

مواقع المقاومة الفمسطينية في لبناف، ودخمت قوات الردع العربية لتقوـ بسحب األسمحة مف المقاومة 
ذلؾ مع إعبلف الرئيس المصري السابؽ السادات بالذىاب إلى القدس، مما يعني تزامف الفمسطينية، 

                                                           
 ٌٍدجٙخ اٌذ٠ّمشاغ١خ ٌزسش٠ش فٍغط١ٓ( ع١بعٟ فٍغط١ٕٟ ٠شغً ِٕصت األ١ِٓ اٌعبَ األسدْ، اٌغٍػفٟ  1935 ٔٛفّجش)ٌٚذ فٟ  :ٔب٠ف زٛارّخ 

. ٚٚازذ ِٓ اثشص لبدح اٌشع١ً األٚي فٟ اٌثٛسح اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّعبصشح، ٚفٟ ِٕظّخ اٌزسش٠ش اٌفٍغط١ٕٟ ِٓ إٌّب٘ع١ٓ 1969 اٌزٟ أعغٙب عٕخ

 .الرفبل١خ أٚعٍٛ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1935
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1969
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
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)حكومة بيغف. عمى غزو لبناف وشف حرب  )اإلسرائيمي.الكياف تحييد مصر عف الصراع، وتشجيع 
 ..92-90: 2005)خميفة،  عمى منظمة التحرير في لبناف

وفي ظؿ التطورات عمى الساحة اإلقميمية والدولية، وىواجس خروج المنظمة مف دوؿ الطوؽ 
ني في دورتو الثالثة ، قرر المجمس الوطني الفمسطيالتي شغمت تفكير قيادة المنظمة المحيطة بفمسطيف

لفمسطينية المستقمة، ـ، تبني ىدؼ إقامة الدولة ا1977 آذار /التي انعقدت في القاىرة في مارس ةعشر 
ضرورة مواصمة النضاؿ مف أجؿ استعادة الحقوؽ الوطنية لشعبنا، وفي مقدمتيا حقو في حيث صرح ب

قامة دولتو الوطنية المستقالعودة وتقرير ال  ..259: 1995)الشريؼ، بو الوطنيمة فوؽ ترامصير وا 

ـ باجتياح جنوب لبناف لتحطيـ البنية 1978 آذار /في مارس )اإلسرائيمي.قامت قوات الكياف و 
العسكرية والسياسية لمثورة الفمسطينية، ولكف قوات الثورة الفمسطينية تمكنت مف مواجية القوات 

كافأ وضراوة المعركة، مما أدى إلى إنزاؿ ، ومف صد اليجوـ بأسموب قتالي يت.ةي)اإلسرائيمالعسكرية 
يفضي  اـ قرارً 1978 آذار /مارس 19، وأصدر مجمس األمف الدولي في .ةي)اإلسرائيمالخسائر بالقوات 
أدى ذلؾ إلى بروز الثورة و مف جنوب لبناف،  )اإلسرائيمي.، وانسحاب الجيش ابوقؼ القتاؿ فورً 

 ..474: 2007)حمداف، وآخروف، تجاىمياالفمسطينية كحقيقة سياسية وعسكرية ال يمكف 

عاـ  التي انعقدت في دمشؽ أقر المجمس الوطني لمنظمة التحرير الفمسطينية في دورتو الرابعة
البرنامج السياسي والتنظيمي لموحدة الوطنية الفمسطينية، وقد وافقت عميو جميع فصائؿ  ـ1979

ر الفمسطيني منذ مطمع السبعينيات، وقد أقر المقاومة، وشكؿ أرضية ألوسع لقاء عرفتو منظمة التحري
البرنامج السياسي التمسؾ بالحقوؽ الوطنية الثابتة لمشعب الفمسطيني في وطنو فمسطيف، وحقو في 
قامة دولتو المستقمة فوؽ أرضو دوف قيد  العودة إليو وتقرير مصيره عمى أرضو دوف تدخؿ خارجي، وا 

لمشعب الفمسطيني،  اوحيدً  اشرعيً  طينية والتمسؾ بيا ممثبًل أو شرط، والدفاع عف منظمة التحرير الفمس
باسمو في كافة المحافؿ العربية والدولية، والتصميـ الثابت عمى مواصمة  النضالو الوطني وناطقً  اوقائدً 

وتصعيد الكفاح المسمح وكافة أشكاؿ النضاؿ السياسي والجماىيري، ورفض جميع االتفاقيات 
ؼ بحقوؽ الشعب الفمسطيني الثابتة في وطنو فمسطيف أو تنتقص منيا، ورفض والتسويات التي ال تعتر 

ومقاومة مشروع الحكـ الذاتي في الوطف المحتؿ، الذي نصت عميو اتفاقية كامب ديفيد، ألنو يكرس 
 ..100: 2013)عبداهلل، االستعمار االستيطاني الصييوني

ر الفمسطينية تستشعر أف الكياف ـ بدأت قيادات وفصائؿ منظمة التحري1980وفي مطمع عاـ 
يجيز لمقياـ بعممية غزو واسعة لجنوبي لبناف، فقد أشارت حركة فتح إلى احتماؿ قياـ  )اإلسرائيمي.

نياءبعدواف جديد ييدؼ إلى ضرب الثورة الفمسطينية  .إسرائيؿ) فعاليتيا عمى الساحة المبنانية، كما  وا 
 .إسرائيؿ)أف تقوـ الواليات المتحدة األمريكية و .يؼ حواتمةنا) ميف العاـ لمجبية الديمقراطيةتوقع األ
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الرامية إلى فرض حمقة كامب ديفيد بصيغتيا المبنانية، وذلؾ مف خبلؿ تحويؿ جنوب  مساعييابتكثيؼ 
لتصفية الوجود  ا، تمييدً منو لبناف إلى منطقة استسبلـ، بإفراغ قوات الثورة الفمسطينية والوطنية المبنانية

ي المسمح في لبناف، كخطوة أولى يمكف أف تعقبيا الدعوة إلى ترحيؿ قوات الردع العربية، الفمسطين
 صفوفيا واالستعداد لممواجيةبدأت منظمة التحرير التعبئة العامة في  )إسرائيمية.خطوات  ةألي اوتحسبً 

 ..300: 1995)الشريؼ، في ظؿ حدة االنقساـ العربي

 االمجتمع الدولي إليقاؼ الحرب عمى لبناف، خصوصً المنظمة جذب  نفسو حاولت وفي الوقت
بعد أف تأكدت مف أف الحرب قادمة ال محالة، وأف اليدؼ تصفية قوات الثورة الفمسطينية، فصرحت 

ـ أف المنظمة توافؽ عمى أي حؿ تضعو األمـ المتحدة، 1980 كانوف الثاني /قيادة المنظمة في يناير
ـ، حيث 1982الفمسطينية وقوات الكياف الصييوني حتى عاـ  استمرت المناورات بيف قوات الثورةو 

ـ بجرح سفير 1982 حزيراف /يونيو 3في  )صبري البنا. أقدمت مجموعة تابعة ألبي نضاؿ
عمى لبناف، كانت  )اإلسرائيمي. فكاف ذلؾ ذريعة لمغزو، .شمومو أرغوؼ)في لندف  .إسرائيؿ)

وىو مدى صواريخ الكاتيوشا أي  ،اكيمو مترً  40سافة معمى ؼ قسي )اإلسرائيمي.التوقعات أف الجيش 
 ..96: 2003)الصايغ، يـ لـ يدركوا أف اليدؼ كاف بيروتقرب صيدا، إال أن

إلخراجيا مف  ؛كاف االجتياح الكبير الذي شكؿ الضربة األكبر لمنظمة التحرير الفمسطينية
ة مف لبناف لتتشتت جت المنظمخر  ايومً  .88)آخر ساحة مواجية مع حدود فمسطيف، وبعد حصار داـ 

 )اإلسرائيمي.االجتياح  تسببتصبح الجئة مف جديد، ويسيؿ إخضاعيا بشكؿ أكبر، لقد و  ياقوات
عبر التضييؽ العسكري وخمؽ االنشقاقات داخؿ المنظمة في  ؛النظاـ السوريو ممنظمة لبخسائر كبيرة 

ي الفمسطيني السادسة عشر في محاولة سورية إلرضاء األمريكاف، فانعقدت جمسة المجمس الوطن
ـ في الجزائر بتشتت أجيزة ومؤسسات منظمة التحرير الفمسطينية، وفقداف الثورة 1983 شباط فبراير

 ..96: 2003)الصايغ، آخر قاعدة ليا بعد األردف

كما أوجد خروج  المنظمة مف لبناف صعوبات في الحفاظ عمى تماسؾ مؤسساتيا وفعاليتيا، 
كانت تعني نياية الكفاح المسمح والدور الذي لعبو في إضفاء الشرعية عمى  أف الخسارة اخصوصً 

المحتمة أصبحت  األرضسمطة القيادة، وكاف البد مف العثور عمى مصدر جديد لمشرعية، وبما أف 
الساحة الوحيدة المفتوحة أماـ المنظمة، فقد اكتسب سكاف ىذه المناطؽ أىمية متزايدة كمصدر جديد 

 ..54: 1995يري، )البدلمشرعية
                                                           

 ّبعخ فزر اٌثٛسٞ، خ ِدٍظ(، ٚشٙشرٗ أثٛ ٔعبي) األة اٌشٚزٟ ٌٍىفبذ(، ِإعظ 2002أغغطظ -1937ِب٠ٛ  16): صجشٞ خ١ًٍ اٌجٕب

(. ٚئثبْ فزشح اٌغجع١ٕبد ٚاٌثّب١ٕٔبد ِٓ اٌمشْ اٌعشش٠ٓ، وبْ اٌجٕب فٟ أٚج ANOأثٛ ٔعبي)  ِٕظّخِغٍسخ فٍغط١ٕ١خ ِٕشمخ، عشفذ أ٠ًعب ثبعُ 

، صشذ 1985اٌغ١بع١١ٓ ٚأشذُ٘ ٚزش١خ. ٚفٟ ِٚمبثٍخ ٔبدسح أخشا٘ب فٟ عبَ  فٍغط١ٓألغٝ لبدح لٛرٗ، ٚز١ٕٙب عشف عٍٝ ٔسٛ ٚاعع ثىٛٔٗ 

 :" أٔب سٚذ اٌشش اٌزٟ رزسشن فمػ فٟ ظٍّبد ا١ًٌٍ ِغججخ.. ٌٍىٛاث١ظ"د٠ش شج١دًٌّدٍخ 

 .ْشٍِٛٛ أسغٛف: عف١ش ئعشائ١ً فٟ ٌٕذ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%84
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قاسية  دوؿ الطوؽ المحيطة بفمسطيف، ضربةشكؿ خروج المنظمة مف آخر قاعدة ليا في 
حدوث ذلؾ منذ خروجيـ مف األردف توقع قيادة الثورة الفمسطينية لمثورة الفمسطينية، فعمى الرغـ مف 

ي بفعؿ الضغط بداية السبعينيات مف القرف العشريف، إال أف خروج المنظمة بدوف أي إنجاز سياس
مف  المحيطة بفمسطيف، أدى إلى مزيدٍ  مف دوؿ الطوؽ اخصوصً  ،الدولي واإلقميمي، والتخاذؿ العربي

انقسمت قوات الثورة ما بيف الفمسطيني، حيث  األرضالتشتت في ظؿ إبعادىا إلى أبعد ما يكوف عف 
الكياف الفمسطيني*  مف مراحؿ تشكؿ مرحمة ايةشكؿ ذلؾ ني دوؿ أىميا الجزائر وتونس، وقد سبع

بدأ التفكير الذي يشغؿ قيادة  وبذلؾ ،أصبحت الخيارات فييا تضيؽ بشكؿ كبير ،وبداية مرحمة جديدة
 المنظمة كيفية الرجوع إلى الساحة مف جديد.

تمركزت قيادة الثورة في تونس، وبخسارة منظمة التحرير آخر خطوط  ،الخروج مف لبنافعد ب
ثر ذلؾ تحوالت في السياسة الخارجية ا الفمسطينية بدأت تترتب عمى إافيالتماس المادي مع الجغر 

يا في بنيتيا التحتية والمدنية والعسكرية التي مسطينية، بعد الخسائر التي طالتلمنظمة التحرير الف
، وتخمييا عف أسمحتيا الثقيمة مف دبابات ومدافع وسواىا لصالح )اإلسرائيمي.تدمرت بفعؿ القصؼ 

ـ بفكرة 1983 آذار /مارس ةني، رحبت منظمة التحرير في دورتيا السادسة عشر الجيش المبنا
ـ، وقد تبيف بعد لؤلردف بأف المشروع 1985 شباط /مع األردف، وأبـر االتفاؽ في فبراير الكونفدرالية

 ..56: 2013)تواـ، ما ىو إال مشروع دبموماسي مرحمي، فقاـ العاىؿ األردني بإلغاء االتفاؽ

ى الموقؼ األردني، عقدت العديد مف المقاءات الوطنية بيف كافة فصائؿ المنظمة وبناًء عم
اتفاؽ وطني شكؿ أرضية راسخة لعقد الدورة  تبمور عمى أساسياوالشخصيات الوطنية الفمسطينية، 

ة، فكانت قرارات الدورة الثامنة عشرة، دورة الوحدة الوطنية وصمود المخيمات ونضاؿ األرض المحتم
والمممكة األردنية المعروفة  ،عشر إلغاء االتفاؽ المبـر بيف منظمة التحرير الفمسطينية الثامنة

بالكونفدرالية، وأكدت الدورة عمى رفض التفويض أو اإلنابة أو المشاركة في التمثيؿ الفمسطيني، ورفض 
 ..37: 2011)أبو رحمة، 242قرار األمـ المتحدة 

 حزيراف /مف نكسة يونيو ،ة التحرير الفمسطينيةكاف لتعدد النكسات التي مرت بيا منظم
ـ، وخروج المنظمة مف األردف، واجتياح بيروت وخروجيا مف لبناف 1972ـ، وأيموؿ األسود 1967
بعد مرحمة بيروت، إلى جانب خروج مصر مف معادلة الصراع  ياـ، واالنشقاقات في صفوف1982

                                                           
 ٍٝاألسض  اٌى١بْ اٌفٍغط١ٕٟ : ٘ٛ ِدّٛعخ اٌى١بٔبد اٌفٍغط١ٕ١خ ِٓ خّع١بد ٚفصبئً ٚأزضاة ، لجً رشىً إٌّظّخ ٚثعذ ، عٛاء ع

 اٌفٍغط١ٕ١خ أٚ خبسخٙب .

*اٌىٛٔفذسا١ٌخ : ساثطخ أععبؤ٘ب دٚي ِغزمٍخ راد ع١بدح ٚاٌزٟ رفٛض ثّٛخت ارفبق ِغجك ثعط اٌصالز١بد ٌٙئ١خ أٚ ١٘ئبد ِشزشوخ ٌزٕغ١ك 

 ١خ .ع١بعبرٙب فٟ عذد ِٓ اٌّدبالد ٚرٌه دْٚ أْ ٠شىً ٘زا اٌزدّع دٌٚخ أٚ و١بًٔب ٚئال أصجر شىاًل آخش ٠غّٝ ثبٌفذساٌ
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ـ، أف ترؾ آثاره عمى الشعب 1990الكويتي  ، وتداعيات الخبلؼ العراقي)اإلسرائيمي.الفمسطيني 
الفمسطيني ومنظمة التحرير الفمسطينية، ىذه النكسات لـ تكف بسبب تقاعس أو تقصير الشعب 

دور رئيس ، بؿ كاف لؤلطراؼ األخرى في المعادلة اإلقميمية العربية فقط الفمسطيني ونظامو السياسي
ستطاعت تجسيد اليوية والكياف الفمسطيني لمشعب أما المنظمة فقد ا ليتيا.يا وتحمؿ مسئو في حدوث

الفمسطيني، ورفع قضيتو مف شعب الجئ إلى قضية صراع فمسطيني وأرض محتمة، كما شكؿ ميثاؽ 
المنظمة صماـ األماف لوحدة الموقؼ الفمسطيني حوؿ مطالبو المشروعة، كما أنو شكؿ نقطة تقاطع 

 ..24-23: 2011)حمد، المرحمة عمى األقؿفي تمؾ  بيف مختمؼ القوى والفصائؿ الفمسطينية

ة التحرير منظم ليعيدـ، 1987كانوف أوؿ  /ديسمبروجاء اندالع االنتفاضة الفمسطينية في 
وأساسي عمى الساحة اإلقميمية والدولية، وليرجع القضية الفمسطينية مف جديد  الفمسطينية كبلعب رئيس

عرضت لو منظمة التحرير الفمسطينية مف قبؿ النظاـ أروقة القضايا الدولية، بعد التيميش الذي ت إلى
العربي والدولي، ورحيؿ المقاومة عنيا، فقد ىيمنت الحرب العراقية اإليرانية والنزاع السوري العراقي 

تشريف الثاني  /نوفمبروغيرىا مف القضايا عمى الساحة اإلقميمية والدولية، وقد عكست قمة عماف في 
عماليا لمسألة ضية الفمسطينية، ولـ يتطرؽ جدوؿ أاالىتماـ العربي بالق ـ التراجع الخطير في1987

إال بشكؿ عابر، كما تراجع مستوى االىتماـ الدولي بالقضية الفمسطينية،  )اإلسرائيمي.الصراع العربي 
واستمر الرفض األمريكي لقبوؿ منظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ لمشعب الفمسطيني، فسارعت منظمة 

)البديري، ر بكافة فصائميا لتولي زماـ المبادرة، وأكدت سيطرتيا عمى التوجو السياسي لبلنتفاضةالتحري
1995 :54.. 

أدخمت تغيرات جوىرية ليس عمى الساحة اإلقميمية والدولية  1987ويرى الباحث أف انتفاضة 
نما ؿ الفمسطينية فعمى الرغـ مف توحد كافة الفصائ عمى الساحة الداخمية الفمسطينية؛ فحسب، وا 

بروز التيارات اإلسبلمية عمى الساحة الفمسطينية  نظمة التحرير الفمسطينية، إال أفالمنضوية تحت م
بجانب  ىماأدى وجودوالمتمثمة في حركة المقاومة اإلسبلمية حماس، وحركة الجياد اإلسبلمي، 

، وال نفي أو ما يمكف تجاىميا في الساحة الفمسطينية، والتي المىو ا ومؤيدما ثقميملي كفصيميف المنظمة
ا كحركات تحرر وطنية فمسطينية، وعمى الرغـ مف الدعوات التي وجيتيا المنظمة مإنكار جيودى

لعدـ وضوح البرنامج بقيت خارجيا، ولـ تنضـ إلييا،  أنيالمفصائؿ اإلسبلمية لمدخوؿ في المنظمة إال 
 المنظمة لشروط حماس لدخوليما. ي تمؾ الفترة، وعدـ قبوؿالسياسي الذي تبنتو المنظمة ف

الحركات اإلسبلمية في النضاؿ الوطني الفمسطيني منافس لسيطرة منظمة  دخوؿكاف  وقد
مذكرة مما دفع حماس لتوجيو  فمسطيني في األرض المحتمة؛التحرير بفصائميا المختمفة عمى الشارع ال

يمكف  أساسياروط التي عمى الش ددت مف خبللياحـ 1995في إبريؿ/نيساف  ،لمجمس الوطنيإلى ا
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ُتمثؿ  أف كاف أىميا عمى اإلطبلؽوىي عشرة شروط  ،المجمس الوطني الفمسطينيإلى الدخوؿ 
ـ طالبت حماس بأف 1992 كانوف أوؿ /، وفي ديسمبربالمائة 50 إلى 40بالمجمس بنسبة تتراوح بيف 

ىا في االنتخابات الطبلبية وىي النسبة التي كانت تحوز  % في الخرطـو45تمثؿ في مجمس المنظمة ب 
 ..318: 1997)الحروب، والنقابية

ـ انعقد المجمس الوطني الفمسطيني في دورتو 1988 تشريف ثاني /وفي منتصؼ نوفمبر
ـ شرياف الحياة لممنظمة، وأعادت الزخـ 1987التاسعة عشرة بالجزائر، بعد أف أعادت انتفاضة 

لفمسطينية، وقد صدر عف الدورة إعبلف االستقبلؿ، حيث السياسي العربي واإلقميمي والدولي لمقضية ا
أعمف عف قياـ دولة فمسطيف وعاصمتيا القدس، كما تضمف اإلعبلف موافقة غير مباشرة عمى قرار 

كأساس لممشاركة في  242افقة صريحة عمى قرار وؿ مرة في التاريخ الفمسطيني، ومو أل 181التقسيـ 
قد مؤتمر دولي لمسبلـ في الشرؽ األوسط، واإلعبلف عف تشكيؿ المؤتمر الدولي لمسبلـ، والدعوة لع

سطيني عمى مـ وافؽ المجمس المركزي الف1991 تشريف أوؿ /أكتوبر 18حكومة فمسطينية مؤقتة، وفي 
في  إلى المؤتمر، وافتتح مؤتمر مدريد حضور مؤتمر السبلـ، مع تأكيد حؽ المنظمة في تشكيؿ وفدىا

 ..39-38: 2013)أبو رحمة، ـ1991تشريف أوؿ  /أكتوبر 30

وبذلؾ أنيى مؤتمر مدريد مرحمة طويمة مف مراحؿ الكفاح المسمح لمنظمة التحرير الفمسطينية، 
دولة الإلقامة  اوبدأ الحديث عف كياف فمسطيني يتشكؿ عمى أرض فمسطينية بقيادة فمسطينية، تمييدً 

فذلؾ أنيى ما يقارب ربع قرف مف  فمسطينية، وبقبوؿ المنظمة دخوؿ مؤتمر السبلـ األراضيعمى 
السمطة  قياـوالتنازؿ عف فمسطيف التاريخية، و  ، بقبوؿ التحاور معو)اإلسرائيمي.الرفض لمكياف 

وأدى اعتراؼ المنظمة ، 338و 242لقرارات األمـ المتحدة  اـ وفقً 1967عمى حدود  الفمسطينية
ة مناىضة لبرنامج التسوية التي قامت قوى فمسطيني غضبـ إلى 1967باالحتبلؿ وقبوليا بحدود عاـ 

، مما والجياد اإلسبلمي واليسار الفمسطيني حماس لتمؾ المواقؼ: ومف الرافضيف، عميو المنظمة 
إلى تفعيؿ الشارع الفمسطيني ضد ما أقدمت عميو منظمة التحرير في اعترافيا  ىذه القوىأضطر 

 .بإسرائيؿ وتنازليا عف األرض



37 

 

 مبحث الثالثال

 السياسي الفمسطيني من السمطة إلى الدولة  الكيان
ـ أماـ اجتماع 1991 آذار /مارس 6بعد إعبلف الرئيس األمريكي جورج بوش األب في 

، 338و 242قراري مجمس األمف  أساس عمى ،الكونغرس األمريكي مبادرتو لمسبلـ في الشرؽ األوسط
والدبموماسية بيف األطراؼ المعنية وعمى مبدأ األرض مقابؿ السبلـ، انطمقت التحركات السياسية 

.، واستمرت المفاوضات المباشرة والواليات المتحدة األمريكية ،ومنظمة التحرير اإلسرائيمي.الكياف )
 .ةي)اإلسرائيممباشرة، ومع فتح القناة السرية لمتفاوض بيف منظمة التحرير الفمسطينية والحكومة الغير و 

ولى عمى الصيغة النيائية التفاؽ تـ التوقيع باألحرؼ األأف  إلىفي مدينة ساريسبورغ النرويجية، 
  ..210: 1994)عباس، ـ1993 / آبأغسطس 20إعبلف المبادئ أوسمو في 

بقرار مف المجمس المركزي لممنظمة التحرير  ثر ذلؾوقامت السمطة الفمسطينية عمى إ
تكميؼ المجمس لمجنة  وتـ فيوـ، 1993 تشريف أوؿ /الفمسطينية في دورتو المنعقدة في تونس أكتوبر

لمنظمة التحرير بتشكيؿ مجمس السمطة الوطنية الفمسطينية في المرحمة االنتقالية مف عدد  ،التنفيذية
لممجمس، وعمى  امف أعضاء المجنة التنفيذية وعدد مف الداخؿ والخارج، عمى أف يكوف عرفات رئيسً 

إال أف الممارسة وبموجب جممة  ،تحرير الفمسطينيةالرغـ مف والدة السمطة الفمسطينية مف رحـ منظمة ال
مف المؤثرات الداخمية والخارجية، أضعفت مف حضور منظمة التحرير الفمسطينية لصالح السمطة 

 ..59: 2013)تواـ، الفمسطينية

 افقد شكؿ االتفاؽ بحد ذاتو انقسامً  عمى الساحة الفمسطينية؛ اجديدً  القد خمؽ اتفاؽ أوسمو واقعً 
ة الوطنية بيف المنظمة والسمط رافض لو، إلى جانب خمط األدوار بيف مؤيد لبلتفاؽ و  اداخميً  افمسطينيً 

 ير مصير الشعب الفمسطيني بأكممو.مف يمتمؾ حؽ الشرعية وتقر الفمسطينية، حوؿ 

يف الجسميف، فبدأت بيف صبلحيات ىذالتي خمطت إف تيميش المنظمة بدأ منذ نشوء السمطة 
مما أوجد حالة مف الغموض حوؿ اإلطار الدستوري الذي ينظـ عمؿ  المسميات؛حالة مف الخمط في 
 ..26-25: 2011)حمد، .المؤسسات الفمسطينية

والسمطة الوطنية الفمسطينية المنبثقة عنيا  ،وعمى الرغـ مف انتقاؿ منظمة التحرير الفمسطينية
ا بيف الخياريف السياسي أو إلى الخيار السممي، إال أف المنظمة أو السمطة عادت إلى الجمع م

فقد شاركت قوات األمف  بعد وصوؿ التسوية إلى أفؽ مسدود؛ والعسكري )الكفاح المسمح. .الدبموماسي)
ة التحرير ع المسمحة لكافة الفصائؿ الفمسطينية المنضوية تحت منظمإلى جانب األذر الفمسطيني 
قد دعـ ياسر عرفات جميع الفصائؿ منضوية ممثمة بالحركات اإلسبلمية، و الغير و  ،الفمسطينية
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ـ بكافة وسائؿ الدعـ المادية وغير المادية، لتشكيؿ قوة 2000الفمسطينية إباف انتفاضة األقصى عاـ 
 ..60: 2013)تواـ، .ة)اإلسرائيميقادرة عمى الرد عمى االنتياكات 

اتفاؽ بيف أصبحت إسرائيؿ عمى قناعة بأف ياسر عرفات لف يوقع عمى أكثر مما وقع عميو، وب
اإلدارتيف األمريكية واإلسرائيمية عمى عدـ مواصمة عرفات لقيادة السمطة، بدأ سطوع محمود عباس 
كبديؿ لو، الذي كاف لو قبواًل دوليًا لمرونتو واستعداده إلحياء عممية التفاوض مف غير شروط، خاصة 

ما أدى مو قدـ استقالتو؛ عرفات حوؿ صبلحياتأنو مف قاد مشروع أوسمو، وبعد خبلفاتو مع الرئيس 
 استمرو إلى توجيو الواليات المتحدة األمريكية الموـ عمى ياسر عرفات لتخطيو منصب رئيس الوزراء، 

السمطة الوطنية الفمسطينية في الجمع ما بيف الدبموماسي والكفاح بالكياف السياسي الفمسطيني المتمثؿ 
بعد  االتياـية ياسر عرفات، ووجيت لو أصابع المسمح حتى استشيد رئيس السمطة الوطنية الفمسطين

  ثبت دعمو لؤلجنحة العسكرية.إلى مكتبو وحصولو عمى أوراؽ ت )اإلسرائيمي.دخوؿ الجيش 

بدخوؿ حركة حماس النظاـ السياسي الفمسطيني  تدخؿ الكياف الفمسطيني مرحمة جديدة تمثم
وىنا يا لمحكومة الوطنية الفمسطينية، ـ، وتشكيم2006عبر مشاركتيا في االنتخابات التشريعية عاـ 

النظاـ السياسي الفمسطيني في أزمة تمثمت في أف الحكومة الفمسطينية مف خارج فصائؿ منظمة  دخؿ 
حالة االنقساـ لـ تكف بسبب أف حماس خاج المنظمة ، بؿ ألف ىناؾ حالة  ولكف،  التحرير الفمسطينية
التدواؿ السممي لمسمطة والسعي وعدـ القبوؿ ب ومتيار بفوزىا ، وعدـ التسميـ بحكمف عدـ اإلقرا

 سقاطيا منذ المحظة األولى ىو ما سبب االنقساـ بيف شطري الوطف .إل

لمحظة التي  تعود المشروع الوطني الفمسطيني  والمأزؽ الذي دخم جذور أف ويرى الباحث
ينطمقوف منيا  رجعيات مشتركةذىب فييا الفمسطينيوف لبلنتخابات التشريعية قبؿ االتفاؽ عمى ثوابت وم

 في وضع استراتيجية عمؿ وطني موحدة .

إلى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، تحوؿ  ـ2012عاـ  وبعد تقدـ رئيس السمطة محمود عباس
الكياف السياسي الفمسطيني مف سمطة سياسية إلى دولة فمسطينية مراقب غير عضو في الجمعية 

أف تشارؾ في العديد مف المؤسسات الدولية، مما أعطى المشروع  العامة لؤلمـ المتحدة، يحؽ ليا
التحرر الوطني تمثؿ في البعد القانوني الدولي، فقد  تعزيزفي  اجديدً  اومسمكً  االوطني الفمسطيني بعدً 

 اكـ الدولية، بعد االنضماـ إلييا.ة أماـ المحادولة الفمسطينية الحؽ في التقاضي والمقاضمأصبح ل

قيادة الفصائؿ الفمسطينية أماـ مسئوليتيا والتي تتمثؿ في كيفية االستفادة مف  ىذا يضع إف 
كافة الوسائؿ والخيارات المتاحة والمتمثمة في الدبموماسية والعسكرية والقانونية لحماية الشعب 

 إلى تحرير األرض. وحماية مقدساتو، وصواًل  )اإلسرائيمي.الفمسطيني مف الكياف 
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ًعا عمى األرض ولـ تستفد مف ىذا الحؽ محظة لـ تستطع تجسيد الدولة واقالولكف السمطة حتى 
 العامة لؤلمـ المتحدة .الذي حصمت عميو عبر الجمعية 
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 الخالصة

ذلؾ  تي تباينت في حيثياتيا ومكوناتيا؛مر النظاـ السياسي الفمسطيني بالعديد مف المراحؿ ال
لو في نشأتو وتكونو، فكانت إرىاصات تشكمو في  بسبب التغيرات المستمرة في نظاـ الحكـ الذي خضع

ـ، وبدأت تتشكؿ في ظؿ أنظمة عربية مختمفة 1948ظؿ االحتبلؿ البريطاني قبؿ نكبة عاـ 
 بأيدلوجيات مختمفة وسياسات متباينة.

ما بيف األنظمة العربية المختمفة كاألردف وسوريا في التجاذبات ر تواجد منظمة التحرير أث  و 
األنظمة إلى جانب الضغط الدولي،  تمؾوضع الكياف الفمسطيني تحت ضغوطات  عمىا ولبناف وغيرى
مما أدى إلى معاناة الفمسطينييف في تشكيؿ كيانيـ السياسي مف األنظمة  ؛)اإلسرائيمي.واالحتبلؿ 

 .امعً  )اإلسرائيمي.العربية واالحتبلؿ 

المناداة بالعروبة والوحدة  اليوية السياسية لمكياف الفمسطيني بمراحؿ مختمفة بدأت كانت
بالرغـ مف عروبتيا إال أف و أف القضية الفمسطينية بية، وأصبحت ىوية فمسطينية خالصة، و العر 

في ظؿ الصراع العربي الداخمي عمييا لتوظيفيا  امعاناتيا، خصوصً  إنياءفمسطينيتيا ىي األساس في 
نة عمى السياسة العربية مييالعربية، والوتحقيؽ مكاسب مف خبلليا تمثؿ أىميا في الزعامة والشرعية 
 باعتبارىا القضية األساسية األولى المؤثرة في النظاـ اإلقميمي.

بعد خروج المنظمة مف دوؿ الطوؽ المحيطة بفمسطيف، طرحت منظمة التحرير برنامجيا 
انتفاضة بعد اندالع ـ، 1967، ووقعت معيا اتفاقية سبلـ عمى حدود .بإسرائيؿ)السياسي الذي اعترؼ 

بعد عاـ  عمى الساحة الفمسطينية كقوة أساسية  وكاف بروز الحركة اإلسبلمية ـ، 1987الحجارة عاـ 
الذي تبنتو منظمة التحرير  ما أدى إلى إضعاؼ مشروع التسويةمؤثًرا في الشارع الفمسطيني؛ 1987

  الفمسطينية.

عمى تصفية القيادات  االنتفاضة وفشؿ المفاوضات بدأت )إسرائيؿ. بالعمؿ اندالعومع 
كممثؿ حركة فتح  محمود عباس أسيـ في وصوؿمما  ؛الفمسطينية، وعمى رأسيا ياسر عرفات

وىو اإلدارتيف اإلسرائيمية واألمريكية،  بمباركة مفإلى رئاسة السمطة الفمسطينية  باالنتخابات الرئاسية
مما أوجد حالة مف  الفمسطينية؛ السممي في حؿ القضية االنتفاضة، وتبني الخيارما أسيـ في تراجع 

 االنقساـ في البرامج السياسية بيف السمطة وحماس.
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 حزكت ادلقأيت اإلطالييت محاص 
 )انُشأة ٔانتطٕر(
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 الفصل الثاني: حركة المقاومة اإلسالمية حماس )النشأة والتطور(

 

 مقدمة

بعد اندالع  )اإلسرائيمي.راع الفمسطيني دخمت حركة المقاومة اإلسبلمية حماس في لب الص
ر البياف األوؿ عنيا، ذلؾ و ـ، حيث أعمنت عف نشأتيا بصد1987عاـ  ةالفمسطيني الحجارةانتفاضة 

في ظؿ وجود العديد مف الفصائؿ الفمسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفمسطينية، والتي تعمؿ داخؿ 
 ف.الحقؿ الفمسطيني منذ ستينيات القرف العشري

تحاوؿ الدراسة في ىذا الفصؿ طرح ظروؼ نشأة حركة المقاومة اإلسبلمية حماس، وتوضيح و 
ي ينظـ كافة منطمقاتيا الفكرية واأليديولوجية التي تبنتيا في ميثاقيا بشكؿ عاـ، وىيكميا التنظيمي الذ

قبؿ خوضيا  ة ية والسمطة الوطنية الفمسطينيقفيا مف منظمة التحرير الفمسطيناألجيزة داخميا، ومو 
 ـ، وفوزىا بأغمبية المقاعد.2006لبلنتخابات عاـ 

إف الطرح لف يتناوؿ السياؽ التاريخي لمنشأة والتطور والعبلقات لحركة المقاومة اإلسبلمية 
حماس، بقدر ما سيحاوؿ أف يعطي لمحة معمقة وسريعة عف حركة حماس مف حيث الفكر والسموؾ 

 اآلخر الفمسطيني.والممارسة والمواقؼ وعبلقتيا مع 
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 مبحث األولال

 نشأة حماس ومنطمقاتيا 
 

ف التي أسسيا حسف المسممي جماعة اإلخوافحركة المقاومة اإلسبلمية حماس ىي امتداد ل تعد
ـ، فمقد نصت المادة الثانية لميثاؽ الحركة بأف "حركة المقاومة اإلسبلمية 1928البنا في مصر عاـ 

المسمميف تنظيـ عالمي، وىي كبرى  جماعة اإلخواففمسطيف، و ف في جناح مف أجنحة اإلخواف المسممي
والشمولية التامة لكؿ  ،الحركات اإلسبلمية في العصر الحديث وتمتاز بالفيـ العميؽ، والتصور الدقيؽ

المفاىيـ اإلسبلمية في شتى مجاالت الحياة، في التصور واالعتقاد، في السياسة واالقتصاد في التربية 
في القضاء والحكـ، في الدعوة والتعميـ، في الفف واإلعبلـ، في الغيب والشيادة وفي باقي  واالجتماع،

 .: المادة الثانية.1979)ميثاؽ حركة حماس، مجاالت الحياة"

المسمميف منذ النكبة وحتى ما قبؿ قياـ حركة المقاومة اإلسبلمية  جماعة اإلخوافلعبت  
في عدة جوانب منيا الدعوية والجماىيرية  تمثؿلفمسطينية، عمى صعيد القضية ا محورياً  احماس دورً 

 والعسكرية حيث أرسمت جماعة اإلخواف المسمميف خبلياىا مف مصر وسوريا باتجاه فمسطيف لتحريرىا.

ـ، وانتشرت في أوائؿ 1935فقد عرفت فمسطيف دعوة اإلخواف المسمميف حوالي سنة 
ي العديد مف المدف الفمسطينية، وقد نشطت الجماعة في األربعينات مف القرف الماضي فروع لئلخواف ف

مجاالت الدعوة والتربية والتوعية اإلسبلمية والتعريؼ بالخطر الصييوني والمؤامرة عمى فمسطيف 
والتعبئة لمجياد، وكاف اإلخواف المسمموف في مصر المنظمة األولى خارج فمسطيف التي تتعاطؼ 

ـ المجنة المركزية لمساعدة فمسطيف، وقد 1936ف البنا سنة وتتعاوف مع أىؿ فمسطيف، حيث أسس حس
أخذت ىذه المجنة تنشر أفرادىا في المساجد وغيرىا، فعرؼ المصريوف بما يجري في فمسطيف مف ظمـ 

تجمع التبرعات وترسؿ بيا إلى الحاج أميف الحسيني، كما كانت إلخوانيـ عمى يد اإلنجميز والييود، و 
رساؿ البرقيات تولت الجماعة مخاطبة ال حكومة المصرية وحضيا عمى مساندة شعب فمسطيف، وا 

االحتجاجية إلى المندوب السامي البريطاني في كؿ مف مصر وفمسطيف، وقد حدث ىذا االىتماـ 
بفمسطيف، في وقٍت لـ يكف أحد مف الحكاـ العرب يولييا أي اىتماـ، وحيف سئؿ رئيس وزراء مصر في 

ف أجؿ رفع الظمـ عف الفمطسينييف؟ أجاب:" إنني رئيس وزراء مصر ذلؾ الوقت، ماذا ستفعموف م
 ..182: 2012صالح، )ولسُت رئيس وزراء فمسطيف"

لـ يكتؼ اإلخواف المسمموف بدورىـ في مجاؿ التعبئة اإلعبلمية، وجمع التبرعات واألسمحة،   ·
قية إلى جامعة الدوؿ العربية فأرسؿ حسف البنا بر   بؿ قرروا المشاركة بأعداٍد كبيرة في تحرير فمسطيف.
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ـ، إلرساؿ عشرة آالؼ متطوع مف اإلخواف كدفعة أولى، لكف جامعة الدوؿ 1947-أكتوبر-3في 
العربية رفضت، فخاطب الحكومة المصرية، وطمب السماح ليؤالء بالدخوؿ إلى فمسطيف، لكنيا 

ي الذىاب إلى سيناء مف رفضت، فاضطر لمتحايؿ عمييـ، إذ تظاىر عدد مف اإلخواف بأنيـ يرغبوف ف
أجؿ رحمة عممية، ومف ىناؾ تسربوا بأسمحتيـ إلى فمسطيف، ومع كثرة اإللحاح عمى جامعة الدوؿ 

 ..29صالح:العربية، ُسمح لعدد آخر مف اإلخواف بالمشاركة، ولكف تحت قيادة الجيوش النظامية)

األغوار تحت اسـ  فقد ذكر الشيخ عبداهلل عزاـ أف جماعة اإلخواف المسمميف انطمقت في
"قواعد الشيوخ"، حيث اتفقت مع منظمة التحرير الفمسطينية عمى إنشاء أربع قواعد أوليا في )أحراش 
ديبيف. لتدريب، كاف عمى إثرىا عمميات عسكرية ناجحة مما أضطر ياسر عرفات لمقوؿ ألبناء فتح 

ف أف الجياد ضرورة لتحرير وقد اعتبر اإلخوا ..29: 2012)عزاـ، "نريد عمميات كعمميات الشيوخ"
 ..31: 2012)عزاـ، لنيؿ حقوقو ومطالبو سبيؿ الشعب فمسطيف، وأنو ىو 

 مراحؿ: المسمميف في فمسطيف إلى ثبلث جماعة اإلخوافو يمكف تقسيـ مراحؿ تطور 

مػف اإلخػواف إلػى  اـ: حيػث أرسػؿ اإلمػاـ حسػف البنػا عػددً 1948مرحمػة مػا قبػؿ النكبػة  المرحملة األوللى:
يف لػػدعـ الشػػعب الفمسػػطيني فػػي مقاومػػة االحػػتبلؿ البريطػػاني ومناىضػػة الحركػػة الصػػييونية، فمسػػط

مؤيػػده  تفقػػد كانػػ. المرحمػػة بافتقارىػػا إلػػى االسػػتقبللية  تمػػؾخػػبلؿ  الفمسػػطنية  وقػػد اتسػػمت الحركػػة
 ..53: 1997)غرايبة،  المسمميف في مصر جماعة اإلخوافل وتابعو

انقسـ اإلخواف إلػى قسػميف بعػد ولقد : ـ 1967-1948 لنكبة بيف عاـ ما بعد ا: مرحمة المرحمة الثانية
تحػػػت  وكػػػاف القسػػػـ األوؿ  بسػػػبب الظػػػروؼ الطبيعػػػة الجغرافيػػػة التػػػي فرضػػػت ذلػػػؾ  وذلػػػؾ النكبػػػة،

تانػة العبلقػة بػيف إخػواف غػزة لم امتنظػيـ األـ فػي مصػر، وتبًعػل اارة المصرية في غزة وبقػي تابًعػاإلد
الحركػة فػي عيػد جمػاؿ عبدالناصػر مػثميـ مثػؿ اإلخػواف فػي مصػر، ، فقػد عػانوا مػف حظػر ومصر

اآلخػر فقػػد القسػـ أمػا  لعػاـ والمسػيطر عمػى الحركػة فػػي غػزة.ممػا جعػؿ الطػابع السػري ىػو الطػػابع ا
 ذلػػؾ فػػػي ظػػػؿ  ،ابرنامًجػػػتنظيًمػػػا و كػػاف فػػػي الضػػفة الغربيػػػة والػػػذيف اتحػػدوا مػػػع اإلخػػػواف فػػي األردف 

 ..53: 1997)غرايبة، بحاجة إلى السرية حيث لـ يكونوا النظاـ الياشمي، 

الحركة في الضفة الغربية وقطاع غزة ما  تتوحدـ ، حيث 1967ما بعد نكسة  مرحمة المرحمة الثالثة:
ـ وخضػػػػػوع الضػػػػػفة الغربيػػػػػة وقطػػػػػاع غػػػػػزة لبلحػػػػػتبلؿ 1967ـ: فبعػػػػػد نكسػػػػػة حزيػػػػػراف 1967بعػػػػػد 

قػػػاموا العديػػػد مػػػف الجمعيػػػات الخيريػػػة ، فأوأوراقيػػػـ أفكػػػارىـ إلػػػى ترتيػػػباإلخػػػواف  عػػػاد، )اإلسػػػرائيمي.
إلػػى جانػػب  .،33: 1987اإلسػػبلمية فػػي كػػؿ مػػف الخميػػؿ ونػػابمس وجنػػيف والقػػدس وغزة)أبػػوعمرو، 
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فػػػػي غػػػػزة والػػػػذي اكتسػػػػب أىميػػػػة كواجيػػػػة عمنيػػػػة لجماعػػػػة اإلخػػػػواف  تأسػػػػيس المجمػػػػع اإلسػػػػبلمي
 ونشاطيـ.

 

 تأسيس حركة المقاومة اإلسالمية حماس
ر مطمع الثمانينيات مف القرف العشريف مف بيروت، آخر دوؿ الطوؽ كاف لخروج منظمة التحري

مف مواقع  ميـالمحيطة بفمسطيف، وتمزيؽ وجودىا إلى العديد مف البمداف العربية، وخسارة موقع 
النضاؿ المسمح مع االحتبلؿ، وانقساـ التوجيات الفمسطينية داخؿ منظمة التحرير ما بيف التسوية ونقؿ 

خؿ، في ظؿ الضعؼ العربي وانقسامو، أف أدخؿ القضية الفمسطينية في حالة مف الصراع إلى الدا
الضبابية ما بيف التوجيات والخيارات الفمسطينية، واآلليات التي يجب االستناد إلييا في متابعة الكفاح 

 مف أجؿ التحرير.

اإلقميمي  ـ لتعيد لمقضية الفمسطينية مركزيتيا وحساسيتيا عمى المستوى1987انتفاضة جاءت 
والدولي، وتطرح تيارات اإلسبلـ السياسي كأطر فمسطينية تعمف دخوليا الكفاح المسمح ضد االحتبلؿ 

 مف أجؿ تحرير فمسطيف. )اإلسرائيمي.

 

ـ والتي عرفت باسـ "انتفاضة 1987انتفاضة  في األياـ األولى مفنشأت حركة حماس 
ؿ المصطمح ىذا اسُتعمؿالحجارة"،   عف صدر بياف أوؿ في الفمسطينية الشعبية لثورةا لوصؼ مر ة ألو 

" االنتفاضة" لفظ البياف وأطمؽ ،1987 سنة ديسمبر 14 يوـ غزة في مرة ألوؿ توزيعو تـ الذي حماس
 المحتمة، األرض في المرابط شعبنا انتفاضة جاءت: "البياف قاؿ. انطمقت التي العارمة التظاىرات عمى
 الدولية المؤتمرات وراء اليزيؿ، الس بلـ وراء البلىثيف ضمائر لتوقظو  وضغوطاتو، االحتبلؿ لكؿ رفضاً 
ـ 1987 كانوف أوؿ /في الثامف مف ديسمبر )إسرائيمية.والتي جاءت نتيجة قياـ شاحنة   "الفارغة

األمر الذي أسفر عف استشياد أربعة منيـ وجرح آخريف،  .بدىس عماؿ فمسطينييف مف قطاع غزة

                                                           
  َ1950ِشخصخ ِٓ لِجً ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ اٌفٍغط١ٕ١خ رسذ سلُ َ، 1973اٌّدّع اإلعالِٟ: ٘ٛ خّع١خ عثّب١ٔخ ئعال١ِخ خ١ش٠خ رأعغذ عب،َ 

رٌه عٍٝ ٟ ٠عًّ عٍٝ رمذ٠ُ اٌخذِبد اٌذع٠ٛخ ٚاٌزشث٠ٛخ ٚاٌزع١ّ١ٍخ ٚاٌثمبف١خ ٚاٌش٠بظ١خ ٚاالخزّبع١خ ٚاٌطج١خ، ِدبًٔب أٚ ثأععبس سِض٠خ ِعزًّذا ف

 ، ِٚٓ أ٘ذاف اٌّدّع اإلعالِٟ:أً٘ اٌخ١ش ِٓ األفشاد ٚاٌششوبد ٚاٌّإعغبد اٌخ١ش٠خ ٚاالعزثّبس٠خ فٟ داخً اٌٛغٓ ٚ خبسخٗ

 اٌذعٛح ئٌٝ هللا عجسبٔٗ ٚرعبٌٝ ٚرٕشئخ اٌد١ً عٍٝ اإلعالَ ِٚٛائذ اٌمشآْ. .1

 ّغٍّخ ٚرأ١ٍ٘ٙب ٌٍس١بح.ئعذاد اٌشجبة اٌّغٍُ سٚز١ًب ٚخغذ٠ًب ٚعم١ًٍب، ٚرع١ٍُ ٚرذس٠ت اٌفزبح اٌ .2

 سعب٠خ اٌطفً ٚرٛف١ش اٌج١ئخ اٌصبٌسخ ٌز١ّٕخ ِٛا٘جٗ ٚلذسارٗ. .3

 سعب٠خ األعشح اخزّبع١ًب ٚرٛف١ش عجً اٌس١بح اٌىش٠ّخ ٌٙب. .4
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يـ جباليا التي انتمى إلييا ثبلثة مف الشيداء األربعة، لتنتقؿ إلى باقي أجزاء فاندلعت الشرارة مف مخ
 ..23: 1989)يوسؼ، قطاع غزة، والضفة الغربية

 ليا عميقة أسباًبا ىناك فإن فمسطينيين، أربعة قتل بسبب اندلعت قد االنتفاضة كانت إذا
 :يمي  فيما تتمثل

 حرب بعد لو حدث ما يتقبؿ لـ الفمسطيني شعبال أف حيث: اإلسرائيمي االحتبلؿ تقبؿ عدـ 
 واإلىانات المستمر ة العنؼ لممارسات يتعر ض وكونو القسري والتيجير التشريد وبالذات ،1948

ـ   الجو   عمى عبلوة. المنطقة في المستقر ة غير واألوضاع  إلى األمور عودة في والرغبة المشحوف العا
 كانوا التي لؤلرض أجنبي ة قو ة باحتبلؿ ترض لـ العالـ شعوب معظـ أف كما االحتبلؿ قبؿ نصابيا
 .السنيف آالؼ منذ عمييا يعيشوف

  الفمسطينيوف بدأ إذ بعد العمؿ داخؿ )إسرائيؿ.،   لمفمسطينيف االقتصادية األوضاع ترد ي    
 إذ األجور بخصوص التمييز ذلؾ إلى أضؼ، تتدىور العمؿ ظروؼ وبدأت يومية إذالالت يتجرعوف

 طرد يمكف كاف كما اإلسرائيمي نظيره عف مرتيف يقؿ أجرا الفمسطيني يتقاضى العمؿ لنفس لنسبةبا
 الحصوؿ الصعب مف لمتنقؿ بتصاريح مطالبا الفمسطيني كاف كما، أجره دفع دوف الفمسطيني العامؿ
 خصـ كذلؾ يتـ كاف، بيوتيـ في ليا يتعرضوف التي اليومية التفتيش عمميات إلى باإلضافة عمييا،
 تموؿ كانت ذلؾ بدؿ ولكف والقطاع الضفة عمى ستصرؼ أنيا أساس عمى المرتبات مف% 20

 .اإلسرائيمية العامة المصاريؼ

 بأوضاع كامؿ عمـ عمى المنفى في الفمسطينية القيادة تكف لـ القيادي، الصعيد عمىو     
 في التحرير منظمة وكانت. ـلمساعدتي الحموؿ تطرح تكف ولـ بمعاناتيـ وال الداخؿ في الفمسطينييف

 حؿ إيجاد عمى العمؿ عوض عرفات ياسر لحماية القاىرة-عماف محور إنشاء عمى تعمؿ تونس
 .الفمسطينييف أو البلجئيف لقضية

 بينيا مف إجراءات مف ذلؾ صحب ما مع ليا، أبدية عاصمة القدس. إسرائيؿإعبلف )    
 األراضي مف عدد عمى االستيبلء تـ كما ، اإلسبلمية ةالعباد وأماكف الشريؼ الحـر إلى الدخوؿ تقنيف

 موشيو الجنراؿ كاف، و بيا المستوطنات بناء خبلؿ مف لمتقسيـ قابمة غير كعاصمة القدس فكرة لترسيخ
 متخفية بطريقة فمسطينية األراضي عمى االستيبلء إلى المستوطنات بناء خبلؿ مف كذلؾ ييدؼ داياف
، الكبرى إسرائيؿ دولة قياـ إلى سيؤدي ألنو ذلؾ في .اإلسرائيمي) العماؿ وحزب الميكود ودعمو

 .المستوطنيف لفائدة المحتمة األراضي داخؿ  الموجودة المياه مصادر استعماؿ إلى باإلضافة
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 بعكس - لمفمسطينييف يحدث كاف بما يأبيوف العرب القادة يكف لـ العربي، الصعيد عمىو     
 القضية تضع كاف التي العربية القمـ مف ىؤالء خيبة وراء كاف ما ىوو  - العربية والشعوب المثقفيف

 .حموؿ أية ليا تقدـ تكف فمـ تناقشيا عندما وحتى اعتباراتيا، آخر في الفمسطينية

 الغمياف إلى منتبيا يكف لـ الذي اإلسرائيمي القيادي لمجيازالذريع  الفشؿ االنتفاضة وأكدت    
 إيباف أبا السابؽ الخارجية كوزير السياسييف مف عدد أبداىا التي يراتالتحذ مف بالرغـ ، الفمسطيني

 يعيشوف الفمسطينييف إف: "االنتفاضة مف سنة قبؿ أي ،1986 عاـ مف نوفمبر في كتب الذي
 التي الحكومة عمى سمطة أي لدييـ ليس. يمثميـ مف اختيار حؽ مف أو التصويت حؽ مف محروميف

 كانوا لو ليا يتعرضوا أف ليـ كاف ما وعقوبات لضغوط يتعرضوف إنيـ .المعيشية أوضاعيـ في تتحكـ
ف،  ييودا  ".انفجار إلى ذلؾ يؤدي أف دوف تستمر لف الحالة ىذه وا 

 

 أعمف وىنا كاف الحادث فرصة لبلنتفاضة إنسجاًما مع حالة داخؿ الشارع الفمسطيني، حيث
تـ تعميؽ الدراسة في الجامعات والمدارس، في قطاع غزة، و  ـالنفير العا التيار اإلسبلمي والوطني
في منزؿ الشيخ أحمد  االمسمميف )مكتب قطاع غزة. اجتماعً  جماعة اإلخوافوعقدت الييئة اإلدارية ل

المقاء ىو االجتماع ىذا ياسيف، وتـ صياغة البياف األوؿ لحركة المقاومة اإلسبلمية حماس، واعتبر 
أحمد ياسيف، وعبدالعزيز الرنتيسي، الشيخ  :ىـمحركة وكاف المؤسسوف ل ،التأسيسي لحركة حماس

براىيـ اليازوري، وقد تـ توزيع  ومحمدوصبلح شحادة،  شمعة، وعيسى النشار، وعبدالفتاح دخاف، وا 
ـ الذي اعتبر أف ىذه االنتفاضة ىي رفض لكؿ 1987 كانوف أوؿ /ديسمبر 14في يوـ  األوؿ  البياف

 ..11: 2002)النواتي، وؼ في وجو االحتبلؿاالحتبلؿ وضغوطاتو، ودعا إلى الوق

ومع استمرار اإلضرابات والتظاىرات والمواجيات مع قوات االحتبلؿ في قطاع غزة، وامتدادىا 
 كانوف الثاني /في يناير .جميؿ حمامي)إلى الضفة الغربية بشكؿ سريع، كمؼ الشيخ أحمد ياسيف 

 ئو إلنشاء فرع لحركة حماس في الضفة الغربيةـ أحد قادة اإلخواف في الضفة، بالعمؿ مع زمبل1988
 ..37: 2007)عيسى، 

حركة المقاومة اإلسبلمية حماس مف آلياتيا ورؤيتيا ومنياجيا، فقد صرح الشيخ وقد طورت 
ـ "إننا مستقموف في سموكنا وأعمالنا بما 1990 نيساف /أبريؿ 25أحمد ياسيف مؤسس حركة حماس في 

 ..148: 2006)العجرمي، يتناسب مع الواقع الفمسطيني"

 :.238: 2002)صالح، :يكمف فيالجديد الذي قدمتو حركة المقاومة اإلسبلمية حماس 

 حسمت حالة التقطع في األداء الجيادي اإلخواني، وحولتو إلى حالة دائمة مستمرة. .1
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ية ، يتسػػـ بالمؤسسػػية التنظيميػػة والسياسػػفػػي فمسػػطيف  لجماعػػة اإلخػػواف امقاوًمػػ احركًيػػ وفػػرت غطػػاءً  .2
 .وغير المعمنة  والعسكرية، ولو قيادتو السياسية المعمنة

بحيػػػث أصػػبح العمػػؿ التنظيمػػي والتربػػػوي  لئلخػػػواف الفمسػػطينييف نقمػػة نوعيػػة؛ نقمػػت الوضػػع الػػداخمي .3
ستراتيجية المقاومة.  والتعبوي يخدـ الفعؿ الجيادي وا 

ولػػة والمقاومػػة"، أي حسػػـ ظيػػور حمػػاس حالػػة النقػػاش التػػي اسػػتمرت سػػنوات طويمػػة حػػوؿ "جدليػػة الد .4
وكاف الحسـ باتجاه أف ة حتى يبدأ مشروع التحرير أـ ال؟؟ ىؿ ينتظر اإلخواف إقامة الدولة اإلسبلمي

مشػػروعي الدولػػة اإلسػػبلمية ومقاومػػة العػػدو الصػػييوني خط ػػاف متوازيػػاف مكمػػبلف لبعضػػيما الػػبعض، 
 إلى جنب دونما تعارض. اويسيراف جنبً 

حركة جيادية شعبية في كونيا  سية وأيدلوجيتيا الفكريةلقد ارتكزت ىوية حماس السيا
تؤمف ، و إسبلمية تستند في فكرىا ووسائميا وسياساتيا ومواقفيا إلى تعاليـ اإلسبلـ وتراثو الفقيي

بتوسيع دائرة الصراع ضد المشروع الصييوني إلى اإلطاريف العربي واإلسبلمي، وأف تحرير فمسطيف 
، وأف اإلسبلـ ىو المؤىؿ الوحيد لتفجير طاقات األمة اسمميف جميعً لف يتـ إال بتضافر جيود الم

 ،أمانة في عنؽ كؿ مسمـ أنيا، و اأف قضية فمسطيف قضية إسبلمية أساسً ، و وتحرير األرض المقدسة
تعتقد أف الصراع مع العدو الصييوني، ىو ، و وأف تحريرىا فرض عيف عمى كؿ مسمـ حيثما كاف

ترى أف مصالح االستعمار الغربي االستراتيجية ، و عقدية صراع حضاري مصيري ذو أبعاد
واالقتصادية وخمفياتو الثقافية والدينية قد التقت مع المطامع الييودية الصييونية في إنشاء دولة 

متخمفة  متوسطةلمييود في فمسطيف، حتى تُفرِّؽ األمة العربية واإلسبلمية، وتمزؽ وحدتيا، وتبقييا 
 ..1990المكتب اإلعبلمي لحركة حماس، )تدور في فمؾ التبعية

ويرى الباحث أف المشروع األصوب ىو مشروع الحركة اإلسبلمية الذي يدعوا إلى تكاثؼ 
الثوابت ، أما األيديولوجيات األخرى التي  وحماية الجيود واستغبلؿ الطاقات  بما يتناسب مع الواقع 

تنسجـ مع  برامجيا وأفكارىا كف قع ولـ تعمى أرض الوالـ تحقؽ شيًئا  ،خالفت الحركة اإلسبلمية
 الحالة الفمسطينية .

معركة  أنياف المعركة مع العدو الييودي الصييوني معركة وجود وليس معركة حدود، و إ
ُتميِّز الحركة بيف الييود ، و صورة مف صور الصراع بيف الحؽِّ والباطؿ أنياتتوارثيا األجياؿ، و 

اصة في كتب الفقو، حيث ُتحفظ حرماتيـ، وتصاف حقوقيـ بوصفيـ أىؿ كتاب ليـ أحكاميـ الخ
المدنية وحريتيـ الدينية في إطار الدولة اإلسبلمية، وبيف الييود المعتديف الذيف اغتصبوا فمسطيف 

نما لكونيـ محتميف غاصبيف ألرض المسمميف افوجب حربيـ وقتاليـ ليس لكونيـ ييودً  الجياد ، وأف وا 
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فمسطيف، لكنيا ترى أف الجياد يجب أف يستند إلى منظومة متكاممة: ىو الطريؽ الوحيد لتحرير 
سياسية وتربوية واجتماعية واقتصادية لتوفير شروط النيضة الحضارية وحركة التغيير لبناء متكامؿ 

 ..1990)المكتب اإلعبلمي لحركة حماس، لجيؿ الجياد والتحرير

لمشروع الصييوني، وأنو ال بد تؤكد عمى أف شعب فمسطيف ىو رأس الحربة في مواجية او 
تسعى لمجمع بيف خصوصيتيا الحالية ، و مف إعداده ودعمو بكافة الوسائؿ ليقوـ بدوره المنشود

كحركة وطنية فاعمة في الساحة الفمسطينية، وبيف تسميميا بأف تحرير فمسطيف يستدعي في النياية 
إسبلمي عمى أجياؿ المسمميف إلى ترى أف فمسطيف أرض وقؼ ، و شامبًل  اإسبلميً  احركة أو نموذجً 

تُقرُّ حماس التعددية السياسية، ، و يوـ القيامة ال يصح التفريط أو التنازؿ عنيا أو عف أي جزء منيا
تُقرُّ حماس ، و وع الصييونير واختبلؼ وجيات النظر، مع سعييا إليجاد قواسـ مشتركة لمتصدي لممش

الوطف، وليـ مف الحقوؽ والواجبات مثؿ غيرىـ،  التعددية الدينية، وترى أف المسيحييف شركاء في
 ..1990)المكتب اإلعبلمي لحركة حماس، في مقاومة االحتبلؿ وأنيـ يجب أف يأخذوا نصيبيـ كامبًل 

أما أىداؼ حركة المقاومة اإلسبلمية حماس فقد انقسمت ما بيف أىداؼ عامة وأىداؼ 
ي إقامة الدولة اإلسبلمية التي تعد ثمرة إستراتيجية ومرحمية وظرفية، وقد تمثؿ اليدؼ العاـ ف
بيف ىدؼ التحرير وىدؼ إقامة  امحكمً  التحرير، وذلؾ يشير إلى أف ثمة عبلقة جدلية وتداخبًل 

الدولة، أي أف حركة حماس أدركت بأف الوصوؿ إلى الدولة ينطمؽ مف دخوؿ باب التحرير، 
 ..58: 1999)برىومة، ى الثانيفالتحرير والدولة خطاف متبلزماف يفضي األوؿ بالضرورة إل

، فمسطيف مف نيرىا إلى بحرىا مف العدو الصييوني تحريراألىداؼ اإلستراتيجية في وتمثمت 
الدائرة الفمسطينية والعربية واإلسبلمية، بينما تمثمت أىدافيا  :دوائر ىي والتي ربطت تحررىا بثبلث

تحرير الضفة الغربية وقطاع غزة أي في  جيةلؤلىداؼ االستراتي تسعى لتحقيقيا وصواًل  المرحمية التي
أسممة المجتمع الفمسطيني، ونشر األخبلؽ والمثؿ اإلسبلمية، والوعي ـ، و 1967األرض المحتمة سنة 

الحفاظ عمى ، و وااللتزاـ اإلسبلمي، باعتبارىا أدوات أساسية لصمود الشعب وبدء مشروع التحرير
تفعيؿ العمؽ العربي واإلسبلمي باتجاه ، و شروع التسويةجذوة الجياد وخيار الكفاح المسمح في وجو م

يقاؼ مشروع االختراؽ الصييوني و  دعـ قضية فمسطيف محاربة التطبيع مع الكياف الصييوني، وا 
، وفضح ممارساتو التعسفية، وكشؼ الظمـ الذي اواقتصاديً  اؾ الكياف الصييوني أمنيً أنيا، و لممنطقة

 دة وطنية فمسطينية تجتمع عمى برنامج المقاومة والتحريرتحقيؽ وحو  يحيؽ بالشعب الفمسطيني
 ..1990)المكتب اإلعبلمي لحركة حماس، 
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تحوؿ القوة  مف خبلؿ،.ةي)اإلسرائيمأما األىداؼ الظرفية فتمثمت في تحييد القوة العسكرية 
بح و شرطة مكافحة الشغب، إلى جانب إكساب الحركة الشرعية السياسية، لتصما يشبلالنوعية ليا 

 ..50: 2010)المبحوح، اوخارجيً  افي المعادلة السياسية داخميً  ارقمً 

 الوسائؿ مف مجموعة اسابقً  المشار إلييا أىدافيا تحقيؽ سبيؿ لقد وظفت حركة حماس في
 العمؿ إلى الدينية والدروس والمواعظ الخطب باستخداـ في المساجد والتوجيو التعبئة فمف المتنوعة؛
صدار اإلسبلمية، المعارض وتنظيـ السياسية والميرجانات عبر الندوات – واإلعبلمي السياسي  وا 
 شبكة صنع إلى والمينية، النقابية االنتخابات في والمشاركة _والمنشورات والكتيبات البيانات

 في لممواطنيف المجانية وشبو الخيرية الخدمات تقديـ عمى ركزت والتي األىمية الخيرية، المؤسسات
 وانتياءً  اإلسبلمي، الفف استخداـ إلى وصواًل  المدنية، المقاومة ثـ ومف غزة ية وقطاعالغرب الضفة

الحركة  إنجازات مف العديد تحقيؽ في كبير بشكؿ ساىـ ذلؾ كؿ االحتبلؿ، ضد بالعمؿ العسكري
: 2010)المبحوح، نفسيا عف. حماس) افيي أعمنت التي األولى المحظة منذ إلييا سعت التي وأىدافيا

50.. 

فيي تنظـ أربعة مجاالت لمعمؿ  ات حركة المقاومة اإلسبلمية حماس؛وفيما يتعمؽ باستراتيجي
 :.118-114: 1990)يوسؼ، والتي تتمثؿ في

يتوسع حتى ال يسيؿ ضربو أو العمؿ العسكري الجيادي عمى مستوى الداخؿ، الذي البد أف يتنوع و  .1
 .ائو احتو 

، .إسرائيؿ)الجيادي ضد  خطو الصدامي ومشروعو ي وحضاري فيالعمؿ السياسي كمستمـز ضرور  .2
 فحركة حماس ترى أنو يمكف االستفادة مف تبدالت الوضع الدولي وتحوالتو.

العمؿ اإلعبلمي: تستوجب العممية التحررية وجود جياد إعبلمي قوي وفعاؿ إذا أريػد إعػادة صػياغة  .3
 ىا.الذىنية العربية واإلسبلمية لتحتضف القضية الفمسطينية وتتبنا

التػػػي تحكميػػػا النخبػػػة الممتزمػػػة  -وليسػػػت الحكومػػػة–العمػػػؿ عمػػػى قيػػػاـ دولػػػة التمكػػػيف، وىػػػي الدولػػػة  .4
ضػى اإلسػبلـ ومنيجػو لييػيمف تودستورا ومنيػاج حيػاة، ويعينيػا شػعب مسػمـ ممتػـز ار  اباإلسبلـ سموكً 

 عمى حياتو وسموؾ أفراده.

ضية الفمسطينية في رسالة وقد حددت حركة المقاومة اإلسبلمية حماس مرتكزاتيا تجاه الق
 تشريف الثاني نوفمبر 12في  ةأرسمتيا إلى المجمس الوطني الفمسطيني في جمستو التاسعة عشر 

 :.1987، ميثاؽ حركة المقاومة اإلسبلمية حماس)ـ، والتي احتوت عمى1988
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فمسطيف أرض إسبلمية مباركة، وىي جزء ال يتجزأ مف الوطف العربي واإلسبلمي الكبير،  -
 عب الفمسطيني جزء مف األمة العربية واإلسبلمية.والش

فمسطيف وحدة واحدة ال تتجزأ مف البحر إلى النير، وىي ممؾ ألجياؿ المسمميف إلى يـو  -
القيامة، وال يصح التفريط فييا أو بجزء منيا أو التنازؿ عنيا أو عف جزء منيا، وال يحؽ 

منظمة التحرير الفمسطينية أو كؿ ألي دولة عربية أو كؿ الدوؿ العربية، كما ال تممؾ 
 المنظمات ذلؾ الحؽ.

في أي لحظة مف المحظات أو  االجياد ىو الطريؽ الوحيد لتحرير فمسطيف، وال يجوز مطمقً  -
 أي مرحمة مف المراحؿ التخمي عنو أو تيميشو أو التحوؿ إلى غيره.

عركة مع العدو األمة العربية واإلسبلمية ىي العمؽ اإلستراتيجي والرصيد الحقيقي لمم -
الييودي، وىو فرض عيف عمى كؿ مسمـ حيثما كاف إلى أف تعود فمسطيف إلى حمى 

 اإلسبلـ.

الشعب الفمسطيني ىو رأس الحربة وطميعة األمة اإلسبلمية في المسيرة الجيادية لتحرير  -
 فمسطيف.

اف بذلؾ يمكف القوؿ بأف نشأة حركة حماس عمى رغـ خروجيا مف رحـ جماعة اإلخو        
المسمميف ، إال أنيا استطاعت بناء سموؾ تنظيمي  يتناسب مع الواقع الفمسطيني وحسمت 
خياراتيا بما تتطمبو القضية الفمسطينية وىذا المنيج الذي يتبعو اإلخواف المسمميف في كؿ 
ف اإلخواف يتعامموف بنفس المنيج والعقيدة ولكف يختمفوف بالفقو حسب الظروؼ  الدوؿ ، وا 

 يـ في كؿ دولة ينشأوف فييا .المحيطة ب
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 المبحث الثاني

 الييكل التنظيمي لحركة حماس
 

توضح واقع الييكؿ التنظيمي أو  دراساتلـ تصدر عف حركة المقاومة اإلسبلمية حماس أي 
قادة الحركة اإلدالء بأي تفاصيؿ حوؿ ىيكمية الحركة، وقد ذكر الشيخ أحمد  ويرفضاإلداري لمحركة، 
مناس فيو عمني وما اىدة، عمنية وسرية، ما ىو مفيوـ لموضوع: "إف حماس حركة مجياسيف في ىذا ال

سري، وحركة مجاىدة ال يمكف أف تكشؼ لمناس كؿ أوراقيا وكؿ ما عندىا،  فيوىو غير مفيوـ لمناس 
وليس عندي استعداد أف أقوؿ لؾ ما ىي سياستي وما ىو نظامي الداخمي، لكنني أعمؿ بالشورى 

عداء يتربصوف بيا، ال يمكف أف تكشؼ أوراقيا والتعاوني، نحف حركة جيادية ليا أيح والنظاـ الصح
ونخبئ الباقي، تريدني أف أعطيؾ كؿ ما تريد  -المناسب بالضبط–منيا  اليؤالء األعداء، نكشؼ جزءً 

 ..39: 2002)النواتي، . . . غير معقوؿ، لف أعطيؾ إياه"

ؼ بعض خصوصيات ىيكميا التنظيمي بما مع دخوؿ حماس الحكـ، بدأت تتكش وإال أن
ودوف الدخوؿ في تفاصيؿ وتعقيدات حوؿ واقع يتناسب مع الظرؼ القائـ لمحركة داخمًيا وخارجًيا، 
إلى ما كتب حوؿ ذلؾ، يمكننا القوؿ أف الييكمية  االييكؿ التنظيمي واإلداري لحركة حماس، واستنادً 

 ية حماس ىي كالتالي:التنظيمية واإلدارية لحركة المقاومة اإلسبلم

اإلسناد الشرعي يوفر  حماس، حركة في  مرجعيةأو ىيئة أعمى سمطة  :: مجمس الشورى العامأواًل 
قرار رسـ السياسات اإلستراتيجية، و  ويقع عمى عاتقولنشاطاتيا وقراراتيا السياسية،  السياسات العامة وا 

األمور ذية المختمفة، واتخاذ القرارات في واإلشراؼ والرقابة عمى األجيزة التنفيالخطط والموازنات، 
مف بينيـ ممثموف مف الحركة  اعضوً  90أو ربما 70إلى  50 بيفعضاؤه ة والمفصمية، ويقدر أميمال

 ..31: 2010)الدبس، ، والقيادة في الخارج.ةي)اإلسرائيمفي غزة، والضفة، والسجوف 

في لقاءاتو قيادات مف المقربيف  ، ويشارؾاكؿ عاـ تقريبً أو مرتيف يجتمع مجمس الشورى مرة 
عمى مجموعة واسعة مف النشاطات، مف  لئلشراؼلمحركة، وينبثؽ عنو عدد مف المجاف المسئولة 

 "لجاف شورى" كما أف ىناؾإلى العمميات العسكرية،  ،والترتيب مع سائؿ اإلعبلـ ،العبلقات العامة
ثـ مجمس شورى عاـ لمقطاع  . ،ربيةنطقة في قطاع غزة والضفة الغمجمس شورى لكؿ م) أي محمية

تخضع و  (وآخر لمضفة، والحاؿ نفسو داخؿ السجوف التي تتمتع ىي األخرى بمجاف شورية خاصة بيا
 ..2010)عبدالعاؿ، ، وتمتـز بتنفيذ قراراتوالعاـ  الشورىمجمس لسمطة  جميعيا 
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حركة ضربة قوية مف بعد أف تمقت ال موسى أبو مرزوؽ رئيسو :العاـ المكتب السياسي: اثانيً 
ا أدى إلى مم ؛ـ، وعدد كبير مف قيادة الحركة1989قوات االحتبلؿ باعتقاؿ الشيخ أحمد ياسيف عاـ 

ـ، 1992عاـ  تفكيؾ الحركة وخاصة جيازىا العسكري واألمني، وانتخب أبو مرزوؽ أوؿ رئيس لو في
وعيف  اد تشكيمو خالد مشعؿـ، فأع1995الواليات المتحدة األمريكية عاـ واستمر حتى اعتقالو في 

في حماس،  قياديةأعمى ىيئة ـ،  وىو 2009ـ في عماف وجدد لو في عاـ 1996لو في عاـ  ارئيسً 
، ويبمغ عدد . الداخؿ والخارج) المناطؽؿ فيو جميع مث  تُ و  ،إال عف طريقو ةيمصير  اتصدر قرار وال ت

ينتخب ، و اعضوً  15و 13بيف  ف ماه يتراوحو أعضاء ذكر أف  البعض يو ، اأعضاء تقريبً  9أعضائو 
سياسي رئيس المكتب بال مف ينتخبىو  الشورىومجمس سنوات،  4أعضاء المكتب السياسي مرة كؿ 

، ويحدد المكتب السياسي بالتشاور مع مجمس الشورى السياسة العامة لمحركة تجاه جميع القضايا، 
 :.64: 2007)عطاونة، ومف أبرز مسئولياتو

حمقػػػة الوصػػػؿ بػػػيف  أمػػػاـ الحكومػػػات أو المنظمػػػات والفصػػػائؿ، إذ يعػػػدُّ  سػػػواءً  اتمثيػػػؿ حمػػػاس خارجًيػػػ .1
 .الحركة والفصائؿ الفمسطينية األخرى

يشػرؼ مػػف خػػبلؿ المجنػػة السياسػػية عمػػى "المكاتػػب الخارجيػػة" وىػػي المكاتػػب التػػي تمثػػؿ الحركػػة لػػدى  .2
قميميػة أبرزىػا: حيث تتمتع حمػاس بعػدد مػف المكاتػب التػي تستضػيفيا دوؿ عرب ،الدوؿ المختمفة يػة وا 

يراف ولبناف والسعودية واليمف والسوداف والجزائر وتونس وغيرىا.  سوريا وا 

تبػادؿ األسػرى،  اتتيدئة، والحوار، والمصػالحة، وصػفقالتفاوض باسـ الحركة فيما يتعمؽ بقضايا كال .3
مػػؿ العسػػكري وغيرىػػا مػػف الشػػئوف السياسػػية، إلػػى جانػػب إدارة المػػوارد الماليػػة، والبػػت فػػي قػػرارات الع

 .وتحديد أىدافو بصورة إجمالية

بواسطة عدد مف المجاف أبرزىا: المجنة السياسية، والدعوة، محركة لنشاطات المتنوعة لا توزيع وتقسيـ .4
 .خالد مشعؿ 1996والمالية، والشئوف الداخمية، ويرأس المكتب حاليا وبشكؿ معمف منذ عاـ 

 اره وتوقفو.في قرارات العمؿ العسكري ما بيف استمر  البت .5

مف أىـ أجيزة الحركة، ألنو الجياز الذي يناط بو تجنيد العناصر الجديدة،  يعد :جياز الدعوة: اثالثً 
، حيث يقوـ الجياز بترشيح  وغيرىا مف خبلؿ النشاطات الدعوية والتربوية التي تمارس في المساجد

، وذلؾ . العسكريو األمني  : ) فاة األخرى، والتي مف بينيا الجياز معظـ العناصر لباقي أجيزة الحرك
                                                           

  ٚشغً عبثمبً ِخ١ُ سفرفٟ  1951َ، ٌٚذ فٟ زشوخ اٌّمبِٚخ اإلعال١ِخ )زّبط(د.ِٛعٝ ِسّذ ِسّذ أثٛ ِشصٚق، لبئذ فٍغط١ٕٟ، ٚأزذ لبدح ،

 ِشوض سئ١ظ اٌّىزت اٌغ١بعٟ ٌسشوخ زّبط، ٚٔبئجبً عٓ اٌشئ١ظ، ٚ٘ٛ االْ ععٛاً فٟ اٌّىزت.

 ٌسشوخ اٌّمبِٚخ اإلعال١ِخ (، سئ١ظ اٌّىزت اٌغ١بعٟ عٍٛاد، 1956ًَ عجذ اٌمبدس ِشعً "أثٛ ا١ٌٌٛذ" )ٌٚذ فٟ خبٌذ عجذ اٌشز١ُ ئعّبع١

 ."زّبط"

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%28%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/1951
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%B1%D9%81%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/1956
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF
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مف خبلؿ التربية اإلسبلمية والقوة الروحية التي تخمؽ روح الجياد والتضحية في نفوس الشباب 
قد أبرزت حماس الدعوة مف خبلؿ الوعظ والتعميـ، والنشاطات الشبابية والجماىيرية ، و المتديف

االجتماعية مف العماؿ، والتجار، المختمفة، فانتشرت في مجاالت متعددة شممت جميع الطبقات 
وأصحاب الميف الحرة وطبلب الجامعات والشباب، حتى شممت الجيؿ الناشئ في مرحمة رياض 

يتكوف جياز الدعوة وبشكؿ أساسي مف الخطباء والوعاظ والدعاة الذيف و األطفاؿ والمدارس األساسية، 
وقد اىتمت الحركة باإلعبلـ كوسيمة ، المناسبات المختمفة يقوموف بإلقاء الدروس والمحاضرات في

جراء الصمح  لموعظ الديني، كما عممت عمى االستفادة مف األحداث االجتماعية مثؿ الزواج والجنائز، وا 
 ..2010)عبدالعاؿ، بيف العائبلت، إلى جانب إلقاء الخطب في أياـ الجمع واألعياد

ـ 1991نياية عاـ  "لديف القساـكتائب عز ا"أعمنت حماس عف تأسيس : الجناح العسكري: ارابعً 
، وكاف اليدؼ تكويف ذراع عسكري سري مستقؿ في تحركو وتنظيمو يرتبط ـ1992مطمع عاـ 

مباشرة لمراكز القيادة في الداخؿ والخارج يتمقى منيا  ابسياسات الحركة ومواقفيا، عمى أف يكوف خاضعً 
و إقميـ إمرة عسكرية خاصة بيا، إال أنو تتبع كتائب القساـ نظاـ األقاليـ؛ ولكؿ منطقة أ، و التوجيو

ف القساـ محاطة بجدار خاص إلمنواحي األمنية، إذ  ايصعب تحديد مسئوؿ الكتائب ىنا أو ىناؾ نظرً 
إال مف تعمف عف اغتياليـ أو يصرح االحتبلؿ بمبلحقتيـ، كما  قادتومف السرية، بحيث ال يعرؼ مف 

ف كانوا يعدأعضاء القساـ ال يعرؼ عدد  وف بعشرات اآلالؼ في قطاع غزة وبضعة آالؼ في ، وا 
عبلقة تكامؿ تنظيمي وانفصاؿ بكتائب القساـ  القيادة السياسية لحركة حماس ةعبلقأما الضفة الغربية، 
التوجيو وفؽ شارؾ فييا في صنع القرار و تحركة حماس جزء مف ىيكؿ وجسد  ف القساـإميداني، حيث 

ادة السياسية في الجوانب العممية المختصة بالعمؿ نفصؿ عف القيتأنظمتيا الداخمية، و 
 ..2010)عبدالعاؿ، العسكري

 وأجيزتيا .إسرائيؿ) التي جعمت والرئيسة الحاسمة المؤثرات أحد كاف العسكري الحركة فعؿ إف
 اخيارً  زاؿي ال لمحركة العسكري أف العمؿ كما وخططيا، برامجيا مف كثير في النظر تعيد األمنية

 أف تستطيع أنيا طالما فمسطيف داخؿ في اعسكريً  العمؿ عمى تقوـ. حماس) فسياسة ليا؛ ااستراتيجيً 
 الميـ لكف أخرى، عربية دوؿ مع في تناقضات تدخؿ أف دوف ،اقويً  اتأثيرً  العدو الصييوني في تؤثر
 العمؿ لخدمة ىو أداة العسكري العمؿ ذلؾ العتبار أف الداخؿ، في الجياد جذوة تتوقؼ أال ىو
 ..52-51: 2010)المبحوح، وحمايتو لسياسيا

أعمى ىيئة قيادية في الداخؿ، ويتـ انتخابو أو اختياره مف : السياسي المحمي : المكتب اخامسً 
المناطة تحددت أىـ مياـ وقد ،المكتب اإلداري العاـ ىو مرجعية كؿ المجاف  ويعدقبؿ مجمس الشورى، 

 :.66: 2007)عطاونة، : في  بو
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نػػػػب العسػػػػكري واألمنػػػػي، وىمػػػػا الجا ة لمحركػػػػة فػػػػي جميػػػػع الجوانػػػػب مػػػػا عػػػػداتنفيذيػػػػوضػػػػع الخطػػػػط ال .1
 عف المكتب اإلداري. اتامً  فصبًل ف منفصبل

 اإلشراؼ عمى سير العمؿ في الجوانب الدعوية والطبلبية والسياسية واإلعبلمية لمحركة. .2

يػػتـ و   عضػػًوا15مكونػػة مػػف  : وىػػي ىيئػػة داخللل السللجونالعميللا الييئللة القياديللة  سادًسللا:
عضػػًوا  ، وتشػػارؾ فػػي صػػنع القػػرار ورسػػـ 73خػػؿ السػػجوف والمكػػوف اانتخابيػػا مػػف مجمػػس الشػػورى د

، وليػػا دورىػػا المنػػاط بيػػا كمػػا القيػػادة فػػي الخػػارج وتجػػري  ياتيافػػي كافػػة مسػػتو  السياسػػيات لمحركػػة 
 انتخاباتيا الداخمية حسب الموائح التنظيمية لمحركة وبما يتناسب مع طبيعة السجوف .

التنظيـ في العمؿ داخؿ حركة حماس، وآليات الفصؿ في  ىيكميةف األجيزة السابقة توضح إ
صنع القرار واتخاذه، وطبيعة السرية التامة لعمميا والتي أحاطت ىذه األجيزة بطابع الغموض في 

 . اوخارجيً  ايا المناطة بيا عمى مستوى الحركة داخميً مايم

ذلؾ ال يمثؿ  بأف ترىادتيا ما بيف الداخؿ والخارج عمى الرغـ مف تواجد قيحماس  ف حركةإ
 عف الحديث فرغـ الجيد، وتنسيؽ الصؼ تماسؾ عمى المحافظة وبذلؾ استطاعت ،خطرًا عمى وحدتيا

 التعاطي ونمط العسكري، العمؿ استمرار مف الموقؼ خمفية عمى جاء الذي الداخؿ والخارج، حماس
 رغـ انقساـ، امنظمً  امتماسكً  اقويً  اتنظيمً  حماس امتبلؾ إلى يشير الواقع فإف الذاتي، الحكـ مع سمطة
 أظيرتو ما المجاالت، وبالتحديد مختمؼ في تجربتيا عبر توضح ما وىو والخارج، الداخؿ بيف الحركة

 تماسًكا األشد   التنظيـ وظيرت حماس األخيرة، التشريعية االنتخابات بعدىا ومف المحمية، االنتخابات
 المياـ  وترتيب التماسؾ قوة التنظيـ مف ليذا لما منازع؛ ببل الفمسطينية الساحة عمى اتنظيمً  واألكثر
  ..21-20: 1996)الزعاترة، داخميا

والواقع  الحالة خصوصية وبسبب فإنو حركة حماس، في القرار اتخاذ آللية بالنسبة أما
 بقوى المقاومة .إسرائيؿ) ألحقتيا التي الضربات توالي وبعد ،)اإلسرائيمي. االحتبلؿ ظؿ في الفمسطيني
 ليا يكوف حماس أف عمى الواقع ىذا فرض عمميا، بدايات في خاصة -حماس وتحديًدا – الفمسطينية

 بآلية القرار في صنع .والخارج الداخؿ) تقاسـ عنو تمخض ما وىو لمحركة، كدرع يعمؿ خارجي امتداد
السجوف،  وقيادة، وقيادة الداخؿ، سياسيال والمكتب، الشورى مجمس عبر ما، حد إلى معقدة عمؿ
 صناعة السياسات في األجيزة ولمختمؼ والخارج لمداخؿ الكاممة المشاركة حماس قيادة وأكدت

 اكبيرً  اتقدمً  والتوجو، وأحرزت القيادة موحدة الحركة عمى لمحفاظ ضماًنا بوصفيا، الرئيسة والقرارات
 ق مص اآلخريف، مع ومشاركة الرأي الشورى مبدأ عمى حماس اعتماد كما أف التنظيمي، المستوى عمى
 ..316: 1996)الحروب، الداخمية الوحدة وعزز الحركة داخؿ الخبلؼ مساحة مف
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  السياسية ركائز القدرة إحدى وشكمت باتساعيا، تميزت تنظيمية بنية حماسحركة  امتمكتوقد 
والدينية، وبذلؾ يمكف الخروج بأىـ  ةالتاريخي الحقوؽ إلى المستند السياسي خطابيا بجانب لمحركة،

 .:60: 2007)عزاـ: ممثمة بما يأتيسمات العمؿ التنظيمي داخؿ حركة المقاومة اإلسبلمية حماس، 

مبدأ مف مبادئ العمؿ في حركة حماس، بسبب الظػروؼ األمنيػة المعقػدة  وىي الالمركزية:
 التي تعمؿ فييا الحركة.

ي انعكس وبشكؿ واضح في تعدد المؤسسات التابعػة والذ عمق البناء التنظيمي وتماسكو:
لتحقيػػػؽ  ايػػػا المناطػػػة بيػػػا، والتػػػي تكمػػػؿ كػػػؿ منيػػػا األخػػػرى سػػػعيً ميملمحركػػػة وتحديػػػد م

أىداؼ الحركة، ومدى عمؽ الروح الجماعية بيف أعضػاء الحركػة، فقػد نجحػت حمػاس 
 في الحفاظ عمى عمؽ وتماسؾ وحدتيا التنظيمية.

قػػد عكػػس ميثػػاؽ حمػػاس وأجيزتيػػا التنظيميػػة أف الحركػػة تتبػػع ف القيللادة الجماعيللة لمحركللة:
نظػػػاـ القيػػػادة الجماعيػػػة لمحركػػػة وفػػػي صػػػػنع القػػػرار، فػػػبل يوجػػػد قيػػػادة فرديػػػة بػػػػالمطمؽ 

 لمحركة.
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 ادلبحث انثانث

 يٕقف حزكت محاص يٍ يُظًت انتحزيز ٔانظهطت انٕطُيت انفهظطيُيت
 

إلى  والممفات، وذلؾ منذ نشأتيا وصواًل اختمفت المواقؼ الفكرية تجاه العديد مف القضايا 
دارتيا لمحكـ فييا عاـ  مواقؼ حركة  عرض ـ، وبذلؾ سنحاوؿ2007سيطرتيا عمى قطاع غزة وا 
 القضايا.و المقاومة اإلسبلمية حماس تجاه العديد مف الممفات 

 

 : موقف حركة المقاومة اإلسالمية حماس من منظمة التحرير الفمسطينيةأواًل 

 وتشكمت بموازاتياـ، 1987مقاومة اإلسبلمية حماس بعد اندالع انتفاضة عاـ قامت حركة ال
منظمة، وشكبل كبلىما العبيف أساسييف عمى الالقيادة الوطنية الموحدة لبلنتفاضة التابعة لفصائؿ 

الساحة الفمسطينية، وتميزت العبلقة بينيما بالجدلية منذ البداية بيف وحدة المواجية والمقاومة مف 
، والصراع األيديولوجي مف جانب آخر، وقد التزمت حماس بما جاء في بيانات القيادة الوطنية جانب

: 1989)أبوعمرو، الموحدة مف إضرابات وفعاليات مطموبة، كما التزمت القيادة الموحدة بنداءات حماس
92.. 

داـ ال تسعى إلى ضرب تمثيميا أو الص أنياركة حماس إلى طمأنة المنظمة عمى وقد سعت ح
منظمة التحرير الفمسطينية مف أقرب المقربيف إلى حركة المقاومة " :معيا، فورد في ميثاؽ الحركة

اإلسبلمية، ففييا األب أو األخ أو القريب أو الصديؽ، وىؿ يجفو المسمـ أباه أو أخاه أو قريبو أو 
 االختبلؼمف  رغـلاوعمى .  "فوطننا واحد، ومصابنا واحد، ومصيرنا واحد، وعدونا مشترؾ. ،صديقو

إال أف الحركة طرحت في وقت  ،حركة حماسو منظمة التحرير  بيف المرجعية الفكرية األيديولوجي في
–ومع تقديرنا لمنظمة التحرير الفمسطينية " الحركة: مبكر مسألة تطوير منظمة التحرير فذكر ميثاؽ

، ال يمكننا أف )اإلسرائيمي.ي وعدـ التقميؿ مف دورىا في الصراع العرب -وما يمكف أف تتطور إليو
نستبدؿ إسبلمية فمسطيف الحالية والمستقبمية لتبني الفكرة العممانية، فإسبلمية فمسطيف جزء مف 

 ..38: 2007)الحاج، "ديننا

الثقة بينيما،  ىامشقد أفقدت مساحة أو  حماس وفتح  الطرفيف بيفكانت حالة الريبة المتبادلة 
موحدة عمى سمطتيا ونفوذىا في مواجية سمطة ونفوذ القيادة الوطنية الوقد سعت حركة حماس لمتأكيد 
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ئلضراب الشامؿ في أياـ لـ تحددىا القيادة الوطنية الموحدة، مما جعميا للبلنتفاضة، عبر الدعوة 
عرضة لمنقد عبلنية مف قبؿ القيادة الوطنية الموحدة، حيث اعتبرت أف حركة حماس تسعى لفرض 

بعد أف  امى الشارع الوطني، والذي اعتبرتو يمس وحدة الصؼ الوطني، خصوصً سيطرتيا وىيمنتيا ع
بدأت حركة حماس تعارض بيانات القيادة الوطنية الموحدة في الموقؼ مف التعميـ، فبينما تطالب 
القيادة الوطنية الجميع بااللتزاـ باإلضراب العاـ، طالبت حماس االلتزاـ بالدواـ في أياـ اإلضراب 

 ..97: 2003)البرغوثي،  نياالمعمف ع

وجيت منظمة التحرير دعوات متعددة لحركة حماس لبلنضماـ إلييا، وقد حددت حماس كما 
أبريؿ مذكرة وجيتيا لممجمس الوطني في عشرة شروط عمى أساسيا يمكنيا الدخوؿ في المنظمة، عبر 

والتأكيد  ،لبحر لمنيراعتبار فمسطيف وحدة واحدة مف ا تمثمت أىـ ىذه الشروط في ـ،1990نيساف 
باإلضافة إلى  بالمائة 50 إلى 40أف ُتمثؿ بالمجمس بنسبة تتراوح بيف إلى جانب  عمى الكفاح المسمح،

ليست ضد المنظمة مف حيث المبدأ ولكنيا ضد  أنياوىذا موقؼ وسطي يستشؼ منو شروط أخرى، 
شخصية توترت  400بعاد إ ـ وبعدما تـ1992 كانوف أوؿ ، وفي ديسمبرالخروج عف ميثاؽ المنظمة

وتوسطت السوداف بيف الطرفيف وجرت مفاوضات في الخرطـو  حركة حماس والمنظمة العبلقة بيف
 الناطؽ بإسميا عمى لسافحماس أعمنت و  الوطني، %مف مقاعد المجمس45وطالبت حماس بنسبة 

 ..318: 1997)الحروب، ف المنظمة ىي اإلطار السياسي لجميع أبناء الشعبأإبراىيـ غوشة ب

وجود خبلؼ معيا نضماـ حركة حماس لمنظمة التحرير ىو البعض أف سبب عدـ ا أوعزوقد 
طيف، ، ومعارضة دعوتيا إلقامة دولة ديمقراطية عممانية في فمسحؿ الدولتيف حور حوؿ قبوليا بيتم

مع مجمة  عمى صدور ميثاؽ حماس وفي مقابمة صحفية ابعد عاـ تقريبً ف، ولتبنييا البرنامج المرحمي 
عمى سؤاؿ حوؿ اعتراؼ حماس بالمنظمة كممثمة لمشعب الفمسطيني ميز  افمسطيف المسممة، وردً 

الشيخ أحمد ياسيف مؤسس حركة حماس ما بيف المنظمة كإطار وطني والمنظمة كتوجو سياسي وبنية 
أما  حماس،قائمة، فالمنظمة كإطار وطني كما ورد في الميثاؽ مف حيث األىداؼ والتشكؿ مقبولة مف 

)أبراش، وبقرارات الشرعية الدولية فيي مرفوضة .إسرائيؿ)المنظمة كتوجو سياسي حالي يعترؼ ب
2009 :45.. 

بأف المنظمة تمثؿ فمسطينيي الخارج " معتقؿ:ال مقابمة معو في في صرح الشيخ أحمد ياسيفو 
راطية متعددة األحزاب، وفي نفس المقابمة قاؿ: "أريد دولة ديمق "،الداخؿ يفقط وال تمثؿ فمسطيني

تحدثت حماس بنغمة تصالحية وذلؾ عمى  ـ1990 عاـ فيو  ،السمطة فييا لمف يفوز في االنتخابات"
ولكف عندما فكرت المنظمة بعقد اجتماع ،  اف المنظمة تمثمنا جميعً ألساف محمود الزىار الذي قاؿ ب
عد واشترطت إلغاء البرنامج مف المقا %40بطالبت حماس  نفسيا لممجمس الوطني في ربيع السنة
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مع مشاركة المنظمة في مؤتمر مدريد تعمقت ، و .1988بياف إعبلف االستقبلؿ لعاـ ) السياسي 
 ـ1991أيموؿ  سبتمبر وانتقدت الحركة قرارات المجمس الوطني في الجزائر في الخبلفات بيف الطرفيف،

لمجمس الوطني الفمسطيني بتشكيمتو معتبرة أف ا -الدورة التي أقرت المشاركة في مؤتمر مدريد  -
: 2006)أبراش، عمى شرعية تمثيؿ المنظمة ت الحركةتحفظو  الحالية غير مؤىؿ التخاذ قرارات مصيرية،

68.. 

أرض وقؼ إسبلمي عمى أجياؿ  أنياوعمى الرغـ مف أف حماس تنظر إلى فمسطيف عمى 
لميثاقيا أي مشاريع  اوىي ترفض وفقً  المسمميف إلى يوـ القيامة ال يصح التفريط بيا أو بجزء منيا،

، وتنظر إلى الصراع .إسرائيؿ)عف أي جزء مف أرض فمسطيف ؿ سياسة لحؿ القضية تتضمف تنازاًل 
ليست ضد السبلـ فقد أكدت  أنيامع الييود عمى أنو صراع وجود وصراع حضاري مصيري، إال 

لذي يعيد الحقوؽ لمشعب الفمسطيني، مع السبلـ وتدعو لو، ولكنيا مع السبلـ العادؿ ا أنياالحركة 
ويمكنو مف ممارسة حقو في الحرية واالستقبلؿ والعودة وتقرير المصير، فقد صرح الشيخ أحمد ياسيف 

 أنياـ تأييده إلجراء االنتخابات المطروحة في مشروع شامير ووصفيا ب1989 كانوف الثاني في يناير
، كما أعرب الدكتور محمود الزىار عف استعداد الحركة الطريقة الوحيدة لمعرفة الممثؿ الحقيقي لمشعب

كما أشار محمد نزاؿ في ، اذاتيً  الخوض االنتخابات والدخوؿ في مفاوضات لمنح الفمسطينييف حكمً 
، نيااأو بوجودىا أو بكي .إسرائيؿ)إلى قبوؿ الحركة بأي حؿ مرحمي، دوف االعتراؼ ب ـ1993نيساف 

ـ، فقد 1993تشريف األوؿ  أكتوبر مف معتقمو بقبولو مبدأ التيدئة فيوكذلؾ تصريح الشيخ أحمد ياسيف 
صرح ممكف أف نوقع عمى اتفاؽ ىدنة لعشر سنيف أو عشريف شرط أف تنسحب إسرائيؿ مف الضفة 

بدوف شرط، وتترؾ لمشعب الفمسطيني الحرية الكاممة في تقرير  67الغربية والقطاع والقدس إلى حدود 
 ..78: 2007)عيسى، مصيره ومستقبمو

وبذلؾ فإف تحفظ حركة حماس عمى منظمة التحرير مرتبط بواحدانية التمثيؿ )الممثؿ الشرعي 
والوحيد. ، أما االتياـ بالتفريط فيو موقؼ سياسي ليس مرتبًطا باالعتراؼ بالمنظمة أو عدمو . كما أف 

بتة تضمف قواعد ثا كؿ مطمؽ، ولكف ىي مع سبلـ واضح ذيشبليست ضد السبلـ  حركة حماس
عف  اعف أي مراوغات سياسية، وبذلؾ فيي تأخذ عمى المنظمة قبوليا عممية السبلـ بعيدً  اتنفيذه، بعيدً 

 أي ضمانات حقيقية إلرجاع الحقوؽ الفمسطينية المسموبة.
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 : موقف حركة المقاومة اإلسالمية حماس من السمطة الوطنية الفمسطينيةاثانيً 

جاءت السمطة وتعاممت معيا حماس كأمر واقع ـ، 1993بعد توقيع اتفاؽ أوسمو عاـ 
واستقبمتيا مع بقائيا عمى رفض اتفاؽ أسمو ، وأعمنت حماس  رفضيا المشاركة في االنتخابات 

 ـ ، كموقؼ سياسي وليس رفًضا لمسمطة .1996التشريعية عاـ 

 اانشقاقً  ـ1993عاـ  )اإلسرائيمي.الكياف أوجد اتفاؽ أوسمو الذي وقعتو منظمة التحرير مع 
بيف الفمسطينييف وزاد مف تأـز العبلقة بيف منظمة التحرير وحركة حماس، فتأسيس السمطة جاء  اكبيرً 

 ..271: 2013)أبراش، .في إطار تسوية مرفوضة مف طرؼ حركة حماس

-40: 2010)الدبس، تبنت حركة حماس مجموعة مف النقاط تجاه اتفاقيات أوسمو تمثمت فيو  
41.: 

 الفمسطيني بخطورة التسوية واالتفاقات الناجمة عنيا.توعية الشعب  .1

العمػػؿ عمػػى تكتيػػؿ القػػوى الفمسػػطينية المعارضػػة لمسػػيرة التسػػوية واالتفاقػػات الناجمػػة عنيػػا، والتعبيػػر  .2
 عف موقفيا في الساحات الفمسطينية والعربية والدولية.

سػػػحاب مػػػف المفاوضػػػات مػػػع مطالبػػػة القيػػػادة التنفيذيػػػة فػػػي منظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية بضػػػرورة االن .3
أريحػا، الػذي ىػدد وجػود شػعبنا فػي فمسػطيف والشػتات  –الكياف الصػييوني، والتراجػع عػف اتفػاؽ غػزة 

 في الحاضر والمستقبؿ.

االتصاؿ بالدوؿ العربية واإلسبلمية المعنية، ومطالباتيا باالنسحاب مف المفاوضات وعدـ االستجابة  .4
ييوني، والوقػوؼ إلػى جانػب الشػعب الفمسػطيني فػي مواجيػة لمؤامرة تطبيع العبلقات مع الكيػاف الصػ

 العدو الصييوني ومشروعو.

سمطة الفمسطينية بيف ال إشكالية داخمية فمسطينية تظير  بدأت ؛وبسبب موقؼ حركة حماس
قد أعمنت حماس استعداداىا إلجراء حوار شامؿ وبأجندة مفتوحة مع السمطة وحركة حماس، ومع ذلؾ ف

ـ، 1995كانوف األوؿ عاـ ديسمبر تقى قادة حماس مع ممثمي السمطة في القاىرة في الفمسطينية، وال
سعت السمطة خبلؿ المقاء إلى إقناع حركة حماس بوقؼ نشاطاتيا العسكرية أو تجميدىا، والمشاركة و 

ـ، وقد أممت حماس في أف 1996كانوف الثاني يناير في االنتخابات الفمسطينية التشريعية المقررة في 
شكؿ ذلؾ الحوار بداية لعبلقة سميمة مع السمطة عمى قاعدة صيانة وحماية حقوؽ الشعب الفمسطيني، ي
ا عمى ترسيخ الوحدة الوطنية، وتييئة األجواء مف أجؿ تعميؽ د خرج الطرفاف في بياف مشترؾ اتفقوق
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كيؿ لجنة الثقة والتعاوف، وبذؿ الجيود مف أجؿ إطبلؽ سراح المعتمقيف في سجوف االحتبلؿ، وتش
 ..116: 2007)عيسى، مشتركة لمعالجة المشكبلت الطارئة

إنما  إلى حد المواجية ويرى الباحث أف عبلقة حماس مع السمطة لـ تكف صدامية أو قطيعة
كانت مبنية عمى الحوارات الشاممة  رغـ رفضيا التاـ التفاقية أسموا وبقيت العبلقة مفتوحة بيف السمطة 

، بؿ شكمت حماس زيارات لقيادات السمطة مف  األمني السيء لمسمطة  رغـ السموؾ وحركة حماس
 أجؿ تييئة األجواء لمعمؿ الوطني وتعميؽ الثقة والتعاوف بينيا وبيف السمطة .

رفضت حركة حماس عرض ممثمي السمطة المشاركة في االنتخابات مف جية أخرى، 
ضت فيو بمبدئية واضحة "انتخابات أوسمو" ، رفاصارخً  ارسميً  اأصدرت بيانً ـ، و 1996التشريعية لعاـ 

رفضت  ، كما"تحت حراب المحتؿ الصييوني" التي تكر س "قبضة سمطة الحكـ الذاتي"، حسب تعبيراتيا
، وقد أثارت فكرة المشاركة في تمؾ االنتخابات ـ1996خطوة إسماعيؿ ىنية عندما ترشح النتخابات 

حب ترشيحو )بؿ وتنقؿ بعض المصادر أف حماس في الحركة، مما اضطر ىنية إلى س اقويً  جداًل 
 ..2012)الجعبري، كانت قد صدرت بيانا ضد ىنية نفسو حوؿ موقفو ذاؾ.

وقد ذكر الدكتور أحمد بحر جممة مف األسباب دفعت حماس إلى اتخاذ قرارىا بعدـ المشاركة 
 : .2006)بحر، ىي، و ـ1996في انتخابات عاـ 

و إلغاء بنود مايف المجمس المنتخب مف مفرازات اتفاقية أوسمو، وا  كوف مف إاالنتخابات التشريعية ست .1
بػػػد مػػف إلغػػػاء البنػػػد القائػػػؿ: الكفػػػاح .، أي الإسػػػرائيؿ)الميثػػاؽ الػػػوطني الفمسػػػطيني وخاصػػػة مػػا يمػػػس 

 المسمح ىو الطريؽ الوحيد لتحرير أرض فمسطيف مف دنس الصياينة المجرميف. 

يع عف المجمس ألف ميمتػو ُحػددت قبػؿ االنتخابػات، االنتخابات تحت سقؼ أوسمو تمغي صفة التشر  .2
وىػػو محكػػـو بمػػوائح وأوامػػر جػػاىزة لمتنفيػػذ فقػػط ولػػيس حتػػى لممناقشػػة، وىػػذا يتنػػافى مػػع صػػفة النائػػب 

 الذي انتخب مف قبؿ الشعب ليمثؿ صوت ىذا الشعب. 

سبلمي مقاطعة حماس نابعة مف موقفيا الثابت مف القضية الفمسطينية مف أف أرض فمسطيف وقؼ إ .3
ألجيػاؿ المسػػمميف وال يجػػوز ألحػػد أف يتصػػرؼ بيػػا، واتفاقيػة أوسػػمو ال تعتػػرؼ بيػػذا الحػػؽ بػػؿ تعطػػي 

 % مف أرض فمسطيف. 80الحؽ إلسرائيؿ لمتصرؼ في أكثر مف 

مقاطعة حماس لبلنتخابػات نابعػة مػف موقفيػا الثابػت مػف دولػة االحػتبلؿ الصػييونية بعػدـ االعتػراؼ  .4
واتفاقيػة أوسػمو مػف أىػـ بنودىػا أف يعتػرؼ  ،سرطانية ال بد مف استئصاليا غد ة أنيابيا عمى اعتبار 

 . .إسرائيؿ)الفمسطينيوف بوجود دولة 
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مقاطعة حماس مف أجؿ أف تتجمى وتنكشؼ حقيقة أوسمو، وبرنػامج التسػوية خاصػة وأف الكثيػر مػف  .5
 الناس افتتنوا بو وكانوا يأمموف بسنغافورة جديدة في غزة كما وعدوا بذلؾ. 

كػػػاف اليػػػدؼ مػػػف االتفاقيػػػة ىػػػو القضػػػاء عمػػػى المقاومػػػة وخاصػػػة حركػػػة حمػػػاس، فمػػػيس مػػػف الحكمػػػة  .6
مشروع المقاومػة حيػث تعتبػر المقاومػة اسػتراتيجية ثابتػة  إنياءالدخوؿ في االنتخابات التي يراد منيا 

  عند حركة حماس حتى دحر االحتبلؿ، فما داـ االحتبلؿ موجوًدا فالبندقية مشرعة حتى التحرير.

ـ ىي نفسيا أسباب القبوؿ النتخابات عاـ 1996غياب أسباب الرفض النتخابات عاـ  إف
ـ، 2000ـ، فالمجمس التشريعي لـ يعد أحد إفرازات أوسمو بعد قياـ انتفاضة األقصى عاـ 2006

بالسقؼ الفمسطيني ال بسقؼ االحتبلؿ  اوموت إتفاقية أوسمو، والمجمس التشريعي أصبح محكومً 
، إلى جانب أف الدخوؿ في االنتخابات ال يعني االعتراؼ بدولة االحتبلؿ، ولـ تستطع ىذه اإلسرائيمي

االتفاقية أف تقضي عمى المقاومة أو حركة حماس، وبذلؾ فبغياب األسباب واندثارىا دخمت حركة 
 ـ.2006المقاومة اإلسبلمية حماس االنتخابات التشريعية عاـ 

ـ 1996االنتخابات التشعريعية عاـ  اركة فيالمش ويري الباحث أف غياب حماس عف
ـ ، ال 1996ـ بسبب غياب سياسة األمر الواقع التي كانت مفروضة في عاـ 2006 ومشاركتيا عاـ

 بسبب تغي ر حقيقي في الوثائؽ .

بقيت العبلقة بيف حركة حماس والسمطة الفمسطينية تصادمية في ظؿ االعتقاالت المستمرة لقد 
ف قبؿ أجيزة السمطة الوطنية الفمسطينية، حتى قياـ انتفاضة األقصى عاـ ألعضاء حركة حماس م

ـ، واختبلؼ المعايير إباف تمؾ الفترة، ومواجية حركة حماس والسمطة الفمسطينية لمعدواف 2000
عمى الشعب الفمسطيني، والتدمير الممنيج لمبنية التحتية لممجتمع الفمسطيني ولمؤسسات  )اإلسرائيمي.
طنية الفمسطينية، ووصمت العبلقة في مراحؿ متقدمة خبلؿ ىذه الفترة إلى التنسيؽ الشامؿ السمطة الو 

بيف كافة أطياؼ الفصائؿ الفمسطينية مع قيادة السمطة في مواجية االحتبلؿ خبلؿ ىذه االنتفاضة مف 
 خبلؿ غرفة العمميات المشتركة.

والدعوة إلى انتخابات تشريعية  األحادي الجانب مف قطاع غزة، )اإلسرائيمي.وبعد االنسحاب 
ورئاسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، اتخذت حركة حماس قرارىا بدخوؿ االنتخابات التشريعية عاـ 

 اـ، وقد استطاعت أف تفوز بأغمبية في مقاعد المجمس التشريعي الفمسطيني، وذلؾ يعطي مؤشرً 2006
الخارجية أكثر مما تحكميا األيدلوجية أو أف حركة حماس تحكميا التغيرات السياسية الداخمية و 

في مرحمة مف مراحؿ الحركة  اميثاؽ الحركة وأيدلوجيتيا ال يشكؿ عائقً  إف الميثاؽ، أي بمعنى آخر
مع الوضع القائـ، أو التغيرات  تتواءـوسموكيات  االسابقة أو المستقبمية في أف تتخذ الحركة مواقفً 
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ؽ حماس ىو أسس عامة تحكـ فكر الحركة، ويبقى سموكيا عمى األرض، وبذلؾ فإف ميثا ةالسياسي
الجمود أو الثبات مسألة غير ، فا تقؼ في نفس المكاف لعقود طويمةال ليجعمي ،لمتغيرات اوقراراتيا وفقً 

يأخذ بعيف االعتبار الظروؼ يجب أف سياسي  سموؾمقبولة في المواقؼ السياسية كوف أي موقؼ أو 
 لمتقدـ أو امرشحً وقؼ سياسي ، مما يجعؿ كؿ مرات التي تطرأ عمى الواقعوالتغي الموضوعية والذاتية

  .التراجع وفؽ الظروؼ المحيطة بو الثابت أو
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 الخالصة

ـ حالة استثنائية في 1987شكمت حركة المقاومة اإلسبلمية حماس في نشأتيا وانطبلقيا عاـ 
لمسمميف، وانتيجت الكفاح المسمح ا جماعة اإلخوافاتجاىيف، األوؿ تمثؿ في كونيا خرجت مف رحـ 

المسمميف، بؿ استطاعت أف  جماعة اإلخوافا ىو مألوؼ لعمكوسيمة لمتحرير فمسطيف، وبذلؾ خرجت 
في العديد مف القضايا الحيوية والتي تتعمؽ بالواقع  اوفكريً  االمسمميف تنظيميً  جماعة اإلخوافوز اتتج

واآلخر تمثؿ في كونيا حركة فمسطينية ذات طابع  السياسي والمشاركة السياسية والسموؾ السياسي،
في تعامميا مع كافة  اوطريقً  اإسبلمي أو صبغة دينية إسبلمية، فقد اتخذت مف القرآف والسنة منيجً 

 إلى التعامؿ مع كافة القضايا الحياتية. ، وصواًل )اإلسرائيمي. االحتبلؿمف الصراع مع  االقضايا بدءً 

 وىياكميا التنظيمية في الساحة الفمسطينية عمى مستواىا الداخمي رسمت حماس إنموذجا متميًزا
وأثبتت أنيا حركة مؤسساتية ال تتبع لؤلىواء وال األسخاص إنما تتبع لمفكرة والمنيج ، وأنيا حركة 
شورية تحكميا المصالح والمفاسد في قرارتيا ، وتنظـ شأنيا الداخمي بما يتناسب مع المحيط والزماف 

 بمبادئيا وثوابتيا وميثاقيا . بما ال يخؿُ 

أظيرت حركة المقاومة اإلسبلمية حماس مرونة عالية  في التعامؿ مع العديد مف القضايا، و 
جبل، وأوضحت مف خبلؿ آأـ  سترد عاجبًل وأثبتت أف الثابت ىو الحؽ الفمسطيني الذي يجب أف يُ 

في سبيؿ الرقي  اوخارجيً  اخميً تصريحات قادتيا أنو ليس لدييا إشكالية في التعاطي مع اآلخر دا
بالحركة الوطنية وبالمشروع الوطني الفمسطيني، وليس لدييا إشكالية في مشروع التسوية لكف دوف 

 .ـ بدوف شروط مسبقة1967، وقبمت بدولة فمسطينية عمى حدود )اإلسرائيمي.االعتراؼ بالكياف 

قدراتيا وفعاليتيا وتعاطييا مع وممارسة طورت مف  اإف حركة المقاومة اإلسبلمية حماس سموكً 
ىؿ المرونة والبرجماتية التي ترجمتيا حماس في سموكيا  :العديد مف المواقؼ والقضايا، ويبقى التساؤؿ

مع الحفاظ عمى المقاومة؟، ذلؾ ما ستطرحو  اوخارجيً  االسياسي جعمتيا قادرة عمى إدارة الحكـ داخميً 
 الدراسة في الفصؿ القادـ.
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 الفصل الثالث: إدارة حماس الحكم في قطاع غزة

 مقدمة

تجييز مـ بيئة مواتية ل2005 آب سبتمبراألحادي الجانب في  )اإلسرائيمي.شكؿ االنسحاب 
 لبلنتخابات التشريعية والرئاسية الفمسطينية التي تأخرت مدة خمس سنوات بسبب انتفاضة األقصى

 ـ.2000والتي اندلعت في سبتمبر عاـ 

وبإقرار موعد االنتخابات أعمنت حركة حماس دخوليا االنتخابات التشريعية الفمسطينية، 
المقاعد فييا، وأصبح ليا الحؽ في تشكيؿ  غمبوبإجرائيا فازت حركة المقاومة اإلسبلمية حماس بأ

أكبر فصيميف في  الداخمي  بيف االنقساـوقع  االحكومة الوطنية الفمسطينية، وبتوالي األحداث دراماتيكيً 
انتيى األمر بسيطرة حركة حماس عمى قطاع غزة، و ، .حركة حماس وحركة فتح)الساحة الفمسطينية 

دارتي  لكافة مناحي الحياة فيو. اوا 

تحاوؿ الدراسة أف تطرح في ىذا الفصؿ إدارة حركة حماس لمحكـ في قطاع غزة ما بيف 
 ت، وتوضيح كيؼ كاف واقع الحكـ والمقاومة في ظؿ حكـ حماس.النجاحات واإلخفاقا
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 المبحث األول

 (واآلثار االنتخابات التشريعية )األسبابفوز حماس ب
 

تحتـ عمى السمطة منظمة التحرير ياسر عرفات، بعد رحيؿ الرئيس السابؽ لمسمطة الفمسطينية و 
الوطنية الفمسطينية، وقد أعمف رئيس السمطة الفمسطينية إجراء انتخابات رئاسية الختيار رئيس السمطة 

ـ، 2005ني كانوف الثا يناير 9ح عف إجراء انتخابات رئاسية في و الوطنية الفمسطينية المؤقت روحي فت
جراء انتخابات محمية  ..2004)وفا: ـ2005 تموز يوليو 17وتشريعية في  وا 

حمية والتشريعية، وأعمنت رحبت حركة حماس باإلعبلف عف إجراء االنتخابات الرئاسية والم
دخوليا في االنتخابات المحمية والتشريعية، وقد حصمت حركة حماس في االنتخابات المحمية عمى 

: 2005)العجرمي، % في قطاع غزة65% مف عدد أعضاء المجالس المحمية في الضفة الغربية و36
46.. 

ـ، فقد صرح سعيد 2005وقد رفضت حركة حماس دخوؿ االنتخابات الرئاسية الثانية عاـ 
صياـ القيادي في حركة حماس أف موقؼ حركتو مف انتخابات رئاسة السمطة الفمسطينية ثابت ولـ 

مف  ايً أولف تدعـ  اوتصويتً  ابقرارىا مقاطعة ىذه االنتخابات ترشيحً يتغير، وأف الحركة متمسكة 
 ..2005)وكالة أنباء البحريف: المرشحيف بأي صورة مف الصور

حماس عف عزميا المشاركة ـ، فقد أعمنت حركة 2005ابات التشريعية الثانية عاـ أما االنتخ
ممثؿ الحركة صرح و  ـ،2005 تموز في شير يوليو الثانية والتي قررت في االنتخابات التشريعية

ف الحركة عقدت مشاورات مستفيضة شممت "إ :الدكتور محمد غزاؿ في مؤتمر صحافي عقد في نابمس
 .ةي)اإلسرائيمسرى في السجوف وىيئاتيا القيادية في الداخؿ والخارج بما في ذلؾ األمختمؼ مؤسساتيا 

لى التمسؾ بالحقوؽ المشروعة لمشعب إ ااستنادً ف القرار جاء وا   ،وقررت المشاركة في االنتخابات
 تيأف المشاركة تأوضح أو  ،الفمسطيني وحماية برنامج المقاومة كخيار استراتيجي حتى زواؿ االحتبلؿ

عمى تعزيز نيجيا في خدمة الشعب الفمسطيني في كافة المجاالت س حماحركة طار حرص إفي 
لى نبض الشارع الفمسطيني إحركة استجابت الف ا  و  ،ورعاية شؤونو ومصالحة وحماية حقوقو ومكتسباتو

ا، )كونالفمسطينية المحتمة األرضوحرصو عمى مشاركة جميع القوى والفصائؿ في الحياة السياسية في 
2005..  
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في المجمس  ا. مقعدً 76فازت حركة حماس مف خبلؿ قائمتيا قائمة التغيير واإلصبلح بػ)
% مف أعضاء المجمس، أما عمى 57.6ـ، وبذلؾ شك مت ما نسبتو 2006التشريعي الفمسطيني لعاـ 

كميف ما مش ا. مقعدً 46مستوى الدوائر االنتخابية، فقد تمكنت قائمة التغيير واإلصبلح مف الفوز بػ)
. 30% مف مقاعد الدوائر، وعمى مستوى القوائـ االنتخابية، فقد فازت ىذه القائمة بػ )69.7نسبتو 
% مف المقاعد المخصصة لمقوائـ االنتخابية، كما دعمت حركة حماس 45.4ويشكموف ما نسبتو  امقعدً 

 امقعدً  80ة لحركة حماس االنتخابات، لتصبح المقاعد الموالي شحيف مستقميف حققوا النجاح فيأربعة مر 
 ..5: 2005)مركز دراسات الشرؽ األوسط، % مف مجموع مقاعد المجمس التشريعي60.6أي ما نسبتو 

ـ ورفض 1996دار جدؿ طويؿ حوؿ المفارقة ما بيف االنتخابات التشريعية األولى عاـ 
عبلف حماس المش2006حماس المشاركة فييا، واالنتخابات التشريعية الثانية  اركة فييا، ذلؾ في ـ وا 

قاؿ ظؿ ما أصدره أحمد نمر القيادي في حركة حماس مف فتوى تحـر االنتخابات والمشاركة فييا، فقد 
سواء المشاركة فييا بالترشيح  ،ف لديو فتوى تحـر المشاركة في االنتخابات التشريعيةأالشيخ أحمد نمر 

لـ تختمؼ الظروؼ اآلف عف ": س فييا قائبًل وانتقد بشدة مشاركة حما ،احراـ شرعً  أنياب، و أو االنتخا
جميعيا تقع تحت سقؼ أوسمو ثـ أيف شرعية المقاومة وأولويتيا لتحرير  أنياو  ـ1996انتخابات 

، إلى جانب إصدار بياف عف .2006)جريدة الشرؽ األوسط، يفمسطيف في برنامج الحركة االنتخاب
لمشاركة في االنتخابات التشريعية الثانية، مجموعة متشددة مف حركة حماس تستنكر فييا قرارىا ا

وتستنكر ىرولتيا إلى االنتخابات التي نتجت عف أوسمو، والتي أطمقت عمى نفسيا )شرفاء حركة 
 ..2006)درويش، حماس.

وقد بيف حسف يوسؼ القيادي في حركة حماس أف سبب قبوؿ حماس المشاركة يعود إلى 
، وأف جميع .إسرائيؿ)يات مع مفاوضات واتفاق عقده مس التشريعي في عدـاتضاح دور المج

لى ازدياد القوة الشعبية لحركة حماس، وقد المفاو  ضات واالتفاقيات كانت توقع باسـ منظمة التحرير، وا 
 اشرعيً  اولـ يكف موقفً  اسياسيً  اأكد أف عدـ مشاركة حماس في االنتخابات التشريعية السابقة كاف قرارً 

يتـ تمريره مف خبلؿ ىذه  اخطيرً  اميا، وأف حماس رأت أف ثمة مشروعً يحـر تمؾ المشاركة أو يحم
لواقع سياسي  ااالنتخابات وىو مشروع سمطة الحكـ الذاتي الذي رسمت معالمو آنذاؾ ليكوف ترسيمً 

 ..194-193: 2007)عيسى، فمسطيني ميزوـ يقبؿ بالتنازؿ عف الحقوؽ األساسية

أشرؼ العجرمي مجموعة مف العوامؿ التي دفعت  مف ىذا الجدؿ، فقد حدد الباحث اوخروجً 
)العجرمي، ىيو ـ، 2006حركة حماس إلى اتخاذ قرارىا بالمشاركة في االنتخابات التشريعية الثانية 

2005 :43-45.: 
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ة فػي موضػوع التيدئػة ووقػؼ إطػبلؽ النػار، حيػث ميمػ اشعور حماس بالقوة: في ظؿ امتبلكيػا أوراقًػ .1
احة الفمسطينية إلى قناعة مفادىا أف أي اتفاؽ فمسطيني داخمي ال توصمت مختمؼ األطراؼ في الس

يمكػػف الوصػػوؿ إليػػو بػػدوف موافقػػة حمػػاس، كمػػا ال يمكػػف لمسػػمطة توقيػػع أي اتفػػاؽ سػػبلـ مػػع إسػػرائيؿ 
 دوف موافقة حماس عميو.

حاجػػػػة حمػػػػاس إلػػػػى الحمايػػػػة والشػػػػرعية السياسػػػػية، فػػػػي ظػػػػؿ اليجمػػػػة األمريكيػػػػة الشرسػػػػة عمػػػػى كػػػػؿ  .2
 إلسبلمية في إطار ما يسمى مكافحة اإلرىاب األصولي.المنظمات ا

قراءة حماس لمزاج الرأي العاـ الفمسطيني الذي خاض انتفاضة األقصى ويرغب في الراحػة وتحقيػؽ  .3
 بعض اإلنجازات االقتصادية واالجتماعية وغيرىا.

خاصػة ؼ ظػؿ إدراؾ حماس بعقـ العممية السممية وعدـ قدرتيا عمى اإلفضاء ألية تسوية سياسية، و  .4
 حكومة شاروف، وبذلؾ لف تضطر لدفع أي ثمف سياسي جراء تمؾ المشاركة.

حاجة لمعمؿ السياسي والجماىيري وليس فقط المقاومة المسمحة، خاصة في ظؿ ب أنياقناعة حماس  .5
 المتغيرات الدولية اليائمة.

دد بشطبيا في حاؿ شعور حماس بأىمية تغيير نيجيا وسياستيا، في ظؿ المتغيرات الدولية التي تي .6
 استمرارىا برفع نفس الشعارات وتبني ذات النيج.

في ذروة قوتيا، وىو األمر الذي يمكنيا مف حصاد أكبػر قػدر ممكػف مػف النتػائج  أنياقناعة حماس ب .7
 في العممية االنتخابية.

كاف التغير السريع والمفاجئ في الخارطة السياسية الفمسطينية، والذي تمثؿ بوصوؿ حركة 
ارضة، أف أدخؿ العديد مف السياسييف س إلى سدة الحكـ، ورجوع حركة فتح إلى صفوؼ المعحما

ف في دوامة مف التساؤالت تدور فحواىا حوؿ العوامؿ التي دفعت إلى ىذا التحوؿ ميف والمحموالمراقبي
 الدراماتيكي في المشيد السياسي الفمسطيني.

دارتيا لمسمطة، فتدىور  تمثؿ األوؿصنؼ المحمموف العوامؿ إلى محوريف: و  في حركة فتح وا 
غياب أبو عمار الذي كاف  بعد الوضع التنظيمي لحركة فتح في ظؿ االنقسامات والخبلفات الداخمية،

عمى جمع األطراؼ المختمفة لمحركة، إلى جانب سوء أداء السمطة والفساد والجمود في عممية  اقادرً 
 حقيؽ أي تقدـ ممموس في المسار السياسيالسبلـ، والفشؿ الذي لحؽ المفاوضات وعدـ ت

 ..54: 2011)حمد، 
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أما المحور الثاني فتمثؿ في حركة حماس، والذي جاء نتيجة مجموعة مف األسباب تضافرت 
 :.6: 2006)مركز دراسات الشرؽ األوسط، لتمنح حركة حماس ىذا الفوز، وىي

 ـ.2000دور حركة حماس في المقاومة خبلؿ انتفاضة األقصى الثانية  .1

فالػديف لػو تػأثير كبيػر، وخاصػة فػي ظػؿ فشػؿ التجػارب  ديني اإلسػبلمي فػي الثقافػة العامػة؛التأثير الػ .2
 السابقة كالقومية واليسار، إضافة إلى تشجيع الديف اإلسبلمي لممقاومة وتقديـ الخدمات االجتماعية.

 عمى المستوى السياسي واالجتماعي. شامبًل  اقد مت حماس برنامجً  .3

بػػر جمعياتيػػا ومؤسسػػاتيا المنتشػػرة التػػي عممػػت عمػػى ماتي الػػذي لعبتػػو حركػػة حمػػاس عالخػػد الػػدور .4
 توزيع المعونات والخدمات االجتماعية المختمفة لممحتاجيف والمتضرريف.

االنضػػباط داخػػؿ صػػفوؼ الحركػػة، فيػػي لػػـ تشػػيد مػػا شػػيدتو حركػػة فػػتح مػػف انشػػقاقات فػػي قوائميػػا  .5
ع ا  لشارع الفمسطيني عمى اختيارىا كقيادة لممرحمة القادمة. االنتخابية، وفي مرشحييا، وىو ما شج 

الرافض لمتعامؿ مع الحركة إلى رد  فعؿ عكسي لدى الناخػب  )اإلسرائيمي.ساعد الموقؼ األمريكي و .6
 والواليات المتحدة.  .إسرائيؿ)الفمسطيني، والذي اختار ما رفضتو 

رقػػى ووضػػع اقتصػػادي أفضػػؿ مػػف الػػذي فػػي الوصػػوؿ إلػػى حيػػاة أ االتغييػر الػػذي اختػػاره الشػػعب طمًعػػ .7
 لتحقيؽ ىذه الغاية. يمر، وىو ارتأى في النيج اإلسبلمي الذي تنتيجو حركة حماس سبيبًل 

يذكر ببلؿ الحسف أف سبب التغيير في الخارطة السياسية الفمسطينية يعود إلى تميز حركة 
رتبط بالناس وىموميـ توجيات: عمؿ اجتماعي ميداني يومي ي ةالمقاومة اإلسبلمية حماس بثبلث

وب وصامد في ميداف المعركة، وفكر إسبلمي ية، وعمؿ مقاوـ لبلحتبلؿ صابر ودؤ المعيشية والتعميم
مف  متحضر بعيد عف االنغبلؽ، أما حركة فتح فتمؾ الحركة التاريخية المناضمة، التي قدمت سيبًل 

تتحمؿ مسئولية اتفاؽ أوسمو أف  الي كتبالشيداء الذيف صنعت تضحياتيـ تاريخ فمسطيف الحديث، 
بكؿ تبعاتو السمبية، ثـ قيض ليذه الحركة أف تصبح الحزب الحاكـ، وأف تتماىى مع السمطة 

 ..2006)الحسف، الفمسطينية، وىي كانت سمطة مف نوع فريد، سمطة مف دوف سيادة

مجمس دفعت ىذه األسباب والعوامؿ إلى فوز حركة المقاومة اإلسبلمية حماس في انتخابات ال
 الفمسطينيحادة في النظاـ السياسي  انعطافة ـ، وشكمت النتائج2006الفمسطيني الثانية عاـ التشريعي 
حقية بقيادتيـ لممرحمة المقبمة، كما أوجدت حالة مف الفمسطينيوف حركة حماس ثقتيـ واألفقد منح 

وأوضحت مدى تقمص  الثنائية القيادية في الساحة الفمسطينية انقسمت ما بيف حركتي حماس وفتح،
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: 2006)الكيالي، الشعب وفدا مقراطية وحزبيف الشعبية والديائؿ الفمسطينية اليسارية كالجبيتيمكانة الفص
34-35.. 

ا لحؿ الوضع الراىف إلى إلى جانب ىذه النتائج السابقة، فقد أوجدت االنتخابات التي نظر إليي
ئاسة متبنية برنامج منظمة التحرير )التسوية في التعارض ما بيف الر  تأزمة جديدة تمثم وضع أفضؿ

السممية.، والحكومة والمجمس التشريعي متبنية حركة حماس )المقاومة المسمحة.، فالتوقعات كانت 
تصب باتجاه تشكيؿ الطرفيف حكومة تبقي فييا عمى حركة فتح في جانبيا السياسي، وتصبح حماس 

مس التشريعي الفمسطيني والحياة السياسية لممؤسسات معارضة فعالة مع رقابة وشفافية في أداء المج
 ..100: 2008)أبوعرب، الفمسطينية كافة

يرة األحداث واالقتتاؿ الداخمي بيف ماس الحكومة الفمسطينية وتسارع وتومع تشكيؿ حركة ح
حركتي فتح وحماس، دوف الخوض في تفاصيؿ ودوافع االقتتاؿ، الذي انتيى بانقساـ فمسطيني سياسي 

 رافي، أوصؿ حركة حماس إلدارة الحكـ في قطاع غزة بشكؿ مطمؽ.وجغ

السمات  سـ دخوؿ حركات المقاومة اإلسبلمية النظاـ السياسي الفمسطيني بالعديد مفاتو 
عادتيا لعمق أما اإليجابية فتمثؿ في إعادة االعتبار اإليجابية منيا والسمبية؛ يا لمقضية الفمسطينية وا 
وؿ في شراكة سياسية مع حركة فتح وباقي القوى الوطنية والذي ينعكس عمى العربي واإلسبلمي، والدخ

صبلح المؤسسات السياسية الفمسطينية، وشرعنة المقاومة مف قبة البرلماف، أما  قوة وبنية النظاـ، وا 
ـ، وتفشي 2007في أحداث حزيراف  .الدـ الفمسطيني)السمبية فيمكف تحديدىا في تجاوز الخط األحمر 

المقيتة في سياسة التعييف في األجيزة األمنية، وتأثر العبلقات االجتماعية في غزة والضفة  الحزبية
نتيجة االنقساـ، وحالة االستقطاب الحاد بيف قطبي الحركة الوطنية فتح وحماس، وفشؿ القانوف 

النخب ، والنزعة الثأرية واإلحبللية عند االنقساـ األساسي في معالجة اإلشكالية التي طرأت بعد 
)الدجني، السياسية، حيث غمبت المصالح الحزبية والشخصية عند النخب السياسية عمى القضايا الوطنية

2010 :34-35.. 

ىذه الجذور ترجع  ،جذورلو لمأزؽ الذي يعيشو النظاـ السياسي الفمسطيني اأف  ابات واضحً ف
 عمى ثوابت ومرجعيات مشتركة،تشريعية قبؿ االتفاؽ النتخابات الا الفصائؿ فييا دخمتلمحظة التي 

                                                           
  ٟ2005ِبسط  15٘زٖ اٌششاوخ ِب ث١ٓ زّبط ٚفزر ٚاٌمٜٛ اٌٛغ١ٕخ رّثٍذ خً صٛس٘ب فٟ ِإرّش اٌسٛاس اٌفٍغط١ٕٟ اٌزٞ عمذ ثبٌمب٘شح ف ،َ

ذ٠ذ اٌٙذٔخ ِمبثً ٚلف االعزذاءاد )اإلعشائ١ٍٟ(ح، ٚزك اٌشعت اٌفٍغط١ٕٟ فٟ اٌّمبِٚخ ِٓ أخً ئٔٙبء االززالي، ٚاٌزٞ أوذ ٚثزٛافك ٚغٕٟ رّ

 ٚاإلٔدبص األثشص اٌزٞ عدً فٟ ٘زا اٌّإرّش رّثً فٟ اٌزٛافك عٍٝ رط٠ٛش ِٕظّخ اٌزسش٠ش اٌفٍغط١ٕٟ ٚفك أعظ ٠زُ اٌزشاظٟ ع١ٍٙب، ثس١ث رعُ

١خ ثصفخ إٌّظّخ اٌّّثً اٌششعٟ ٚاٌٛز١ذ ٌٍشعت اٌفٍغط١ٕٟ، ٘زا اٌزٛافك غ١ش اٌّغجٛق ث١ٓ اٌفصبئً اٌفٍغط١ٕ١خ خ١ّع اٌمٜٛ ٚاٌفصبئً اٌفٍغط١ٕ

فٟ رٌه اٌّإرّش عجش عٓ رطٛس وج١ش فٟ ثشاِح زشوزٟ زّبط ٚاٌدٙبد اإلعالِٟ ئٌٝ خبٔت فصبئً إٌّظّخ، ِٓ خالي ٔظشرّٙب ئٌٝ إٌّظّخ 

ب ٌٍشعت اٌفٍغط١ٕٟ ثششغ ئخشاء ئصالزبد فٟ ١٘ىً إٌّظّخ، ٚئلبِخ اٌذٌٚخ اٌفٍغط١ٕ١خ عٍٝ األساظٟ اعزّبًدا ثششع١زٙب ٚٚزذا١ٔخ رّث١ٍٙ

 َ.1967اٌّسزٍخ عبَ 
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نو ال يمكف أف يحدث تداوؿ ديمقراطي سممي عمى السمطة بيف أحزاب سياسية ذات برامج أذلؾ 
ذلؾ أف وصوؿ  ترجع الجذور إلى بنية مؤسساتية تفتقر لمفكر والتفكير االستراتيجي، اأيضً  متناقضة،

 :.125: 2006)أبراش، ف اثنيفالمشيد السياسي الفمسطيني إلى ما وصمنا إليو ُيفسر بواحد م

ىػػدفيا ، أف العمميػػة االنتخابيػػة برمتيػػا ىػػي صػػفقة دوليػػة بمشػػاركة أطػػراؼ محميػػة تفتقػػر لموطنيػػة  األول:
حركػػػة فػػػتح  وقػػػؼ االنتفاضػػػة وتػػػدمير المشػػػروع الػػػوطني الفمسػػػطيني مػػػف خػػػبلؿ تػػػدمير قػػػواه الحيػػػة،

تػدمير المنظمػة وتحييػد حركػة وحركة حماس وفصائؿ منظمة التحرير بعد أف عممػوا لسػنوات عمػى 
 لتصفيتيا. االجياد تمييدً 

بحيػث لػـ  ،اغيػاب المفكػريف االسػتراتيجييف فػي مراكػز اتخػاذ القػرار عنػد السػمطة والمعارضػة مًعػ الثاني:
تػتـ قػػراءة خطػة شػػاروف لبلنفصػاؿ األحػػادي الجانػب قػػراءة إسػتراتيجية بحيػػث يػتـ الػػربط بينيػا وبػػيف 

ج العسػكري لمفمسػطينييف ثػـ التيدئػة واإلصػرار األمريكػي عمػى إجػراء مأزؽ المفاوضات ومػأزؽ الػني
عػػدـ أخػػذ و  االنتخابػػات فػػي موعػػدىا بػػالرغـ مػػف وضػػوح التػػدىور المتزايػػد لحركػػة فػػتح وقػػوى اليسػػار،

مشػكمة ليسػت ، ذلػؾ فػي ظػؿ وجػود الحوار الوطني لمتوصؿ لثوابت ومرجعيات مشتركة مأخػذ الجػد
والتزامػػػات ولكنيػػػا مشػػػكمة انعػػػداـ ثقػػػة بػػػيف القػػػوى السياسػػػية مشػػػكمة دسػػػتورية وال مشػػػكمة نصػػػوص 

 ومشكمة مصالح ضيقة. 

 تداعيات فوز حركة حماس  -

لقػػد كػػػاف لفػػوز حركػػػة حمػػػاس تػػداعيات عمػػػى أطػػراؼ عديػػػدة فقػػػد الح األمػػر جمًيػػػا منػػػذ 
المحظة األولػى لفػوز حركػة حمػاس أنيػا غيػر مرغػوب بيػا إسػرائيمًيا وفمسػطينًيا وذلػؾ مػف خػبلؿ 

 حات األولى لمحكومة الصييوني ولمشخصيات الفتحاوية البارزة في السمطة التصري

فأعمنػػت إسػػرائيؿ بعػػد يػػـو واحػػد مػػف إعػػبلف فػػوز حركػػة حمػػاس باالنتخابػػات التشػػريعية 
عمػى لسػاف رئػيس وزرائيػػا إييػود أولمػرت أنيػػا لػف تػدخؿ فػي مفاوضػػات مػع السػمطة الفمسػػطينية 

لتػدميرىا ، ودعػػت ليفنػػي االتحػاد األروبػػي التخػػاذ فػي ظػػؿ وجػود منظمػػات ارىابيػػة كانػت تػػدعو 
 قرارات حاسمة ضد حكومة تتزعميا منظمة إرىابية ) الجزيرة نت ..

المحظة األولى أف مػف فػاز باالنتخابػات عميػو أف يتحمػؿ مف أما صائب عريقات أعمف 
يؿ لػػف تشػػارؾ فػػي الحكومػػة القادمػػة وأف الػػرئيس سػػيدعوا حمػػاس لتشػػكمسػػؤلياتو وأف حركػػة فػػتح 

 .. 2006) دنيا الوطف:الحكومة منفردة 
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وقد بدأت السمطة وحركة فتح مف المحظة األولى تسعى إلسقاط حركة حماس ورفضت التػداوؿ 
السػػػممي لمسػػػمطة فقػػػد صػػػرح دحػػػبلف أننػػػا )سػػػنرقص حمػػػاس خمسػػػة بمػػػدي .  وىػػػذا كشػػػؼ عػػػورة 

 . ؼ بنتائج فوز حماسولـ تعتر  الديمقراطية الفمسطينية التي دعت ليا السمطة عبر االنتخابات

منذ المحظة  القتاؿ في تورطواواألجيزة األمنية  فتح حركة  عناصر أف مف الرغـ فعمى
ورفضوا التعامؿ مع الحكومة الفمسطينية العاشرة وااللتػزاـ بػأوامر وزيػر  األولى لتشكيؿ الحكومة
 الحقيقػػة فػػي كػػاف اإلقتتػػاؿ ىػػذا أف تؤكػػد ودالئػػؿ بػػراىيف ىنػػاؾ أف إال ، الداخميػػة سػػعيد صػػياـ 

 اعتبػػرت التػػي األطػػراؼ كػػؿ بمورتيػػا فػػي تورطػػت التػػي المتداخمػػة المخططػػات مػػف لمعديػػد تتويجػػاً 
 وتشػػكيميا األخيػػرة الفمسػػطينية التشػػريعية االنتخابػػات فػػي حمػػاس حركػػة فػػوز مػػف متضػػررة أنيػػا

 والمؤسسػة ،" فػتح"  حركػة داخػؿ التيارات وبعض المتحدة، والواليات إسرائيؿ وتحديداً  الحكومة،
 اإلقتتػػػاؿ أتػػػوف الػػػى الفمسػػػطيني بالشػػػعب الػػػدفع جػػػاء وبالتػػػالي الفمسػػػطينية؛ السػػػمطة فػػػي األمنيػػػة
 حركػة حكػـ مػف بػالتخمص اإلسػرائيمي األمريكػي اليػدؼ بتحقيؽ تسمح عمؿ آلية كآخر الداخمي
 وقطػػػػع والمقاطعػػػػة الحصػػػػار: مثػػػػؿ األخػػػػرى العمػػػػؿ آليػػػػات أف واضػػػػحاً  بػػػػات أف بعػػػػد حمػػػػاس،

 . 2007) النعامي: .اليدؼ ىذا تحقيؽ في فشمت اإلسرائيمي، والقمع اإلقتصادية، المساعدات

 اإلسرائيمية اإلمريكية الخططوقد أعمف رئيس االستخبارات الصييونية السابؽ عاموس 
 مف الكثير ىناؾ كاف المتحدة والواليات إسرائيؿ مف لكؿ بالنسبة،  حماس حكومة إلسقاط
 السياسي، الفعؿ دائرة عف الحركة وتغييب حماس حكومة إسقاط مف تجعؿ التي األسباب

 إسرائيؿ أعاد حماس حركة فوز أف فقد إلسرائيؿ فبالنسبة. األوؿ الطراز مف إستراتيجياً  ىدفاً 
 اقناع في الصييونية الحركة فشؿ قمة"  يمثؿ حماس فوز أف معتبراً  ،" األوؿ المربع"  الى

 .2006: احرنوت) وجودىا بشرعية بالتسميـ العرب

حكومة اللف يتعامؿ مع و  عف الدعـ سيوقؼ نشاطو  وأما االتحاد األوربي فأعمف أنو
 واحتراـ بإسرائيؿ العتراؼاوىي  ،التي شكمتيا حماس إال بعد اعترافيا بشروط الرباعية

 .2006ىارتس :. ) العنؼ ونبذ الفمسطينية والسمطة إسرائيؿ بيف الموقعة االتفاقات

 والعدواف لبلحتبلؿ نياية وضع تطمب أف الرباعية المجنة عمى يجب كاف لقد  رد أبوزىري و 
 .العدواف أماـ اليديف مكتوفة وتقؼ باالحتبلؿ تعترؼ بأف الضحية تطالب أف ال اإلسرائيمييف
 .2006)الرياض :



74 

 

سرائيمًيا محاصرة حكومة  وبعد رفض الحكومة االعتراؼ بشروط الرباعية تقرر أمريكًيا أوربًيا وا 
ة حتى إسقاطيا أو رضوخ الحكومة  لشروط الرباعية الدولية وىو ما اعتبرتو حماس إنكار ىني

 الجزيرة :نت .ع األطراؼ .)لمديمقراطية التى دعت ليا جمي

 وتشريعية رئاسية انتخابات إلجراء الدعوة عباس محمود الفمسطيني الرئيس قررحينيا 
 .القرار ىذا ؿحو  االنتخابات لجنة مع سيتشاور إنو وقاؿ، مبكرة

 الفمسطيني األسرى شؤوف وزير عمفأ عباس الرئيس قرار عمى سريع فعؿ رد وفي
 حكومة تشكيؿ ىي األولوية  قائبل مبكرة، انتخابات إلجراء حماس حركة رفض بياق وصفي
 يعقد شيء أي ترفض  الحركة أف وأضاؼ،  الوحيد الحؿ ىو ىذا أف ، وأكد وطنية وحدة

 . الفمسطيني الوضع

 وتشكؿ الفمسطيني التشريعي المجمس في باألغمبية تحظى التي حماس حركة وكانت 
 غير سيكوف ألنو مبكرة انتخابات بإجراء قرار بأي تعترؼ لف أنيا أعمنت قد الحالية الحكومة
 .2006)الجزيرة نت : .وصفيا حد عمى دستوري،
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 المبحث الثاني

 2013 – 2007من واقع إدارة حماس لمحكم في قطاع غزة 
 

ف الضفة ـ وما نجـ عنيا مف انقساـ سياسي وجغرافي ما بي2007بعد أحداث حزيراف يونيو 
حركة المقاومة اإلسبلمية حماس عمى قطاع غزة، وأصبحت إدارة الحكـ  الغربية وقطاع غزة، سيطرت

أىـ  اعرض واقع إدارة حماس لمحكـ في قطاع غزة، مبينً تخضع ليا، وبذلؾ فإف ىذا المبحث يفيو 
 يا أو مارستيا.ققتيا وأىـ اإلخفاقات التي وقعت فيالنجاحات التي ح

ولكف قبؿ المضي في تقييـ التجربة سنحاوؿ أف نمقي الضوء عمى واقع قطاع غزة بعد سيطرة 
 حركة حماس عميو، لنتمكف مف تقييـ كافة الجوانب بشكؿ محايد.

 

 القات(: قطاع غزة بعد سيطرة حركة حماس )الحصار واإلغأواًل 

ـ، بدأ العدو ينفذ 2006بعد فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية الفمسطينية الثانية 
عمى القطاع، فرض العدو  اسياسة حصار تدريجي عمى قطاع غزة، ومع سيطرة حركة حماس كميً 

غبلقً  اخانقً  احصارً   لكؿ منافذ الحياة في قطاع غزة. امستمرً  اوا 

 سبتمبر 19في  تصعيد المعنوي والمادي ضد قطاع غزةالمف سقؼ  ")اإلسرائيمي.الكياف رفع "
وقد  ،"، وأتبع ذلؾ بفرض سمسمة مف القيود اإلضافية عمى القطاعامعاديً  اأعمنو "كيانً  إذ، ـ2007 أيموؿ

 نوفمبر والضفة الغربية في ذكر البنؾ الدولي في تقرير أعده عف الوضع االقتصادي في قطاع غزة
أف عدـ القدرة عمى التنبؤ بعمؿ المعابر التجارية أدى إلى عدـ قدرة المنشآت  ـ2007 تشريف الثاني

عمى استيراد وتصدير المنتجات بطريقة مخططة ومربحة، كما تسببت ىذه األوضاع في إغبلؽ 
كاف  ـ2008 كانوف الثاني يناير 18وفي ، المشاريع وىجرة رؤوس األمواؿ والعقوؿ إلى الخارج

إقفاؿ كؿ المعابر" مع قطاع غزة ب" إييود باراؾ .)اإلسرائيمي.وزير الدفاع )يث أمر ح ؛التصعيد األعمى
كما قطعت "إسرائيؿ" إمدادات الوقود بشكؿ كامؿ عف القطاع، متسببة بإغراؽ معظـ أجزائو في ظبلـ 

)الخضري، ـ2008كانوف الثاني يناير 20في  الوحيدة توليد الكيرباء محطةدامس، نتيجة توقؼ عمؿ 
2010.. 
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ة واالجتماعية لمعظـ سكاف تمؾ القرارات الصييونية أدت إلى تردي األوضاع االقتصادي
منفى أو بقعة جغرافية معزولة عف العالـ بأجمعو، في ظؿ كونو ب فقد أصبح القطاع أشبو  القطاع؛

وث يعتمد وبالدرجة األولى عمى المساعدات اإلنسانية اإلغاثية مف المنظمات الدولية كوكالة الغ
يعتمد عمى المواد المستوردة في كافة  ،غير منتج ااستيبلكيً  ااقتصادً  كوف اقتصاده وغيرىا، إلى جانب 

 مناحي حياتو اليومية.

التي انعكست عمى واقع الحياة في قطاع غزة بكافة مناحييا ال  اآلثاروسنحاوؿ ذكر أىـ 
تعمؿ فيو حكومة غزة، وأىـ ىذه حصرىا، وىو كمقدمة توضيحية لمواقع السياسي واالقتصادي الذي 

 االنعكاسات يمكف حصرىا في النقاط التالية:

مختمؼ القطاعات االقتصادية واالجتماعية لتجعؿ مف قطاع  عمىنتائج كارثية  ؼ الحصارخم  
عمى أية سعى لمقضاء و  ،لى القطاعا  البضائع مف و و حركة األفراد  الحصار شؿ  فقد غزة منطقة منكوبة، 

ية بشكؿ يخالؼ كؿ التفاىمات والتعيدات التي قطعيا االحتبلؿ أماـ المؤسسات الدولية تبادالت تجار 
لثبلث  اباتخاذ ما مف شأنو أف يسيؿ حركة البضائع واألشخاص داخؿ وخارج المناطؽ الفمسطينية طبقً 

 ..2010)الخضري، ـ2005 تشريف الثاني خرىا اتفاقية الحركة والعبور في شير نوفمبرآاتفاقيات كاف 

أما عمى مستوى القطاعات االقتصادية الداخمية التي يعتمد عمييا قطاع غزة، فقد أدى 
كبح اإلنتاج في معظـ و إلى تدىور الوضع في قطاع غزة  الحصار في ظؿ وقؼ إمدادات الوقود

 ادورً ب عمي يالذالنشاط الزراعي ، وعمى مستوى القطاعات وتعطيؿ شبكات المياه والصرؼ الصحي
بو ما يعمؿ و يوفر الكثير مف المواد الخاـ لمختمؼ القطاعات االقتصادية، و الصادرات، باب  في ارئيسً 

في الفترة  عامؿ، يعمموف كعمالة موسمية ) مؤقتة. 250000عامؿ، إضافة إلى نحو  450000يقارب 
  .راعة.، وىـ عماؿ باألجرة اليوميةموسـ الز مف أكتوبر حتى مايو )

أضرار فادحة ضربت قطاع المنتجات الزراعية بلمعابر التجارية، تمرار إغبلؽ اتسبب اسقد ل
 ؛الفمسطينية، والتي تشتير بجودتيا العالية، والتزاميا بشروط الصحة، ومعايير اإلنتاج الزراعي الدولية

غبلؽ المعابر أدى إلى فقداف  القيود تبعو قطاع الصيد بسبب  . ثـألؼ عامؿ عمميـ 35فالحصار وا 
ر المفروض عمى حركة الصادرات ونقص المدخبلت حظاللقد أدى و ركة الصيد، المفروضة عمى ح

 ..2011)شقورة،  األساسية إلى شمؿ أجزاء كبيرة مف قطاع الزراعة

كاف ذي لقد أثر اإلغبلؽ طويؿ المدى عمى بنية االقتصاد الفمسطيني في قطاع غزة، الو 
ؼ قدرة القطاع الخاص عمى النمو ومف ثـ النمو االقتصادي مف خبلؿ إضعا تراجع فقد، أصبًل امتوسطً 

ويشير البنؾ الدولي في تقرير لو عف آثار الحصار واإلغبلؽ، أف رأس الماؿ ، عمى خمؽ فرص العمؿ
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الصناعي والبشري يواصؿ تآكمو، وكؿ شير يمر في ظؿ استمرار الوضع كما ىو عميو، يجعؿ انتعاش 
ثر صعوبة مف ذي قبؿ، وىذا يضعؼ ويعيؽ اآلفاؽ االقتصاد واسترداده لعافيتو في نياية المطاؼ أك

التنافسية طويمة األجؿ لبلقتصاد الفمسطيني، ووفًقا لتقديرات مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية 
الفمسطينية المحتمة يعمؿ اآلف بما يقؿ عف ثُمثي رأس الماؿ )القاعدة  األرضفإف اقتصاد  ""األونكتاد
 ..2013)حمس، ـ1998 مقارنة بعاـ اإلنتاجية.

 3900% مف المنشآت الصناعية البالغ عددىا 97اإلحصاءات إلى إغبلؽ أكثر مف وتشير 
 350500أدى إلى انضماـ أكثر مف الذي ة صناعية، وعدـ تصدير أي مف بضائعيا، األمر أمنش

ات عامؿ في ىذا القطاع إلى أعداد العاطميف عف العمؿ، وتشير التقديرات الصادرة مف القطاع
ض عدد المنشآت العاممة اانخفو مميوف دوالر،  320االقتصادية إلى بموغ الخسائر المباشرة أكثر مف 

 ..2010)الخضري، مميوف دوالر 120منشأة مما أدى إلى خسائر تتجاوز  30إلى 

، عف توقؼ البناء غزةحكومة لأعمنت وزارة التربية والتعميـ العالي فقد  ؛أما عمى صعيد التعميـ
توقؼ تأثيث وصيانة عدد مف المدارس وتأخر طباعة الكتب لمفصؿ الدراسي الثاني، و مدرسة  26في 

 ـ2013 تشريف الثاني ووجود عجز في إنارة الصفوؼ لمطمبة، جاء ذلؾ خبلؿ تقرير شير نوفمبر
ة، لتوثيؽ آثار الحصار وانتياكات ر المعبلقات العامة واإلعبلـ بالوز الذي أصدرتو اإلدارة العامة 

 ..2013)جاداهلل، الحتبلؿ عمى العممية التعميميةا

ضربة كبيرة مست بقدرتو عمى فقد تسبب الحصار في توجيو  ؛قطاع الصحيوفيما يتعمؽ بال
الحصار  تقديـ أبسط الخدمات الصحية األساسية لممواطنيف، مما تسبب بكوارث إنسانية، حيث شؿ  

عدد كبير  دتشير تقارير وزارة الصحة إلى نفاو ، بقدرة المستشفيات عمى تقديـ العبلج الصحي المناس
مف الميمات الطبية،  اصنفً  130أكثر مف  دونفا اصنفً  160مف األدوية األساسية تجاوز أكثر مف 

يضاؼ إلى ا، بسبب عدـ توفر قطع الغيار البلزمة إلصبلحي اطبيً  اجيازً  90بجانب تعطؿ أكثر مف 
الصحة  أكدت منظمةفقد قطاع لتمقي العبلج في الخارج، ذلؾ عدـ قدرة المواطنيف عمى مغادرة ال

منذ و ، رمغادرة لتمقي العبلج منذ بدء الحصاال ىآلالؼ مف المرضاالحتبلؿ السماح لرفض  العالمية
إعبلف االحتبلؿ وقؼ التعامؿ بالكود الجمركي لقطاع غزة ومنع إدخاؿ المواد الخاـ ومف بينيا مواد 

الصمب عانى قطاع البناء في قطاع غزة مف الشمؿ وأغمقت كافة مصانع  البناء مثؿ االسمنت والحديد
                                                           

  َا١ٌٙئخ اٌشئ١غ١خ 1964َِإرّش األُِ اٌّزسذح ٌٍزدبسح ٚاٌز١ّٕخ أٚ ِب ٠عشف ثبألٚٔىزبد: رُ ئٔشبء األٚٔىزبد و١ٙئخ زى١ِٛخ دائّخ فٟ عب ٛ٘ٚ ،

دٌٚخ. ٠ٚشبسن فٟ عٍّٗ،  188ص األِبٔخ اٌعبِخ ١ٌٙئخ األُِ اٌّزسذح، فٟ ِدبي اٌزدبسح ٚاٌز١ّٕخ، ٠ٚجٍغ عذد أععبء االٚٔىزبد زب١ٌب اٌزبثعخ ٌدٙب

األ١ِٓ اٌعبَ ٌّإرّش األٚٔىزبد ٘ٛ ١خ فعال عٓ ِّثٍٟ اٌّدزّع اٌّذٟٔ، ٚثصفخ ِشالج١ٓ، اٌىث١ش ِٓ إٌّظّبد اٌسى١ِٛخ اٌذ١ٌٚخ ٚغ١ش اٌسىِٛ

 .2005َعجزّجش  1اٌذوزٛس/ عٛثبرشبٞ ثبٔزشجبوذٞ ، ٚ٘ٛ رب٠ٍٕذٞ األصً رٌٟٛ ِٕصت األ١ِٓ اٌعبَ فٟ اٌغ١ذ 
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مما سبب فقداف  ،مصنع طوب 250مصنع رخاـ،  145مصنع اسمنت،  30مصنع ببلط،  13:البناء
مميوف  350بجانب توقؼ كؿ المشاريع اإلنشائية والتي تقدر قيمتيا بأكثر مف ، وظيفة عمؿ 30500

ج األمـ المتحدة اإلنمائي بوقؼ كافة عقود اإلنشاء لمبنى التحتية مثؿ دوالر أمريكي، حيث قاـ برنام
مميوف دوالر أمريكي، فيما أوقفت وكالة  60تأىيؿ الشوارع والمياه والصرؼ الصحي وبقيمة تقديرية 

يستفيد منيا بشكؿ مباشر أكثر مميوف دوالر و  93مؿ بمغت قيمتيا الغوث الدولية برامج خمؽ فرص ع
 ..2010)الخضري، يات، كما توقفت مشاريع البناء الخاصة بالجامعات والمستشفشخص 16000مف 

نزلت شرائح اجتماعية  ، أفبسبب الحصارلقد كاف لتردي حالة األوضاع االقتصادية في غزة 
عديدة تحت خط الفقر، فيما زادت معدالت الجرائـ، وحاالت التسرب مف المدارس، وتراجع الوضع 

والتضخـ ت األسواؽ في أوقات كثيرة حالة مف الركود، وبسبب غبلء المعيشة الصحي والغذائي، وشيد
وبسبب الحصار  ،انخفضت القوة الشرائية لممواطف%، 200المستمر في األسعار الذي وصؿ إلى 

% مف إجمالي الصادرات الزراعية لؤلراضي 70تدىورت أحواؿ الزراعة التي كانت تشكؿ ما نسبتو 
السوؽ المحمي، عدا عف توقؼ  غطي احتياجاتمنتجات الزراعية بالكاد تالأصبحت الفمسطينية، و 

سجمت نسبة ذلؾ أدى إلى أف % مف المنشآت الصناعية والمشاريع الصغيرة عف العمؿ، 85وتعطيؿ 
ذلؾ في %، 75%، كما انخفضت حركة الواردات بنسبة 50البطالة أعمى معدؿ ليا، فتجاوزت نسبة 

 إلى ، مما أدىوالكيرباء واألسمنت والحديد والكثير مف المواد األساسيةالنقص الحاد في الوقود ظؿ 
، توقؼ معظـ المشاريع الممولة مف الدوؿ المانحةو  ،تراجع حجـ االستثمارات الداخمية وانعداـ الخارجية

 نمو فئات جديدة تعيشفقد أدت إلى  ؛نتائج مدم رةبالتجارة غير الرسمية الواردة مف األنفاؽ، وقد أتت 
ظيور نحو و نزوح عدد كبير مف رجاؿ األعماؿ والمستثمريف، و ش االقتصاد الفمسطيني، ميمعمى 
 ..285: 2013)سبلمة، مميونير جديد في قطاع غزة ممف كونوا ثرواتيـ عف طريؽ تجارة األنفاؽ 1500

لقد أدخؿ الحصار الخانؽ الذي فرض عمى قطاع غزة كافة مناحي الحياة في حالة مف 
لمستمر في أدائيا ونموىا، وزاد مف مستوى معاناة األفراد في الحصوؿ عمى المواد لتغطية التراجع ا

 عمى عاتؽ حكومة حماس يجب أف تعالجو بأي طريقة. حاجتيـ اليومية البسيطة، مما شكؿ ثقبًل 

 

 : أداء حكومة حماس في حكم قطاع غزةاثانيً 

اإلداري،  منيا: دة مستوياتإف الحديث عف تجربة حماس في الحكـ يقتضي الحديث في ع
واألمني، والمجتمعي اإلعبلمي والمدني، والسياسي الدولي وبذلؾ سنبدأ في الحديث عف واقع المستوى 

 السياسي واإلداري لحكـ حماس.
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 واقع المستوى اإلداري لحكومة حماس .1

كافة كمة ببرجماتية عالية وبأداء منظـ تعيد ىية حركة حماس عمى قطاع غزة، بدأت بعد سيطر 
زارات الحكومية، وقد استطاعت االستفادة مف كافة التجييزات والممفات المؤسسات والدوائر والو 

واألرشيؼ المتواجد في ىذه المؤسسات، وعممت عمى تطويره، بؿ وربطت كافة المؤسسات والوزارات 
ا لتسييؿ والدوائر ببعضيا عبر شبكة حكومية خاصة بيا، ووظفت التكنولوجيا اإللكترونية وطوعتي

 عممية اإلدارة والرقابة داخؿ ىذه المؤسسات.

يتمتع بالكثير مف الميارات اإلدارية والتقنية  متكامبًل  اإداريً  افمقد ورثت حكومة حماس جيازً 
واألطر التنظيمية، كانت قد طورتو السمطة الفمسطينية بشكؿ واسع معتمدة عمى المساعدات المالية 

وفاعمية  ار تماسكً حكومة غزة ىذه األطر بطريقة أكث المانحة، ففعمتوالتقنية التي قدمتيا الدوؿ 
يجابية، بمساعدة موظفي السمطة الذيف رفضوا قرار حكومة فياض واستمروا في مزاولة أعماليـ،  وا 
وبمساعدة كادر متخصص ومحترؼ، لقد أظيرت وزارات ووكاالت غزة مستويات عالية مف التنظيـ 

، وأظيرت ات والدعـ المتبادؿ، وأتاحت لممستخدميف طمب خدماتيـ إلكترونيً والتنسيؽ وتبادؿ المعموما
 ..4-3: 2010)صايغ، العامميف بيا رقدرة عالية مف االىتماـ بالتدريب والتطوير المؤسسي ولمكواد

ألؼ موظؼ ما بيف مدني وعسكري،  35وصؿ عدده إلى  ااستطاعت حماس أف توظؼ كادرً 
العربية والغربية  سات الدوليةعشرات المؤسة الدخؿ في قطاع غزة ساعدىا في ذلؾ في ظؿ محدودي

حكومة حماس وقد واظبت  ،مشروعات إغاثية وتطويرية عديدة في قطاع غزة تالتي نفذ واإلسبلمية
مميوف دوالر  428بمغت  بقيمة ـ2009ولى عاـ فقد قدمت موازنتيا األ ؛سنويا لياعمى تقديـ موازنة 

ثـ  ، مقارنة بما يجب أف تتصؼ بو الموازنات الحكومية ابدائية جدً  أنياة بتصفت تمؾ الموازناحيث 
 ،واصمت حكومة حماس إعداد وتقديـ موازنة سنوية ليا وتواصؿ مع ذلؾ االرتفاع المطرد في قيمتيا

 769مميوف دوالر و 630بمغت  ـ2011مميوف دوالر، وفي العاـ  540بمغت  ـ2010ففي العاـ 
 إلى يشيرمما  ـ،2013مميوف دوالر لمعاـ  890حتى وصمت لمبمغ  ـ2012مميوف دوالر لمعاـ 

 ..2013)شعباف، مواظبة حكومة حماس عمى تقديـ موازنة كباقي الحكومات

فقد أطمقت حركة حماس وعمى مستوى دولي حمبلت شعبية لجمع  ؛وعمى الصعيد الشعبي
ص لجمع األمواؿ، أما في ساب خاة حماس، ففي اليمف تـ فتح حأكبر قدر مف الماؿ لمساعدة حكوم

لندف فقد نظـ مركز العودة بالتعاوف مع جمعية الجالية الفمسطينية في بريطانيا والمنتدى الفمسطيني 
والنادي العربي ندوة تـ مف خبلليا إطبلؽ حممة لجمع األمواؿ لدعـ الشعب الفمسطيني، كما أطمؽ 

د أمواؿ لمشعب الفمسطيني، إضافة إلى أف اتحا ائتبلؼ الخير حممة المائة يوـ ويوـ الثانية لجمع
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الشباب السوداني  ادلدعـ حماس واتح ،ممة لجمع دوالر مف كؿ طالبالطبلب السودانييف قاـ بتدشيف ح
ي دعـ غربي، ونظمت لحماس، ودعا إلى التخمي عف أ اأعمف عف تبرعو بمائتي ألؼ دوالر دعمً 

وجمعت حوالي مميوف ونصؼ  اعدة الشعب الفمسطينيلمس اوطنيً  دف ممتقىً ر جماعة اإلخواف في األ
 ..115-114: 2010)الدبس، نيدر دينار أ

المسمميف، وغيرىا لتوفير  جماعة اإلخوافلقد استطاعت حماس أف توظؼ امتداداتيا الخارجية ب
الدعـ البلـز إلدارتيا االقتصادية في ظؿ حكـ غزة، وقد نجحت وبشكؿ كبير في توفير الدعـ المالي 

 طموب، ذلؾ إلى جانب العائدات التي كانت تعود لخزينتيا مف الضرائب وغيرىا في قطاع غزة.الم

مف  افقد زار وزير الخارجية في حكومة حماس محمود الزىار عددً  ،وعمى المستوى الرسمي
الدوؿ العربية استطاع مف خبلليا حشد التأييد السياسي، وجمع أكبر قدر مف التبرعات لبلستعاضة عف 

برعات األوروبية واألمريكية التي انقطعت بعد فوز حماس، فقد حصمت حكومة حماس عمى الت
، كما دعمت قطر حكومة حماس في العديد .115: 2010)الدبس، مساعدات مالية مف جميورية إيراف 

 ..2012)البشير، مميوف دوالر 50ب  امف المشاريع، ودعمتيا ماليً 

، وقد ما يؤمف جزءًا مف نفقاتيا الحكومية األنفاؽ توفر مف خبلؿ عائداتأف كما استطاعت 
اعتمدت حركة حماس عمى األنفاؽ أو المعابر األرضية كما تسمى منذ الحصار الذي فرض عمى غزة 
إلدخاؿ المواد والبضائع والمحروقات . . .الخ مف مستمزمات الحياة إلى قطاع غزة، لكسر الحصار 

 ..2014)فرحات، االقتصادي

القوؿ أف حكومة حماس استطاعت وببرجماتية عالية إدارة شئوف الحكـ في غزة، وبذلؾ يمكف 
وتوفير كافة المواد البلزمة لمحياة عبر األنفاؽ أو المعابر األرضية عمى الشريط الحدودي لقطاع غزة 

 المصرية. األرضفي مدينة رفح المرتبط مع 

خبلؿ اإلصبلح اإلداري لقد استطاعت حكومة حماس تحقيؽ العديد مف اإلنجازات مف و 
، وتفعيؿ الرقابة الداخمية، العامميف في اإلدارات العامة ةوالمالي داخؿ المؤسسات الحكومية، ورفع كفاء

أف تكسر و عف القروض،  ابعيدً  المطموب لمعممية اإلدارية في غزةستطاعت أف توفر الدعـ المالي كما ا
، وعقد العديد مف وغيرىا التي انطمقت مف تركياالحصار عبر األنفاؽ وحمبلت كسر الحصار الدولية و 

العبلقات الدولية واإلقميمية كاالتحاد األوروبي الذي نفذ عبر مؤسساتو العديد مف المشاريع اإلغاثية 
والتي بمغت موازنتيا مبلييف الدوالرات كاإلغاثة اإلسبلمية واإلغاثة الكاثوليكية، إلى جانب الواليات 

، لقد استطاعت USAIDمشاريع التي نفذتيا عبر الوكالة األمريكية لمتنمية المتحدة األمريكية وال
 ..117: 2010)الدبس، خمفيا مف أشكاؿ الشرعية وحشد بعض الدوؿ تساب شكؿكحكومة حماس ا
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ي إال أف جميع ىذه اإلنجازات التي حققتيا حكومة حماس لـ تصؿ إلى حالة إصبلح إدار 
لؾ لضعؼ اإلمكانيات ولحداثة التجربة ولضعؼ القوانيف وذ شامؿ ومكافحة الفساد بشكؿ مطمؽ

ات ، وتقديـ األولويمف الموظفيف السابقيف  التشريعية في المحاسبة وترتيب الوزرات بعد االستنكافات
الديوف السابقة في عيد  استطاعت حماس سداد وديوف متراكمة وألنيا جاءت بعد حكومة سئية السمعة

ماس أف تتخمص بيذه المدة الزمنية القصيرة في عمر الحكومات لـ يكف لحكومة ححكومتيا، و 
 اإلصبلحية .

إال أف ىناؾ انتقادات وجيت لحكومة حماس مف مؤيدييا والعامميف ورغـ كؿ ىذه االنجازات 
الترقيات التي قامت فرحات يوسؼ الشيخ  المدير العاـ لموعظ واإلرشاد في ركف األوقاؼانتقد فييا، فقد 

")وكيؿ، وكيؿ مساعد، مدير عاـ ، مدير، رئيس قسـ. ىي  :ااس في وزارتيا ذاكرً بيا حكومة حم
توغر الصدور، وتنمي األحقاد،  اأني إلى المينية، ثـ إلى األخبلؽ والوطنية، فضبًل  ترقيات تفتقر أواًل 

حالة أمرىا ألي حكومة قادمة.أف لذا ينبغي   انتقد ا"، وأيضً ترتفع األصوات الحرة بوقؼ كؿ الترقيات، وا 
ما  اعف طريؽ القرعة وليس الكفاءة معتبرً  حماس لوكيؿٍ حكومة في  وؿئحيى موسى اختيار مسيالنائب 

 ..2014)شفا، جرى مف قبؿ المسؤوؿ نكبة النكبات

ظاىرة الفمتاف األمني  إنياءأما جرغوف فقد اعتبر أف حكومة حماس ساىمت بشكؿ كبير في 
ف وسيادة القانوف، وابتعدت عف الواسطة والمحسوبية في بعض والحفاظ عمى اليدوء وسبلمة المواطني

الجوانب، ولكف الشفافية والمشاركة وسيادة القانوف كانت ال تشمؿ جميع فئات الشعب، فالشفافية 
والمشاركة وسيادة القانوف كانت تطبؽ عمى الجميع باستثناء المحسوبيف عمى حركة حماس والمقربيف 

 . .16/6/2014)مقابمة زياد جرغوف، منيا

 ا"دائمً  :حيث ذكر عضو القيادة المركزية لمجاف المقاومة الشعبية الحوت ع )جرغوف.ويتفؽ م
ىناؾ خطاب معمف مف قبؿ حكومة حماس بأف قطاع غزة يمر عمى المستوى األمني والشفافية 

شفافية التي تعني والمشاركة وسيادة القانوف في أزىى مراحمو، ولكف بالرجوع إلى الواقع وفيما يتعمؽ بال
ضرورة المصارحة بحقائؽ األمور لمشعب، وفي ظؿ ذلؾ نجد أف ىناؾ الكثير مف األمور التي يجيميا 

تكريس حكـ حماس،  سف وتفرض ال يفيـ اليدؼ منيا سوى، وىناؾ العديد مف القوانيف تاالشعب تمامً 
ط بيف إلعبلـ، عبلوة عمى الخمعف وسائؿ ا اوكذلؾ الموازنات العامة والرقابية وغيرىا بعيدة تمامً 

، أما عمى مبدأ الشفافية ومحاسبة المخطئمما أرخى بظبللو الثقيمة  حماس الحكومة وحماس الحركة؛
ال تتحقؽ إال بإجراء انتخابات عامة   فيي معدومة فالمشاركة في مؤسسات الحكـ والقرار  المشاركة

ختيار حكومتو وفي عممية صنع القرار عمى يستطيع الشعب مف خبلليا أف يقوؿ كممتو، ويشارؾ في ا
كافة المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ولكنو في ظؿ غياب االنتخابات ألكثر مف دورتيف 
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متتاليتيف يصبح الحديث عف مبدأ المشاركة ال طائؿ منو، وفيما يتعمؽ بمبدأ سيادة القانوف فيو أمر 
بل سيادة لمقانوف في غياب النزاىة والشفافية والمشاركة، حيث أف مرتبط بمبدأ الشفافية والمشاركة، ف

لمبدأ المشاركة، ونتيجة  ااألصؿ القوانيف تشرع عبر المجمس التشريعي، والذي ينتخب مف الشعب تحقيقً 
 اسمبيً  الغياب المشاركة ونتيجة لمخمط بيف الحكـ والمقاومة وغياب مبدأ الشفافية والنزاىة، ترؾ ذلؾ أثرً 

مبدأ سيادة القانوف، والتي ال يفيـ منيا فقط سيادة القانوف عمى فئات الشعب واستثناء فئة  عمى
 ..16/6/2014)مقابمة حيدر الحوت، بعينيا"

 وسيادة والمشاركة الشفافية بخصوص حماس لحكومة والحوت  جرغوف انتقاد أف الباحث يرى
 بعرض قامت حماس أف عمى كثيرة دشواى يوجد ألنو وذلؾ والصواب الحيادية يجانب،  القانوف

 فييا وبما الفصائؿ كافة عمى لةالمسئو  الوطنية القرارات كافة وفي الوزارية  الحكومة في المشاركة
 تنفيذ تـ فقد القانوف سيادة عف وأما،  الخاصة ألسبابيا المشاركة ورفضت التحرير منظمة فصائؿ
 األحياف بعض في والفصؿ لمحبس ووصؿ  ونيةالقان المخالفات كافة في حماس أبناء عمى القانوف
بينما أشارت كافة التقارير أف سيادة  القانونية ليةالمسئو  طائمة تحت وكوادرىا حماس أبناء كؿ وكاف

، أما عف االنتخابات ىؿ مف القانوف كاف األفضؿ في عيد حماس عمى مدار السمطة الفمسطينية   
مييئة أو تكوف االنتخابات في غزة دوف باقي األرض  المنطؽ أف تجرى االنتخابات واألجواء غير

  . فيذا ال يحقؽ المصمحة الوطنية ويعزز االنقساـ  الفمسطينية

في إطار المراجعات..حماس وقد عمؽ الدكتور أحمد يوسؼ في مقاؿ لو حمؿ عنواف "
نتخابات "، لقد تبنت حركة حماس في برنامجيا السياسي لبلوالبرنامج االنتخابي وتساؤالت أخرى

محاربة الفساد بجميع ـ فيما يتعمؽ ببند اإلصبلح اإلداري ومكافحة الفساد، النقاط التالية: 2006
ة، في إضعاؼ الجبية الداخمية الفمسطينية وتقويض أسس الوحدة الوطني ارئيسً  اأشكالو، واعتباره سببً 

نة العامة في كافة مراحميا تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة والمحاسبة في التعاطي مع المواز 
تحديث التشريعات والنظـ اإلدارية بشكؿ يكفؿ زيادة ذ.، )التخطيط واإلعداد والنقاش واإلقرار والتنفي

إعادة صياغة ت، لتساىـ في تقديـ الخدمات بيسر وسيولة في كافة المستويا ؛فاعمية أجيزة اإلدارة
أبناء الشعب الفمسطيني عمى قاعدة الكفاءة،  سياسة التوظيؼ العاـ، بما يضمف تكافؤ الفرص لكافة

محاربة المحسوبيات والوساطات والفئوية في ة، والحيمولة دوف استخداـ المنصب لممصمحة الخاص
ة الوزارات والمؤسسات العامة بما يتناسب إعادة ىيكمة، التعيينات والترقيات في كافة المؤسسات العام

واطف في تقديـ الشكاوى إلى الجيات المعنية دوف المساس ضماف حؽ الم، !مع حجـ القطاع العاـ.؟
تبني سياسة واضحة تيتـ بالعنصر البشري مف خبلؿ تنمية القوى و ة، الخاصة أو العام بالحقوؽ

تحديث تشريعات اإلدارة المحمية ف، البشرية العاممة، وتحقيؽ األمف الوظيفي واالستقرار النفسي لمعاممي
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ر.، إال أف الدكتور والعمؿ عمى تفويض السمطة، والمشاركة في اتخاذ القرا لتحقيؽ مفيوـ البلمركزية،
أحمد يوسؼ يعمؽ عمى ما تبنتو حماس في برنامجيا وما بيف الفعؿ السياسي عمى األرض بقولو: 

 فا  نقاط ظمت مجرد شعارات وأمنيات، و مف ىذه ال اكثيرً  سيجدبصراحة إف المتابع لمشأف الحكومي، "
 ..2014)يوسؼ، "ليس بذات جدوى الذي تحقؽ منيا

"نعـ، غالبية الناس يريدوف التغيير، فيـ غير راضيف عف الطريقة لو فقد ذكر: وفي تصريح 
ف في المائة مف و ـ تجدوف مشاىد حياة بائسة، فأربعأينما نظرت ،التي تحكـ بيا حركة حماس قطاع غزة

%، وىو مف بيف أعمى المعدالت  50سكاف قطاع غزة يعيشوف في فقر، ومعدؿ البطالة يقترب مف 
مميوف، وسيتضاعؼ في  1.6، حيث عدد السكاف افي العالـ، ومف المرجح أف تزداد األمور سوءً 

 ..2011)فرحات، المقبمة" 20السنوات الػ 

ستوى المرغوب ولكف الواقع المحيط ربما لـ يكف مستوى النجاح لحركة حماس في الحكـ بالم
وؿ في مؤتمر اإلسبلمية ونظاـ الحكـ الديمقراطي تجارب . . واتجاىات مقوذلؾ ما دفع خالد مشعؿ ل

الذي عقد في المركز العربي لؤلبحاث ودراسة السياسات: "أخطأنا في أشياء ونجحنا في بعضيا أقوؿ 
 ..2012)مشعؿ، ذلؾ لمتعريؼ وليس لمتبرير"

أف حكومتو  ءوزرالاونائب رئيس  حماس حكومةفي زياد الظاظا وزير االقتصاد  ـ.لقد ذكر و 
مميوف دوالر كإنتاج محمي باإلضافة إلى تحقيؽ نجاح سياحي محمى  45استطاعت تحقيؽ أكثر مف 

وبذلؾ تبمغ األرباح التي تحدث عنيا الظاظا مف مشاريع اإلنتاج ، مميوف دوالر 50وصؿ إلى قرابة الػ 
  .مميوف دوالر 95المحمي والمنتجعات السياحية حوالي 

صايغ أف سياسة حماس في الشأف االقتصادي كانت تعتمد منيج التجربة يد اليز اعتبر قد و 
أف ىذا النوع مف االقتصاد يفتح المجاؿ لمفساد والتبلعب، ومع أف حماس تنفي بشدة وجود و والخطأ، 

حاالت فساد، وأف كؿ ما يقاؿ عف الثروات التي كونتيا قيادات حمساوية مف تجارة األنفاؽ ما ىي 
، وبالذات مف أطراؼ معينة في فتح، بؿ أف حماس تؤكد أف سوى دعاية م غرضة مف الخصـو

النشاطات التجارية في القطاع ال تخضع ألي ابتزاز، عمى عكس ما كاف عميو الوضع في عيد 
 ..10: 2010)الصايغ،  .الحكومة السابقة

لمشدد التضييؽ او  ،الخانؽ  الحصارمحكـ في ظؿ س لحماإدارة نخمص القوؿ إلى أف واقع 
عمييا والمؤامرات التي أحكيت ليا استطاعت أف تتقدـ في الحكـ بشكؿ جيد ، وىذا ال ينفي أف ىناؾ 
أخطاء وقعت بيا الحكومة ، وىذا يقع تحت باب مف يعمؿ يخطأ ، وأف الفساد ال يستشرى في 

 الحكومية .المؤسسات لوجود المحاسبة والراقبة الدائمة مف كافة المؤسسات التشريعية والحقوقية و 
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 في ظل حكم حماس وحقوق اإلنسانواألمن  الحرياتواقع  .2

تركز عميو، بدأت  مية حماس في حكـ قطاع غزة وسيطرتيابعد تفرد حركة المقاومة اإلسبل
موجود في أيدي العائبلت سياسة فرض األمف في قطاع غزة، واعتمدت سياسة ضبط السبلح العمى 

األمني التي كانت منتشرة في قطاع غزة بسبب انتشار السبلح، متقميؿ مف حالة الفمتاف ل واألفراد؛
 وانعداـ الرقابة عميو.

استتب فييا األمف بشكؿ ممحوظ،  -بعد سيطرة حماس  -ف، عمى أف غزة و يجمع المراقبف
يؤكد د.ناجي شراب أف "حماس استطاعت فرض النظاـ، وضبط السبلح، وخفض القيادات حيث 

 ..2010)شراب، "امية والعدائيةالعشائرية، واألنشطة اإلجر 

منيا لمدى االستياء الشعبي مف  امارست حماس سيطرة فعالة عمى وزارة الداخمية، إدراكً و 
حكومة جيودىا عمى تحقيؽ األمف، معتبرة إياه قضيتيا الغياب القانوف والفوضى في الشارع ركزت 

النظاـ والقانوف، وباستخداـ  في ىذا الشأف، وفرضت سيطرة اممحوظً  االمركزية، وقد حققت نجاحً 
 ..285: 2013)سبلمة، القوة

الفمسطينية  األرضفقد شيدت  ف الييئة المستقمة لحقوؽ المواطف؛لمتقارير الصادرة ع افوفقً 
جممة مف االعتداءات عمى سيادة القانوف، تنوعت ما بيف عمميات القتؿ والشروع في قتؿ واالختطاؼ 

بيف أفراد األجيزة األمنية وفصائؿ المقاومة، واالعتداءات المسمحة  والشجارات العائمية واالشتباكات
عمى المؤسسات العامة والدوائر الحكومية في الفترة التي سبقت سيطرة حركة حماس عمى قطاع غزة 

 ..23: 2005)مواطف، 

استطاعت األجيزة األمنية التابعة لحكومة حماس في غزة القضاء عمى حالة الفمتاف األمني و 
ـ، والذي طاؿ حياة العديد مف المواطنيف 2007فة أشكالو وأنواعو الذي ساد قطاع غزة ما قبؿ عاـ بكا

 في ظؿ غياب األجيزة األمنية والقانوف.

لقد أدارت حكومة حماس " المتحدث الرسمي باسـ حركة الجيد اإلسبلمي: د شيابيذكر داو 
في  يا المواجية المفتوحة مع االحتبلؿقطاع غزة في ظؿ تحديات كبيرة فرضت عمى الحكومة، مف بين

تعطؿ عمؿ المجمس التشريعي ودوره الرقابي عمى أداء الحكومة، والحصار الخانؽ الذي ما كاف  ظؿ
ولذلؾ مف الصعب أف تحكـ عمى معيار الشفافية في ، ألي دولة وال كياف في العالـ أف يصمد أمامو

ف لو توفر لممواطف احتياجاتو األساسية، وأف تؤم   أف :ػالحكومة كاف لدييا أولويات، ظؿ ىذا الواقع
كيؼ نقيس مدى الشفافية في بمد كانت ف ،الماء والكيرباء والدواء، وأف تحمي البمد مف كوارث بيئية

أو  ، أو كانت أزمة رفع النفايات أو أزمة تموث مياه الشرب مثبًل حكومتو تواجو أزمة في الوقود مثبًل 
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ة التي أدارت البمد في ظؿ كؿ ىذه األزمات وواجيت كؿ ىذا التآمر، ورتبت الحكوم، تموث مياه البحر
اتب لموظفييا وأجيزتيا، وتغمبت عمى كؿ الضغوطات، معايير الحكـ عمى أداء و أولوياتيا ووفرت الر 

الحكومة ، الحكومة في قطاع غزة التي عممت في ظروؼ استثنائية تختمؼ عف مثيبلتيا في العالـ كمو
، لكف الظرؼ السياسي فرض نفسو بقوة، ء في الحكـ وفي إدارة شؤوف البمدإلى خمؽ شركاكانت تسعى 

ورغـ كؿ ىذه الظروؼ لكف سيادة القانوف أدت إلى حالة مف االنضباط ، الرئيسةوأدى إلى تمنع القوى 
قبؿ  العاـ، والقضاء عمى ظواىر الفمتاف األمني الذي لـ تقدر الحكومات التي امتمكت كؿ اإلمكانيات

يحسب لحكومة ، و بسبب انعداـ سيادة القانوف واالستخفاؼ بالقضاء وبأحكامو مف منعو ـ2006العاـ 
قضت عمى الفمتاف األمني، وعمى دوائر النفوذ العائمي والحزبي، وأف المواطف  أنيااألخ إسماعيؿ ىنية 

 . .16/6/2014)مقابمة داوود شياب، "ابات يعيش آمنً 

فقد عمؽ بشكؿ عاـ  محمد المدىوف  باب والرياضة في حكومة حماسأما وزير الثقافة والش
عمى واقع الحكـ في ظؿ إدارة حماس لقطاع غزة: "نجحت حماس في الحكـ ولكف مستوى النجاح لـ 

لـ تأخذ الفرصة الكاممة لمحكـ مف أوؿ  نيايكف بالمستوى المأموؿ والتي كانت ترغبو، وىذا يعزى أل
قميميً  ااؼ بنتائج فوزىا باالنتخابات دوليً لحظة؛ حيث لـ يتـ االعتر  ، فقد تعرضت مف أوؿ لحظة اوا 

لئلسقاط؛ حيث كاف مقرر لسقوطيا ثبلثة أشير ولكف ما زالت تحكـ وتطبؽ  شعارىا )يد تبني ويد 
تقاوـ.، حماس نجحت في الحكـ رغـ العدواف عمييا في غزة وشف حربييف )الفرقاف وحجارة السجيؿ.، 

ىا مف أوؿ لحظة ومنع وصوؿ األمواؿ إلييا ووقؼ كافة الحسابات المالية المتعمقة إضافة إلى حصار 
بيا، فعمى المستوى السياسي حماس نجحت وحافظت عمى الثوابت ولـ تتنازؿ رغـ الحصار والعدواف 

كانت حكومة ال تعترؼ بإسرائيؿ ولـ ترضخ لشروط الرباعية  نياوالقتؿ والتدمير، ونجحت في الحكـ أل
ت ثابتة أماـ كؿ المؤامرات اإلقميمية والدولية التي كانت تستيدؼ المشروع الفمسطيني لتصفيتو، ووقف

أما عمى المستوى األمني، فحماس نجحت بحماية ظير المقاومة، وبسطت سيطرتيا عمى سبلح 
ت الفمتاف األمني وفمتاف السبلح الذي كاف بأيدي العائبلت، وأنيت مشاكؿ قتؿ كانت تجري منذ سنوا

وجعمت السبلح الوحيد في قطاع غزة ىو سبلح المقاومة والجياد، أما عمى المستوى االقتصادي 
غبلؽ المعابر،  واالجتماعي كاف ىناؾ نجاح محدود وذلؾ بسبب وقؼ الدعـ عف غزة، وحصارىا وا 

سات وتدمير البنية التحتية لقطاع غزة ولمحكومة، فدمروا كامؿ الوزرات والمؤسسات الحكومية والمؤس
الخيرية المجتمعية، وأقفوا حسابات بنكية تدعـ االستثمار الفمسطيني والمجتمع الفمسطيني، ولـ يبقى 
دعـ مؤسساتي لغزة ولممجتمع إال المؤسسات القطرية والتركية والماليزية، وفي نفس الوقت كاف ىناؾ 

فض إعادة اإلعمار في تدمير البيوت. ور  –إعاقات  –زيادة في احتياجات ومتطمبات المجتمع )جرحى 
 ،غزة بعد حرب الفرقاف والسجيؿ، إضافة إلى تخريج آالؼ الطبلب مف الجامعات فزادت البطالة والفقر

غبلؽ المعابر وتدمير  ألف الميزانية الخاصة بالحكومة ضئيمة بسبب الحصار المالي واالقتصادي، وا 
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ألؼ  40رغـ ذلؾ استطعنا توظيؼ القطاع في خبلؿ الحربيف، الذي أرىؽ الموازنة في الحكومة، و 
مواطف في الحكومة وتحممنا مسؤوليتنا الوطنية واألخبلقية حينما استنكؼ موظفيف السمطة الفمسطينية، 
أما عمى المستوى الصحي فيكفي القوؿ أننا استطعنا الوقوؼ عند مسؤوليتنا رغـ قمة اإلمكانات، 

لجرحى والشيداء، وقمنا بتحسيف المستوى وصمدنا في الحرب وتعاممنا مع الوضع الطارئ آالؼ ا
الصحي والخدمات الصحية بفضؿ اهلل، أما المستوى التعميمي فتطورت المناىج وتطور األداء العاـ 
لممدرسيف، وأصبح التعميـ ذو أىمية وعمى سمـ أولوية الحكومة واستطعنا بفضؿ اهلل تقديـ نموذج مميز 

ف أقوؿ أف حماس نجحت في الحكـ والمقاومة واستطاعت في كافة المستويات التعميمية، وأستطيع أ
المزاوجة بينيما، بؿ وىيأت الحكومة بيئة لممقاومة لصنع انتصارات عمى العدو الصييوني، وبناء 

 ..16/6/2014)مقابمة محمد المدىوف، توازف في الرعب ورسـ إستراتيجية التحرير القادمة بإذف اهلل

منية عمى حالة الفمتاف األمني التي كانت متفشية في قطاع وعمى الرغـ مف سيطرة األجيزة األ
وعاـ  2009الصادر عاـ في تقريرىا السنوي  أشارتالييئة المستقمة لحقوؽ اإلنساف، غزة، إال أف 

العديد مف الحوادث واالنتياكات لحقوؽ اإلنساف، فعمى صعيد الحؽ في الحياة بمغت  إلى وقوع ـ2010
التي كانت اضطرارية  .، منيا وفيات األنفاؽ2010 - 2009ؿ العاميف )خبل حالة 244حاالت القتؿ 

بسبب الحصار الخانؽ عمى الشعب الفمسطيني؛ وألنو الحؿ الوحيد لمحصوؿ عمى متطمبات الحياة 
)الييئة المستقمة لحقوؽ ووفيات بسبب مشاجرات عائمية وحوادث قتؿ غامضة اليومية ألىالي قطاع غزة،

 ..59: 2010. )الييئة المستقمة لحقوؽ اإلنساف، 67: 2009اإلنساف، 

ـ، والذي قرر 2011أريغوني وقتمو خبلؿ العاـ  فيتوريواختطاؼ المتضامف اإليطالي و 
واستطاعت حكومة حماس في ساعات قميمة  .2011)جريدة األخبار، ـ2008التضامف مع غزة منذ عاـ 

 .ؾ واعتقمت اآلخريف وقدمتيـ لممحاكمةالوصوؿ لمجناة ومحاصرتيـ  فقتمت بعضيـ في حالة اشتبا
معدالت الجريمة غير المنظمة في قطاع غزة ـ ارتفعت 2013وحتى نياية العاـ  2011ومنذ عاـ 

القتمى إلى ما يقارب  د؛ حيث وصؿ عد2013خبلؿ األشير األولى مف العاـ  اخصوصً بشكؿ ممحوظ 
 ..286 :2013)سبلمة،  ا، أي بمعدؿ ستة قتمى شيريً أربعيف قتيبًل 

بينما رد وزير الداخمية فتحي حماد أف معدالت الجريمة انخفضت إلى أدنى المستويات وأننا 
استطعنا أف نحقؽ األمف ، وليس ىذا فحسب بؿ قمنا بعممية إصبلح داخؿ السجوف وعبلجنا الكثير 

األمني ستجد  مف القضايا األمنية وحاالت الفمتاف األمني ولو قمنا بمقارنة بيف الوضع الحالي لموضع
ظ عمى الجبية الداخمية ونكوف أف الجريمة أصبحت في أدنى مستوياتيا ونسعى دوًما لؤلفضؿ وسنحاف

 لمشعب في وجو الفمتاف األمني . الحامي المنيع الحصف
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العديد مف االختراقات واالنتياكات عمى األجيزة األمنية  تفقد سجم ،القتؿ إلى جانب حاالت
حالة اعتقاؿ  84وثؽ المرصد األورو متوسطي ـ 2013ي غزة، فخبلؿ عاـ التابعة لحكومة حماس ف

حالة استدعاء، معظميا كاف عمى خمفيات تتصؿ بالرأي أو الموقؼ السياسي أو  217تعسفي، و
مف حمبلت االعتقاؿ خارج نطاؽ القانوف مع  األجيزة األمنية كثفت ، كماالدعوة إلى التجمع السممي
حالة تعذيب أثناء التوقيؼ  22 تسجم، و خروج عمى حكـ حماس في القطاعالدعوات التي انطمقت لم

المعتقموف لممعاممة القاسية والميينة، والشبح المتواصؿ لعدة ساعات، والمكـ والضرب عمى  تعرض فييا
مف المحتجزيف تمت إدانتيـ  اأف ىناؾ عددً و أنحاء متفرقة مف الجسـ، إضافة إلى سوء المعاممة، 

مى صحفييف حاالت اعتداء ع 7، إلى جانب إلى اعترافات أدلوا بيا تحت التعذيب انادً ومحاكمتيـ است
حالة أخرى قامت  15، إضافة إلى جيزةمف قبؿ األ ايـ أو اعتقاليـ تعسفيً ئفي قطاع غزة أو استدعا

فييا أجيزة األمف في قطاع غزة باعتقاؿ أو استدعاء كت اب أو رسامي كاركاتير عمى خمفية كتابة 
 ..2014)المشيراوي، االت أو نشر رسـو تنتقد عمؿ الحكومةمق

 مف غزة قطاع يشيده لـ حماس حكـ ظؿ في األمف عمى إجماع حالة ىناؾ أف الباحث ويرى
وأف ما جرى مف أخطاء ال يمكف تعميمو عمى أنو  داخميتيا ووزارة حماس لحكومة يحسب وىذا قبؿ

لفمسطينية بغزة، فضبًل عف حاالت كثيرة مف االعتقاؿ أو وزراة الداخمية اسموؾ حكومة ومنيج ممارسة ل
 االستدعاء تكوف بسبب جرائـ ارتكبيا األشخاص وليس بسبب انتماءاتيـ السياسية.

"كما  :عف واقع الحريات في غزة عضو المكتب السياسي لمجبية الشعبية يذكر جميؿ مزىر
شعبية لتحرير فمسطيف وغيرنا مف الفصائؿ واقع الحاؿ في الضفة الفمسطينية فقد رصدنا في الجبية ال

ومنظمات المجتمع المدني، الكثير مف حاالت التعدي عمى الحريات العامة، ومنع األنشطة، واالعتداء 
حكومة حماس سياسة القمع، تحت  تزاؿعمى المتظاىريف، واعتقاؿ الصحافييف، حيث مارست وما 

عبية لتحرير فمسطيف حذرنا حكومة حماس مف تبريرات حفظ األمف والنظاـ، ونحف في الجبية الش
التمادي في ىذه الممارسات دوف جدوى، وفي أكثر مف مرة تعرض رفاؽ الجبية الشعبية لبلعتداء مف 

احتجاجية نظمتيا الجبية الشعبية ضد األوضاع االجتماعية  بؿ األجيزة األمنية خبلؿ فعالياتق
ميا بتنفيذ سمسمة اعتقاالت بحؽ رفاقيا بسبب مشاركتيـ عف قيا واالقتصادية السائدة في القطاع، فضبًل 

)مقابمة جميؿ "في فعاليات احتجاجية، أو محاوالتيـ التعبير عف الرأي بالطرؽ السممية التي يكفميا القانوف
 ..16/6/2014مزىر، 

 السياسية والعف واقع الحريات جاء مف باب الخصومة  جميؿ مزىر الباحث أف الحكـ الذي أطمقويرى 
حقائؽ واقعية خاصة أف الحكومة الفمسطينية ىي مف تقوـ بتأميف ميرجانات كافة الفصائؿ يستند ل

 .ض مع أخبلقيات المجتمع الفمسطينيوتعطييـ الحرية إلقامة أنشطتيـ بما ال يخالؼ القانوف وال يتعار 
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ى فقد أشار التقرير إلـ 2013 -2012ورصد المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف خبلؿ عاـ
وجود حالة مف الحرية والعمؿ الشبابي داخؿ قطاع غزة وأف ىناؾ تطورات إيجابية في ىذا الصدد 
اختمفت عف األعواـ السابقة بشكؿ كبير جًدا حيث ألوؿ مرة تقـو حركة فتح بإقامة أنشطة ليا داخؿ 

قامة ميرجاف انطبلقتيا ألوؿ مرة منذ سنوات عمى أرض غزة وحماية الميرجا ف مف قبؿ قطاع غزة وا 
منع دخوؿ بعض الصحؼ الفمسطينية وأشار التقرير إلى أف ىناؾ استمرار ب ،األجيزة األمنية بغزة

: 2013)المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف، ـ، الصادرة في الضفة كصحيفة القدس والحياة الجديدة واأليا
19-22. . 

 موقع عمى ونشر ألقصىا تمفزيوف عمى تصريح في  برىوـ  حماس باسـ المتحدثبينما رد 
 أو فتح، مقرات إغبلؽ أو القطاع، دخوؿ مف الصحؼ بمنع الحكومة قرارات إف: لمحوار فمسطيف شبكة

 دخوؿ مف فمسطيف صحيفة بمنع بدأت التي فياض حكومة قرارا عمى ردا تأتي ليا، التابعة الجمعيات
غبلؽ الضفة،  ..2012)األقصى:مسيرات ـتنظي مف أنصارىا ومنع حماس، مف المقربة الجمعيات وا 

غبلؽ العديكما وتـ   د مف الجمعيات األىمية والتي بمغانتياؾ الحؽ في تكويف الجمعيات بؿ وا 
)المركز جمعية ومؤسسة ترفض وزارة الداخمية إعادة فتحيا 103ـ 2013عددىا حتى نياية عاـ 
 ..22: 2013الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف، 

ير عاـ الشؤوف العامة والمنظمات غير الحكومية ، لمنغمؽ مدفيما رد عمى ىذا  ثروت البيؾ 
أي جميعة إال باإلجراءات القانونية ، حيث نقوـ بإخطار الجمعيات التي عمييا مخالفات قانونية ومالية 

دارية  ، في حاؿ لـ تمتـز بتسوية أمورىا في مدة ال تتجاوز ثبلثة أشير مف خبلؿ مجمس إداراتيا وا 
بتسوية أوضاعيا يتـ حؿ الجمعية بقرار مف النائب العاـ ، وفي حاؿ وجود تظمـ في الجمعية بالقانوف و 

ىذا يتـ حميا عبر القضاء ووزارة الداخمية ممتزمة بكافة األحكاـ الصادرة عف القضاء ، وأكد أف وزير 
الداخمية الشييد سعيد صياـ قرر بتشكيؿ لجنة برئاستي إلستبلـ الجمعيات كافة وتسوية أوراقيا 
وتسميميا لمجالس إدارتيا ، وذلؾ بعد أف قاـ مسمحوف مف حركة حماس بالسيطرة عمييا بعد حادثة 

 تفجير السيارة بالشاطئ ، حيث أكد أنو لـ تغمؽ جمعية إال بسبب مخالفة القانوف إدارًيا ومالًيا .

ويرى زياد جرغوف عضو المكتب السياسي لمجبية الديمقراطية أف قطاع غزة شيد في ظؿ 
 المدنية والديمقراطية لممواطنيف؛ في حالة الحريات العامة، والحقوؽ امتسارعً  اكـ حماس شيد تدىورً ح

فمقد مارست حكومة حماس االعتقاؿ السياسي والتعذيب واإلعدامات الميدانية أو غير القانونية، وتقييد 
األىمي وحميا أو حرية الصحافة والتظاىر واالجتماع واالعتداء عمى النقابات ومؤسسات العمؿ 

واإلقامة الجبرية، إلى جانب  ،عمى حؽ السفر والتنقؿ امصادرة مقراتيا وممتمكاتيا، وفرضت قيودً 
تعامؿ حكومة حماس مع ىموـ المواطنيف وآماليـ مف ناحية حزبية ضيقة في كافة مناحي الحياة، 
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جة الثانية بعد الحزب فالوظائؼ الحكومية التي يعمف عنيا كانت الكفاءة والمينية تقع في الدر 
والشخصنة والواسطة، فالعدالة لـ تتحقؽ بصورة تامة بيف كافة أبناء الشعب الواحد، إضافة إلى توزيع 
الحصص والمساعدات عمى المحسوبيف عمى الحزب الحاكـ في غزة، دوف إنصاؼ باقي فئات 

 ..16/6/2014)مقابمة زياد جرغوف، المجتمع

ال يستند لمحقيقة وخاصة أف الجمعيات اإلسبلمية والمؤسسات  رى الباحث أف ما قالو جرغوفي
التابعة لحكومة حماس تقـو بتوزيع المساعدات عمى كافة األسر المحتاجة ولقد كانت الحكومة تقدميا 

مسألة الشخصية في التوزيع ال  لمعماؿ العاطميف عبر الوزارات والمؤسسات دوف تمييز أو محابة ، وأف
لوية المعيشية ومة ال تقوـ بالتوزيع حسب معايير األىواء الشخصية إنما حسب األو ألف الحك أساس ليا

 لمعائبلت الفقيرة ، وحسب تقديرات وزراة الشئوف اإلجتماعية ووزارة العمؿ .

كما أشار جميؿ مزىر: "لـ يشعر مواطنو قطاع غزة خاصة الفئات الشعبية الفقيرة والكادحة 
تمعية في ظؿ إدارة حركة حماس لمحكـ في غزة، فقد وقعت حكومة غزة بتحقؽ العدالة والمساواة المج

في نفس السمبيات التي وقعت بيا حركة فتح وحكوماتيا المتعاقبة السابقة، حيث مارست سياسة التمييز 
عف أف  في الوظائؼ، وسادت الحزبية في الترشيح لموظائؼ العامة، وفي أكثر مف مجاؿ، فضبًل 

اء استمرت، ناىيؾ عف أف السياسة االقتصادية واالجتماعية التي اتبعتيا حركة معاناة العماؿ والفقر 
حماس قد كو نت طبقة جديدة مف أصحاب الثروة الجدد الذيف استفادوا مف التجارة في األنفاؽ، ومف 

عدة قوانيف والتي تيدؼ  التسييبلت التي أعطتيا ليـ حركة حماس، كما أف حركة حماس قد ناقشت
المجتمع، وتعميـ أيديولوجيتيا عمى شعب متعدد الثقافات مما أدى إلى حدوث حالة مف  إلى أسممة

الغضب الشديد، ومف بيف ىذه الممارسات محاوالتيا فرض الحجاب عمى طالبات المدارس والجامعات، 
 ..16/6/2014)مقابمة جميؿ مزىر، والتضييؽ عمى الفتيات

 سكاف داعيا ،"واألسرة والفرد الناس بحرية تمس ال حكومتو" أفبينما أكد رئيس الوزراء ىنية 
 تعب ر البلئحة ىذه" أف ىنية واعتبر" العامة اآلداب حماية إلى تيدؼ التي القوانيف ىذه التزاـ" إلى غزة
 شعب ألنو بغزة، الفمسطيني الشعب ثقافة مع منسجمة وىي حماس، تنتيجو الذي الوسطي الفكر عف

 .2009)وزارة العدؿ : الحنيؼ اإلسبلمي ديننا مف اكتسبيا ووعادات وأخبلقو ومحافظ متديف،

بينما أكد محمد عوض أما عف سياسة الوظائؼ فقد أصدر ديواف الموظفيف آلية شفافة تسمح 
لمجميع بمعرفة الوظائؼ وآلية التسجيؿ فييا وآلية اختيار الموظفيف ضمف اختبارات تقيس قدرات 

نما آلية نزيية وشفافة وبإمكاف الجميع مراجعة آلية التوظيؼ وال المتقدميف لموظائؼ وىي ليست حزبية إ
 .2009) األقصى : يمقي كبلًما مف باب الخصومة السياسية والتجريح حسب أىواءه .
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زبية في التوظيؼ وىو مف بينما يرى الباحث أف مزىر أطمؽ حكًما عاًما عمى حكـ حماس بالح
طمبت الحكومة مف حزبو بتقديـ كشًفا بأبنائو المستحقيف لمتوظيؼ داخؿ الحكومة مف باب أف الحكومة 

استنكؼ أفراد حزبو عف العمؿ استجابة لقرارات السمطة في راـ اهلل مف أجؿ  لمجميع ، ولكف سرعاف ما
في األحزاب التي انصاعت ألمر السمطة  لـ تكف في حكومة حماس إنماإفشاؿ الحكومة ، فالحزبية 
 .تقاضت رواتب وىي ال تعمؿ

أما حيدر الحوت فقد اعتبر العدالة والمساواة مفيوميف مطمقيف ال مجاؿ لتحقيقيما، بشكؿ 
لقانوف مع توفر الفرص بشكؿ متساٍو لجميع المواطنيف، كامؿ، فالعدالة تعني أف الجميع سواسية تحت ا

ي األساس لتحقيؽ المساواة المجتمعية، فسيادة القانوف عمى الجميع مع توفر ف تحقيؽ العدالة ىإذ إ
ىناؾ مساواة، وفيما يتعمؽ بحكومة حماس فيمكف  روؼ والمعطيات لكؿ المواطنيف يعني أفكافة الظ

الفرص في العمؿ  ا، وخصوصً وفر لكافة فئات الشعب بشكؿ متساوٍ القوؿ بموضوعية أف الفرص لـ تت
ف يوجد خمؿ في منظومة العدالة والمساواة  ت توفرت في مجاالت أخرى، ومف ىناكان والتوظيؼ، وا 

ف ال يمكف تحقيقيما بشكؿ مطمؽ، إال أف عدالة والمساواة المجتمعية مفيوماالمجتمعية، صحيح أف ال
ىناؾ مستويات تمثؿ حد أدنى وأقصى لتحقيقيما، وفي حاؿ حركة حماس بقيت العدالة والمساواة 

 ..16/6/2014)مقابمة حيدر الحوت، في حدودىا الدنيا المجتمعية

ؽ بالحريات العامة وحقوؽ يذكر الدكتور أحمد يوسؼ القيادي في حركة حماس فيما يتعمو 
تحقيؽ :"ـ، نادت ب2006أف حركة حماس في برنامجيا السياسي الذي طرحتو في انتخابات  اإلنساف؛

حماية وتوفير األمف لكؿ مواطف، فبل ت، و في الحقوؽ والواجبا وتساوييـ مبدأ تساوي المواطنيف أماـ القانوف،
حماية الحريات العامة لممواطنيف، وضماف حؽ المواطف ـ، و يتعرض لبلعتقاؿ التعسفي أو التعذيب أو االنتقا

وقؼ تدخبلت ة، و تنفيذ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنيف في التعييف والعمؿ والترقير، و في التعبي
ترسيخ ثقافة ، و ألجيزة األمنية في منح رخص النشر، ومراكز البحوث، والمطبوعات، ومؤسسات قياس الرأيا

الحضاري، وبناء سياسة إعبلمية قائمة  وال يتناقض مع عقيدة الشعب وموروثالحوار، واحتراـ كؿ اآلراء، بما 
التوسع في المؤسسات ر، و وحؽ االختيا عمى مبادئ حرية التفكير والتعبير والنزاىة، ومراعاة التنوع والتعدد

رعاية المؤسسات .، و الحقوقية المتخصصة في المجاالت المتعددة:)المرأة، الطفؿ، السجيف....وغيرىا
صوف الحريات النقابية، والمحافظة ا، و اإلعبلمية، وضماف حؽ الصحفييف في الحصوؿ عمى المعمومة ونشرى

االعتراؼ بالقوى السياسية وتشجيعيا واالستفادة ة، و كؿ أشكاؿ الييمن عمى استقبلؿ النقابات، واالبتعاد بيا عف
 ..2014يوسؼ، .)ةمف دورىا، ودعـ مؤسسات المجتمع المدني المختمف
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مؤشر عمى واقع الحريات في  أنياوقد اعتبر الحوت وجود بعض الظواىر التي يمكف القوؿ ب
ستمـز الحصوؿ عمى إذف مف وزارة الداخمية، غزة، فأي احتفاؿ أو ندوة أو مسيرة أو ما شابو ذلؾ، ي

مبرر في حاؿ تعمقو الغير .، و إسرائيؿ)عبلوة عمى النشاط األمني المكثؼ المبرر في الصراع مع 
بالمس بالحياة الشخصية لممواطف العادي، والتدخؿ في التغطيات الصحفية اإلخبارية واعتقاؿ 

لحريات الشخصية تحت دعاوى الحفاظ عمى لمعديد مف ا االصحفييف، وبذلؾ فإف ىناؾ انتياكً 
 ..16/6/2014)مقابمة حيدر الحوت، األمف

 في المقاومة لعمؿ إيجابًيا مناًخا وفرت ىنية العبد أبو األخ حكومة بأف: "شياب داود يذكر
 األخيرة المواجية جوالت ولعؿ مميز، بشكؿ قدراتيا وتطوير بناء المقاومة استطاعت وقد ، غزة قطاع
 إضافة ذلؾ، عمى قوًيا مؤشًرا كانت 2012 والعاـ ،2009 -2008 العاـ في االحتبلؿ قوات مع

 وقد ، العمبلء ومحاربة ، المقاومة ظير لحماية قوي أمف جياز وتشكيؿ ،"األحرار وفاء" صفقة لنجاح
 ..16/6/2014 شياب، داوود مقابمة")الجانب ىذا في ميمة نجاحات الداخمي األمف جياز حقؽ

، لـ يكف  كف القوؿ أف واقع الحريات وحقوؽ اإلنساف في ظؿ حكـ حماس في غزةوبذلؾ يم
كما ىو المطموب ولكف تتطور الحريات بشكؿ ممحوظ في كافة  2007في بدايتو وخاصة بعد أحداث 

المجاالت الصحفية واإلعبلمية والحقوقية والفصائمية عمى مدار حكـ حماس ، ولقد أثبت حكـ حماس 
، مع اإلقرار بأف الخطأ وارد في العمؿ ب الفمسطيني امة مرىونة بأخبلقيات الشعأف الحريات الع

الحكومي وخاصة في ىذا المجاؿ وذلؾ بسبب الحالة األمنية غير المستقرة والحروب المتتالية عمى 
قطاع غزة وتدمير المقار الحكومية واألمنية منيا خاصة ، جعؿ عمؿ وزارة الداخمية والحكومة بشكؿ 

عرضة لمخطأ ، ولكف المؤسسات التي نشأت مف قبؿ الحكومة والمؤسسات الحقوقية والمجمس عاـ 
التشريعي حد  مف الواقع المتكرر في األخطاء ، بينما كاف ىناؾ إجماع عمى أف سمة ىذه الحكومة 

مساواة حاضًرا ، وأف ال ىة كانت في معظـ أداء الحكومةاالنضباط وسيادة القانوف ، وأف الشفافية والنزا
فئات المجتمع ، وأف  قوية ألنيا كانت تعتمد اآلليات حسب في التوزيع والعدالة االجتماعية كانت 

عمى كافة المستويات )األمنية ، والحريات ، أخطاء الحكومة قميمة جدا بالنسبة لمحكومات التي سبقتيا 
فض الفصائؿ الفمسطينية التعامؿ النزاىة والشفافية ، االقتصاد . ، بينما كانت المشاركة غائبة بسبب ر 

مع حركة حماس عمى أنيا حكومة وذلؾ ألىداؼ حزبية وتبعية لمسمطة الفمسطينية ومنظمة التحرير 
التي تنظوي تحتيا ، وأف التقارير التي كانت تخرج لتقييـ حكـ حماس في ىذه المجاالت كانت مبنية 

 ي قطاع غزة . عمى خصومة سياسية وليس وقائع ذات براىيف عمى األرض ف
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 المبحث الثالث

 المقاومة في ظل إدارة حماس لمحكم
 

 : المقاومة في القانون الدوليأواًل 

فقد أقرت جميع الدساتير والمواثيؽ الدولية حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا ومقاومة االحتبلؿ 
تند في أساسيا لممقاومة شرعية تس ية شعبيا مف بطشو، وبذلؾ فيي وفرتالقائـ عمى أراضييا بؿ وحما

لقواعد القانوف الدولي المعاصر، وفى ىذا الصدد يشير  اعمى عدـ مشروعية االحتبلؿ الحربي طبقً 
البعض بأف الحاضريف في مؤتمر القانوف الدولي اإلنساني حرصوا عند وضع قواعد الحماية لممدنييف 

والمقاومة  ،لمشروعالمحتمة وتقنيف حؽ المقاومة عمى التمييز بيف اإلرىاب غير ا األرضفي 
وذلؾ حتى ال تختمط قواعد الحماية اإلنسانية لممدنييف وقواعد تحريـ اإلرىاب بأشكالو  ،المشروعة

المختمفة، إال أنيـ لـ يصموا إلى نتيجة محددة، وأوصوا بأف تقـو األمـ المتحدة بالعمؿ عمى تنظيـ 
 ..8: 2010)زىراف، مؤتمر لوضع معاىدة خاصة بالجرائـ ضد اإلنسانية

وقد أجاز القانوف الدولي حالتيف لممقاومة الوطنية، تمثمت األولى في حاؿ استخداميا كأداة 
لممارسة الحؽ في تقرير المصير، حيث أكد القانوف الدولي عمى حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا وفي 

ئة أو جية اختيار النظاـ السياسي واالقتصادي واالجتماعي الذي تريده وبشكؿ حر ومستقؿ عف أي ف
باالمتناع عف أي أعماؿ تحـر الناس حقيـ في  اأخرى خارجية، وبذلؾ فإف جميع الدوؿ ممزمة قانونً 

لمجمعية  3103وقد نص عمى ذلؾ قرار رقـ ، أو في حصوليـ عمى الحرية واالستقبلؿ ،تقرير مصيرىـ
حقيا في تقرير  نيؿ ف نضاؿ الشعوب في سبيؿـ، والذي جاء فيو "إ1973تحدة عاـ العامة لؤلمـ الم

ف أية محاولة لقمع مع مبادئ القانوف الدولي، وا   اامً المصير واالستقبلؿ ىو نضاؿ شرعي يتفؽ تم
ئلعبلف العالمي الكفاح المسمح ىي مخالفة لميثاؽ األمـ المتحدة، وإلعبلف مبادئ القانوف الدولي ول

ر يجب أف يعامموا كأسرى حرب وفؽ ف المحاربيف المناضميف الذيف يقعوف في األسلحقوؽ اإلنساف، وا  
 ..2-1: 2006)كشؾ، أحكاـ اتفاقية جنيؼ المتعمقة بأسرى الحرب"

أما الحالة األخرى التي أجاز فييا القانوف الدولي المجوء إلى المقاومة ىي حالة استخداميا 
مة االحتبلليف في ىذه الحالة بعد مقاو  اكأداة إلزالة االحتبلؿ، وقد أصبح القانوف الدولي أكثر وضوحً 

الفاشي والنازي خبلؿ الحرب العالمية الثانية، فقد أكد عمى سبلمة المدنييف وعمى تحريـ االحتبلؿ ذاتو 
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كأداة الكتساب حقوؽ إقميمية جديدة، وبذلؾ فقد أجاز القانوف الدولي المقاومة المسمحة خارج مناطؽ 
 ..3-2: 2006)كشؾ، ا القوة المحتمةاالحتبلؿ، مقابؿ موجبات قانونية واضحة ينبغي أف تمتـز بي

وبذلؾ فإف المقاومة الفمسطينية بكافة أشكاليا وأنواعيا ىي مقاومة شرعية وقانونية كونيا تحمؿ 
نياءالحالتيف األولى والثانية، فالشعب الفمسطيني يسعى إلى تقرير مصيره  وبذلؾ فإف  ،االحتبلؿ وا 

لما نصت عميو القوانيف والدساتير الدولية، إلى جانب  امتو لبلحتبلؿ مقاومة مشروعة وقانونية وفقً او مق
كونو يسعى إلى بناء نظامو السياسي واالقتصادي واالجتماعي باستقبللية تامة عف االحتبلؿ 

 .)اإلسرائيمي.

 .ةي)اإلسرائيموقد أكدت تقارير بعثة حقوؽ اإلنساف التابعة لؤلمـ المتحدة عمى أف السياسات 
في سياساتيا ال  .إسرائيؿ)المحتمة جريمة حرب وجريمة ضد اإلنسانية، وأف الفمسطينية  األرضفي 

تميز بيف المدنييف والعسكرييف وتعمؿ عمى إرىاب السكاف، وتمارس العقوبات الجماعية مما يشكؿ 
 ..81: 2006)قوس، مف معاىدة جنيؼ الرابعة 33لممادة  اصارخً  اانتياكً 

قر إلى شرعية دولية، فالحؽ الثابت ىو أف وعد بمفور وبذلؾ فإف المقاومة الفمسطينية ال تفت
واحتبلليا لممزيد مف األرض وأىدافيا التوسعية القائمة، كؿ ىذا  .إسرائيؿ)وقرار التقسيـ وقياـ دولة 

ف في األرض والمقاومة الستعادتيا عنصريف أساسييتحرير  قض مع الشرعية الدولية، حيث يعديتنا
 ..11: 2006)كشؾ، سقطاف منومفاىيـ القانوف الدولي ال ي

 

 في ظل إدارة حماس لغزةالمقاومة الفمسطينية : واقع اثانيً 

ـ، وتنوعت 1948بدأت المقاومة الفمسطينية فعالياتيا منذ ما قبؿ النكبة الفمسطينية عاـ 
 تيا ما بيف المقاومة السممية بكافة أدواتيا مف إضرابات واعتصامات وكتابة عمى الجدراف وحرؽافعالي

إلى الصواريخ  السبلح األبيض وصواًل ب اف مقاومة مسمحة وعسكرية بدءً اإلطارات . . . الخ، وم
 ـ. 1948الفمسطينية المحتمة عاـ  األرضالمتطورة التي ضربت قمب 

 تطور قدرات المقاومة في ظل إدارة حركة حماس لقطاع غزة .1

سطينية في قطاع غزة في ظؿ ال يمكف ألحد أف ينكر التطور النوعي في قدرات المقاومة الفم
إدارة حماس لمحكـ في قطاع غزة، وال نعني بذلؾ بأف المقاومة الفمسطينية لـ تكف تمتمؾ أي قدرات 

ـ، فقدرات المقاومة الفمسطينية وصمت إلى حد تفجير أكثر الدبابات 2007عسكرية قبؿ عاـ 
 أف األلغاـ األرضية ال تؤثر فييا.دعى الجيش الصييوني ب"المركفاة"، والتي ا اتطورً  .ة)اإلسرائيمي
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" صنعتيا الواليات المتحدة األمريكية، وزودت دولة االحتبلؿ الصييوني بالعشرات المركفاةىذه "
ستطاعت المقاومة حيث ا ،أقوى وأحصف دبابة أنيامنيا والتي بدورىا قامت بتطويرىا وتسويقيا لمعالـ ب

عبوة ناسفة تزف أكثر  عبرو نتساريـ،  محررةقرب  ـ2002 آذار في الرابع عشر مف مارسالفمسطينية 
)دنيا الوطف، ةوقتؿ مف فييا في قطاع غز  كامبًل  اأوؿ دبابة مركفاة تفجيرً  تفجير اكيمو جرامً  120مف 

2006.. 

وضح التطور اليائؿ ـ لتحاوؿ أف ت2006ف قدرات المقاومة ما قبؿ الحديث ع بدأت الدراسة
ـ وما بعدىا، ودوف الخوض في تفاصيؿ سنوجز أىـ التطورات 2006في قدرات المقاومة ما قبؿ عاـ 

 ـ.2007ـ وحتى عاـ 2000نطبلؽ انتفاضة األقصى عاـ لتي حصمت في قدرات المقاومة منذ اا

 فقدالفمسطينية الثانية،  االنتفاضةفي  احيث تعتبر ىذه المرحمة مف أكثر المراحؿ تطورً 
لمفصائؿ الفمسطينية التقنية اإللكترونية عف بعد في مقاومة  استخدمت فييا األجنحة العسكرية التابعة

)فمسطيف عاـ  "الخط األخضر"في مناطؽ السمطة الفمسطينية وداخؿ  )اإلسرائيمي.جيش االحتبلؿ 
أو أماكف التجمعات  ،باألحزمة الناسفة في الحافبلت ا.، تارة عبر االستشيادييف الممغميف جسديً 48

الميمية والمقاىي والمطاعـ وتجمعات الجنود ومفترقات الطرؽ ومواقؼ كالمبلىي  .ة)اإلسرائيمي
الباصات، وتارة عبر زرع األلغاـ والمتفجرات في السيارات وتفجيرىا عف بعد أو قيادتيا وىي مميئة 

اريخ المضادة لمدبابات بالمتفجرات، والعبوات الموجية واأللغاـ المؤقتة وصواريخ الياوف والقساـ والصو 
ر بي جي واأللغاـ الخاصة بتفجير الدبابات والعبوات الناسفة عف بعد. . . وغيرىا مف اآل وقذائؼ

الصواريخ واألسمحة التي استطاعت يد المقاومة تصنيعيا أو الوصوؿ إلييا مف الخارج، والتي استيدفت 
وؿ التي تمكنت األجنحة العسكرية مف الوص .ة)اإلسرائيميكافة التجمعات والمراكز والمناطؽ 

 ..112-111: 2013)العويصي، إلييا

  :لمرحمتيف التطور نقسـفيحركة حماس عمى قطاع غزة  أما بعد سيطرة

قاومػة الفمسػطينية عمػى ـ حيػث بقيػت قػدرات الم2010وحتى عاـ  2007تبدأ منذ عاـ  :األولىالمرحمة 
جي العسػكري فػي يط اإلسػتراتي، لكف بػدأ التميػز فييػا بظيػور مػا يمكػف أف نسػميو التخطػنفس أدائيا

، والتػػي بػػرزت تجمياتيػػا فػػي عمميػػة الػػوىـ المتبػػدد )اإلسػػرائيمي.العمميػػات الفدائيػػة ضػػد الكيػػاف  تنفيػػذ
رض داخؿ معسكر لمجنػود مف تحت األ )اإلسرائيمي.جيش االحتبلؿ الستشياديوف التي فاجأ فييا ا

مػف  عمميػة إنػزاؿ أنيػااـ ب، أو كمػا وصػفيا أبػو عبيػدة النػاطؽ اإلعبلمػي لكتائػب القسػ.في)اإلسرائيمي
ـ 2006 حزيػػراف يونيػػو 25دث ألوؿ مػػرة، وقػػد حػػدثت بتػػاريخ تحػػ أنيػػاسػػالـ و و خمػػؼ معبػػر كػػـر أبػػ



95 

 

جػيش اإلسػبلـ)مجمة لويػة الناصػر صػبلح الػديف و أكتائب القسػاـ و  يذرع عسكرية ىأ ةثبلثباشتراؾ 
 ..14: 2011فمسطيف اليوـ، 

 3أسيرة، و 20تـ خبلليا مبادلة جمعاد شاليط ب توجت ىذه العممية بصفقة وفاء األحراء التي 
 27و اأسيرً  450طمؽ عمييـ صفقة الحرائر، أما المرحمة األولى فقط شممت أأسرى مف الجوالف و 

، وبذلؾ يكوف مجموع األسرى المحرريف مف سجوف االحتبلؿ اأسيرً  550أسيرة، والمرحمة الثانية شممت 
 ..2012اإلعبلمي لكتائب القساـ،  )المكتبمقابؿ جمعاد شاليط اأسيرً  1050

عمى قطاع غزة  )اإلسرائيمي.وما بيف عممية الوىـ المتبدد وصفقة وفاء األحرار وقع العدواف  
 كما أسماىا العدو في ديسمبر "الرصاص المصبوب"أو  "بحرب الفرقاف"والذي أسمتو حركة حماس 

يا المقاومة وقاومت بكؿ ما لدييا ـ، التي صمدت خبلل2009 كانوف ثاني ـ يناير2008 كانوف أوؿ
إلى أواسط مدينة غزة، إال أنو مقارنة  )اإلسرائيمي.مف وسائؿ، وعمى الرغـ مف وصوؿ جيش االحتبلؿ 

كنولوجيا تالو سبلح الجو المتطور،  ابالقدرات العسكرية اليائمة التي يمتمكيا جيش االحتبلؿ خصوصً 
طينية وقاومت ببسالة في ىذه الحرب التي طالت مدتيا العسكرية المتطورة، فقد صمدت المقاومة الفمس

 امسجدً  27مف بيوتيـ، وتـ تدمير  مشردٍ  9000، واجريحً  5450و اييدً ش 1440، خمفت ايومً  22
 ..2012)عز الديف، مدرسة تعميمية 67، وتضررت اصحيً  امرفقً  34و

، التػي اسػتطاعت لحػراؾ العربػي.)ا والتي بدأت مػع ىبػوب ريػاح ثػورات الربيػع العربػي :المرحمة الثانية 
المقاومػػة الفمسػػػطينية مػػف خبلليػػػا الحصػػوؿ عمػػػى العديػػد مػػػف األسػػمحة والصػػػواريخ المتطػػورة، وفػػػي 
تطوير منظومة مف السبلح بفضؿ ما حصمت عميو مف خبرات خارجية، إلى جانب االعتماد عمى 

 اوني، والػذي شػكؿ تغييػرً القدرات الذاتية في تطوير الصواريخ التػي بػدأت تطػاؿ قمػب الكيػاف الصػيي
 في قواعد المعبة العسكرية.

" مف )اإلسرائيمي.جياز األمف "ف حالة مف القمؽ تسود وقد ذكرت صحيفة ىآرتس العبرية: "بأ
بعدما نجحت  ،النوعية المتحسنة لمصواريخ المضادة لمطائرات التي بحوزة حركة حماس في قطاع غزة

ومف صنع روسي إلى القطاع بعد نيب المخازف العسكرية  اتيريب صواريخ متقدمة نسبيً في الحركة 
عمى حرية تحميؽ طائرات سبلح الجو في سماء القطاع والتي تكاد تكوف  والتي ستنعكس ا،في ليبي

تـ تيريب  منذ بدء الثورات العربيةأنو ت، وقد بينت الصحيفة مطمقة أو عمى الطيراف المدني إلى إيبل
لقطاع بمبادرة إيرانية، لكف إسقاط نظاـ معمر القذافي في ليبيا منح صواريخ مف أنواع عديدة إلى ا

حماس" فرصة لتيريب صواريخ بحجـ ونوعية مختمفة، واستغؿ ميربوف الوضع في ليبيا وسرقوا كميات "
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وتـ بيعو لمنظمات ومميشيات سرية وعمى رأسيا الفصائؿ  اكبيرة مف األسمحة وبعضيا متقدـ نسبيً 
 ..2011ة ىآرتس، )صحيف "الفمسطينية

لعمؿ المقاومة في  اإيجابيً  احكومة األخ أبو العبد ىنية وفرت مناخً  بأف" :د شيابيذكر داو 
ولعؿ جوالت المواجية األخيرة ، قطاع غزة ، وقد استطاعت المقاومة بناء وتطوير قدراتيا بشكؿ مميز

عمى ذلؾ، إضافة  ايً قو  اكانت مؤشرً  2012، والعاـ 2009 -2008مع قوات االحتبلؿ في العاـ 
تشكيؿ جياز أمف قوي لحماية ظير المقاومة ، ومحاربة العمبلء ، وقد ، و لنجاح صفقة "وفاء األحرار"

 ..16/6/2014)مقابمة داوود شياب، "حقؽ جياز األمف الداخمي نجاحات ميمة في ىذا الجانب

قدرات والتطورات في ويعتقد الباحث بأنو لـ يكف باإلمكاف الوصوؿ إلى القوة الصاروخية وال
في ضرب الكياف الصييوني المحتؿ في ظؿ وجود حماس لممقاومة التي استخدمت  العتاد العسكري

خارج الحكومة، وفي ظؿ التطورات التي تشيدىا المقاومة في اآلونة الحالية فإف أي مواجية مع الكياف 
يمكف  حيثطور في القدرات العسكرية، بسبب ىذا الت اكميً  استختمؼ فييا المواجية اختبلفً  )اإلسرائيمي.

 تحديد عامميف ساىما في تطور قدرات المقاومة:

)عوامػػؿ ذاتيػػة.: والمتمثمػػة فػػي رغبػػة األجنحػػة العسػػكرية الفمسػػطينية فػػي تطػػوير قػػدراتيا  العامللل األول:
 وأدواتيا ووسائميا في مواجية الكياف الصييوني، لمحاولة خمؽ معادلة جديدة عمى األرض.

أف صواريخ المقاومة الفمسػطينية التػي قصػفت العمػؽ الصػييوني طرحو الدكتور محمود الزىار " وىو ما
سػػبلمي مجيػػد ـ،2012عػػاـ فػػي حػػرب األيػػاـ الثمانيػػة   ،ىػػي نتػػائج عقػػؿ فمسػػطيني ودعػػـ عربػػي وا 

 ..2013)الزىار، ا"ف مشروع حماس القادـ ىو "نغزوىـ وال يغزونأ اموضحً 

ة.: والتػي تمثمػت فػي وصػوؿ حركػات اإلخػواف إلػى سػدة الحكػـ فػي العديػد : )عوامؿ إقميميػالثاني العامل
 حػػرب الفرقػػاففػػي جميوريػػة مصػػر، والتػػي ظيػػر فييػػا الفػػارؽ مػػا بػػيف  امػػف الػػدوؿ العربيػػة خصوًصػػ

 حجػارة السػجيؿ الحػرب عمػى غػزة مػف القػاىرة، وحػرب )اإلسػرائيمي.ـ التي أعمف فييا الكياف 2008
إلػػى جانػػب حالػػة الفوضػػى التػػي أصػػابت الػػدوؿ العربيػػة والتػػي  ،رـ التػػي أعمػػف منيػػا االنتصػػا2012

مػػف العتػػاد العسػػكري والصػػواريخ والخبػػرات  ف تسػػتفيد منيػػا لتسػػتورد أكبػػر قػػدراسػػتطاعت المقاومػػة أ
 .العسكرية )األدمغة.

وقد أكد كؿ مف ـ.زياد الظاظا والدكتور موسى أبو مرزوؽ بأنو لـ يكف باإلمكاف الوصوؿ إلى 
ف التطور والتقدـ في القدرات العسكرية ووسائميا، لوال وصوؿ حركة المقاومة اإلسبلمية ىذا الحجـ م

، أي أف حكـ حماس لقطاع غزة ساىـ ووفر البيئة المناسبة حماس إلى سدة الحكـ في قطاع غزة



97 

 

ؽ، .)مقابمة موسى أبو مرزو 16/6/2014)مقابمة زياد الظاظا، والمبلئمة لتطوير قدرات المقاومة العسكرية
16/6/2014.. 

"رغـ أننا في الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف سجمنا بعد المبلحظات  :جميؿ مزىريذكر 
السمبية عمى أداء حكومة حركة حماس منذ سيطرتيا عمى مقاليد األمور في القطاع، واعتبرناىا إحدى 

ؿ ىذه الفترة وظروؼ تجميات االنقساـ الكارثي، إال أننا ال ننكر بأف البيئة التي شيدىا القطاع خبل
الحصار الذي فرضو االحتبلؿ وتبني حركة حماس برنامج المقاومة قد أدى إلى حدوث تطور كبير 
عمى بنية المقاومة، ليس في نوعية التسميح والعتاد والتدريب فحسب، بؿ في بعض التكتيكات الناجحة 

يوني، والتي أدت إلى حدوث حالة التي نفذتيا األجنحة العسكرية لممقاومة في مواجية االحتبلؿ الصي
مف توازف الرعب، وفي الرد الموجع عمى جرائـ االحتبلؿ، وتعتبر عممية اختطاؼ الجندي الصييوني 

طبلؽ سراح عدد كبير مف األسرى مف أىـ العمميات تـ إ " وعممية التبادؿ التي بموجبيا"جمعاد شاليط
في إطبلؽ الصواريخ وبموغيا مسافات واسعة  عف تطور قوة الردع التي شيدتيا ىذه المحظة، فضبًل 

في عمؽ الكياف الصييوني، حيث ألوؿ مرة في تاريخ الصراع يتـ ضرب العمؽ الصييوني في 
 ..16/6/2014)مقابمة جميؿ مزىر،  .عاصمتو وفي مدينة القدس المحتمة

رغـ مف يمكف تقييـ قوة المقاومة مف خبلؿ تقييـ ما تمتمكو مف قوة عسكرية، عمى الىذا و 
بالنظر إلى السرية المطمقة التي تضربيا المقاومة عمى  ،حصر قدرات المقاومة بشكؿ دقيؽصعوبة 

بيدؼ حرماف االحتبلؿ ودوائره السياسية واألمنية واالستخبارية مف القدرة  ،أدواتيا وعتادىا التسميحي
رباؾ رؤاه وتصوراتو ومخططاتو المختم ،عمى تحديد بوصمة العمؿ واألداء فة في إطار الصراع وا 

مع ذلؾ يمكف حصر ، و بكؿ المقاييس امحوريً  االذي تمعب فيو المعمومات االستخبارية دورً  ،الممتد
حربي الفرقاف وحجارة السجيؿ القدرات الظاىرة لممقاومة التي تـ استخداميا بشكؿ عمني ومكشوؼ إباف 

مرة في تاريخ الصراع مع االحتبلؿ،  التي شيدت بروز وسائؿ وأدوات جديدة استخدمتيا المقاومة ألوؿ
 :.9-2: 2012)مركز الدراسات العالمية، عمى النحو التالي

الشػريط الحػدودي ومواقػع جػيش  اعػدة كيمػومترات، وتسػتيدؼ أساًسػمػداىا قذائؼ اليػاوف: ال يتجػاوز  .1
مصػنعة  ف قػذائؼ محميػة قػذائؼ، وتتنػوع مػا بػيالمحاذيػة لقطػاع غػزة .ةي)اإلسػرائيماالحتبلؿ والبمػدات 

 .اخارجيً 

الصػواريخ محميػػة الصػػنع: صػػواريخ عممػػت عمػػى تصػنيعيا قػػوى المقاومػػة الفمسػػطينية وألبسػػتيا أسػػماء  .2
 منسوبة إلى أجنحتيا العسكرية، وأىميا:

 " كيمومترات. 3و 2يتراوح مداه ما بيف  ":1صاروخ قسام 
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 " اكيمومترً  12إلى  9ويصؿ مداه إلى ما بيف  ":2صاروخ قسام . 
 اكيمومترً  12إلى  10ويبمغ مداه إلى ما بيف ": 3م "صاروخ قسا. 
 ( صاروخM75:)  نوفمبر إباف الحرب األخيرة " طورتو المقاومةمدى بعيد  وذصاروخ محمي الصنع

 القدس وتؿ أبيب. ويصؿ قمب مدينتي ،كيمومترا 80إلى  75يتراوح مداه ما بيف و "، 2012
 قصير المدى. (، وصاروخ )األقصى(2، الناصر1)الناصر وصاروخا 

يتـ تيريبيا مف الخارج، وتنقسـ مف حيث  اصواريخ مصنعة خارجيً  :االصواريخ غير المصنعة محميً   .3
 المدى إلى قسميف: 

  :ورغـ أف  .مثؿ صواريخ غراد، وىي عبارة عف صواريخ كاتيوشا محسنةصواريخ ذات مدى متوسط
 40إلى  20نيعو، ويتراوح مداه مف "غراد" روسي في األصؿ إال أف عدة دوؿ في العالـ تستطيع تص

 كيمومترا.

  :عة إيرانية، ، وىي صنااكيمومترً  40التي يبمغ مداىا " 3مثؿ صواريخ فجر "صواريخ ذات مدى بعيد
" الذي 5وىناؾ أيضا صاروخ فجر "راما، غيمو ك 45أمتار ويستطيع حمؿ رأس حربي وزنو  3 وويبمغ طول
ويحمؿ رأسا متفجرا وزنو  ،لتقديرات العسكريةاوفؽ  اكيمومتر  75 ويبمغ مداه، تقريبا متر 6.5يبمغ طولو 

. وقد أطمقت قوى المقاومة .إسرائيؿ)ويستطيع ضرب مدينة تؿ أبيب ومناطؽ داخمية في كيموغراما،  90
مف صواريخ غراد عمى البمدات الجنوبية لكياف االحتبلؿ خبلؿ جوالت التصعيد  اكبيرً  االمختمفة عددً 

" عمى مدينة تؿ أبيب 5خبلؿ الحرب األخيرة، كما أطمقت عدة صواريخ فجر" اصً الماضية، وخصو 
 كيمومترا عف قطاع غزة. 80ومنطقة ىرتسيميا شماؿ تؿ أبيب التي تبعد قرابة 

  :)كيمو مترات،  5وىو صاروخ مضاد لمدبابات، ويصؿ مداه قرابة  الصواريخ المضادة لمدروع )كورنيت
سـ، ويوجو بالميزر، وتـ تزويده بأجيزة  120اؽ مدرعات سمكيا يستطيع اختر  وىو صاروخ روسي

وقد ، كيموغرامات 10في داخمو متفجرات تصؿ إلى  ااستشعار لمحرارة لبلستخداـ الميمي، ويحمؿ رأسا حربيً 
عمى  )إسرائيمية.استخدمتو المقاومة عدة مرات قبؿ وأثناء الحرب األخيرة ضد آليات ودبابات عسكرية 

 ودي مع قطاع غزة.الشريط الحد
 :)وقد استخدمت قوى المقاومة ىذه الصواريخ قبؿ وأثناء حرب الصواريخ المضادة لمطائرات )أرض/ جو 

مف صاروخ  )إسرائيمية.، حيث أعمنت مصادر جيش االحتبلؿ عف نجاة طائرة حربية ـ2012الفرقاف 
 )إسرائيمية.سقاط طائرة حربية أرض جو قبؿ فترة وجيزة مف الحرب األخيرة، فيما تمكنت المقاومة مف إ

بصاروخ أرض جو خبلؿ الحرب، كما استيدفت عدة طائرات حربية أخرى. وتقوؿ التقارير إف المضادات 
 SA-18"، وىو صاروخ "أرض/ جو" روسي الصنع، يطمؽ عميو أيضا اسـ Iglaالجوية ىي مف نوع "

كغ، ويبمغ مداه نحو  2متفجرة بوزف  وىو مف فصيمة صواريخ "ساـ" محموؿ عمى الكتؼ وتـ تزويده برأس
 7كما يمكف أف يكوف في حوزة المقاومة صواريخ أقؿ تطورا وىي ساـ  كمـ. 3.5كمـ بارتفاع أعبله  5
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امتبلؾ المقاومة عشرات الصواريخ مف  )إسرائيمية.المحمولة عمى الكتؼ أيضا. ولـ تستبعد تقارير 
 فئ مف حيث القدرات لصاروخ "ستينغر" األمريكي." المحمولة عمى الكتؼ وىو سبلح مكاIgla-sنوع"

 :)ـ2012الفرقاف وقد استخدمتيا قوى المقاومة خبلؿ حرب  الصواريخ المضادة لمسفن )أرض/ بحر ،
إصابة مباشرة، وفي ذات الوقت أعمنت فيو  )إسرائيمية.حيث أعمنت كتائب القساـ عف إصابة بارجة حربية 

 ية أخرى في عرض البحر. سرايا القدس عف استيداؼ بارجة حرب
 :وقد تواطأت إشارتاف عمى استخداـ كتائب القساـ الجناح العسكري لحركة حماس  طائرات بدون طيار

اعترؼ د. موسى أبو مرزوؽ نائب رئيس المكتب  في إطار الصراع مع االحتبلؿ، إذ طائرات بدوف طيار
الفمسطينية  األرضمعات في عمؽ السياسي لحركة حماس بإرساؿ حركتو طائرات بدوف طيار قامت بط

وداللة خطيرة عمى تطور  ميـ، وىي إشارة ذات مغزى ـ2012 السجيؿـ خبلؿ حرب 1948المحتمة عاـ 
أما اإلشارة الثانية فُتومض مف خبلؿ االستنتاجات  قدرات المقاومة في خضـ صراعيا مع االحتبلؿ.

اف الحرب األخيرة، وخبلصة ذلؾ أف كتائب المترتبة عمى مجرى ومسارات األحداث التي دارت رحاىا إب
متحركة وغير ثابتة عمى الحدود مع  )إسرائيمية.القساـ أعمنت عف استيداؼ تجمعات وحشود عسكرية 

قطاع غزة، وأىميا بمدة "كريات مبلخي" التي تضـ قيادة لواء المشاة، ما أدى إلى إصابات محققة في 
 . )اإلسرائيمي.الوسط العسكري 

لؾ، االنتقاؿ مف حالة رد الفعؿ تجاه االنتياكات والجرائـ التي يرتكبيا االحتبلؿ إلى جانب ذ
ف إلى إستراتيجية التخطيط العسكري الممنيج والمنظـ في المقاومة مع العدو، ومف ذلؾ يمكننا القوؿ أ

 تطور القدرات العسكرية لمفصائؿ المقاومة الفمسطينية جاء نتيجة عدة أسباب أىميا:
اومػػػػة فػػػػي تطػػػػوير قػػػػدراتيا العسػػػػكرية ومنظومتيػػػػا القتاليػػػػة فػػػػي مواجيػػػػة جػػػػيش االحػػػػتبلؿ رغبػػػػة المق .1

 ا، والذي تـ عبر العممية التراكمية لمخبػرات العسػكرية المنقولػة مػف الخػارج والمطػورة ذاتًيػ)اإلسرائيمي.
 بفعؿ أبناء المقاومة.

طبلؽ انتفاضػة األقصػى عمميات الحصوؿ عمى األسمحة مف الخارج عبر األنفاؽ والتي بدأت منذ ان .2
 مى الشريط الحدودي الفمسطيني المصري.عـ، عبر األنفاؽ المنتشرة 2000عاـ 

وب مػا بػيف فصػائؿ المقاومػة الفمسػطينية المختمفػة والػذي تػرجـ فػي العديػد مػف والدؤ التعاوف المستمر  .3
وكتائػب القسػاـ،  العمميات النوعية المختمفة كعممية الوىـ المتبدد ما بػيف ألويػة الناصػر صػبلح الػديف

أو عمميػػػة مينػػػاء اسػػػدود مػػػا بػػػيف كتائػػػب القسػػػاـ وكتائػػػب شػػػيداء األقصػػػى. . وغيرىػػػا مػػػف العمميػػػات 
 النوعية.

استثمار الواقع اإلقميمي السياسي مف أجؿ كسب أكبر قدر مف الداعميف لمقضية الفمسطينية أو التي  .4
 المقاومة.لتطوير قدرات  )اإلسرائيمي.تجمعيـ مصالح في مقاومة االحتبلؿ 
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 واقع أداء المقاومة في ظل حكم حماس .2

اس لشئوف قطاع اختمفت التوجيات والرؤى حوؿ واقع أداء المقاومة في ظؿ إدارة حركة حم
فجزء يرى أف واقع المقاومة تطور بشكؿ كبير وأف حركة حماس استطاعت أف  ـ؛2007غزة منذ عاـ 

يرى جزء آخر أف المقاومة في ظؿ حكـ حماس تمزج ما بيف الحكـ والمقاومة في قطاع غزة، في حيف 
، مقارنة بالمقاومة المستمرة التي بدأت منذ عاـ .ةي)اإلسرائيملـ تخرج عف رد الفعؿ تجاه الممارسات 

 نسحاب األحادي الجانب الذي نفذهـ مع انطبلؽ انتفاضة األقصى، والتي لـ تتوقؼ إال بعد اال2000
 ـ.2005عاـ مف قطاع غزة في  الصييوني  االحتبلؿ

فالعديد مف قيادات حماس يؤكدوف عمى أف حركة حماس في ظؿ حكميا لقطاع غزة 
استطاعت المزج ما بيف الحكـ والمقاومة في آف واحد، فقد أكد القيادي في حركة حماس "محمود 

أثبتت أنو يمكف المزاوجة بيف ما كاف يعده البعض نقيضيف و نجحت الزىار" بأف حركة حماس 
منذ فوالسياسة"، وبرىنت لكؿ المشككيف أنيما خطاف متوازياف يسير الواحد إلى جانب اآلخر، المقاومة "

" كما كاف معيودً  عمييا قبؿ الحكـ، فمـ يخُؿ  اتولي "حماس" الحكـ التزمت بالخطاب السياسي "المقاـو
لرغـ مف إلى أنو وبا االخطاب مف التأكيد عمى الثوابت والتمسؾ بحقوؽ الشعب الفمسطيني، مشيرً 

لو، وشف االحتبلؿ لحربيف متتاليتيف عمى  اوال دينيً  اتعرض حكومتو إلى حصار ظالـ ال مبرر أخبلقيً 
ـ، وأف الحكومة قطاع غزة، لـ يفمح االحتبلؿ في تركيع "حماس" ودفعيا لمتغيير في خطابيا المقاو 

ويؿ عقيدة األجيزة األمنية حت وعممت عمىالتسييبلت الميدانية لفصائؿ المقاومة عمى اختبلفيا،  قدمت
إلى عقيدة تحمييـ وتبلحؽ  ،مف عقيدة متعاونة مع االحتبلؿ ترصد تحركات المقاوميف وتضيؽ عمييـ

 ، وىذا كاف لو األثر في تطور قوة المقاومة ،مف يبلحقيـ وتفكؾ شبكات العمبلء الشبكة تمو األخرى
،  عاًما 66 العالـ عمى بيا ضحكوا لتيا الصييوني القومي األمف نظرية ضربنا الزىار أكد فيما

)الزىار، .  إسرائيؿ في شبر كؿ المقاومة صواريخ طالت أف بعد ليـ الردع بؿ لنا ردع ال أنو وأسسنا
2014.. 

في تنفيذ برنامجيا عبر الجمع  ةحركالنجاح  ،في حركة حماس حسف يوسؼقيادي الأكد كما 
 فمسطيني لمحرية، وتوفير متطمبات الحياة الكريمة لوبيف مقاومة االحتبلؿ وحماية تطمعات الشعب ال

  ..2014)يوسؼ، 
في قراءتو لسنوات حكـ حماس لغزة  حماسحكومة يوسؼ رزقة" الوزير السابؽ في "واعتبر 

أف: "حماس، وبعد أربع سنوات أمضتيا في السمطة، نجحت في الجمع بيف المقاومة والحكـ، وبيف 
 ..286: 2013)سبلمة،  والحرب، ومحاوالت اإلخضاع" الحصار البندقية والدبموماسية، وواجيت
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ويؤكد زياد جرغوف عضو المكتب السياسي لمجبية الديمقراطية بأف حكومة حماس ىي حكومة 
، وبذلؾ في عيد )اإلسرائيمي.مقاومة وغير ممتزمة باإلتفاقيات األمنية التي وقعتيا السمطة مع الجانب 

  ..16/6/2014)مقابمة زياد جرغوف،  بيف الحكـ والمقاومةحكومتيا استطاعت المزاوجة ما 
ويرى الباحث فتحي شميوب أف حماس دخمت االنتخابات التشريعية تحت شعار حماية خيار 
المقاومة، إال أف التشكيؾ في إمكانية المزاوجة بيف العمؿ السياسي واالستمرار في المقاومة ظؿ ىو 

 احماس أف تنجح عبر ثبلث محطات، وأف تفرض شروطً األمر السائد، إلى أف استطاعت حركة 
جديدة في المعبة السياسية وتحسيف أداء المقاومة، ىذه المحطات بدأت بعممية الوىـ المتبدد في تموز 

، )اإلسرائيمي.ـ بالشراكة مع ألوية الناصر صبلح الديف، والثانية تمثمت في االحتفاظ بالجندي 2006
خ، واعتبر أف وجود حركة حماس في الحكومة أدى إلى تواجد عدة واألخيرة تفعيؿ حرب الصواري

 :.150: 2010)شميوب،  اعتبارات ميمة ىي
سمبية أو متعارضة مع أداء المقاومػة والػذي اشػتمؿ أدوار تحييد قوى األمف الفمسطينية عف لعب أي  .1

 عمى وقؼ عمميات مطاردة ومبلحقة ومساءلة المقاوميف.

 ليا. الممقاومة ومساندً  ابارىا امتدادً إنشاء قوى أمنية يمكف اعت .2

 التقدـ نحو إعادة صياغة الواقع المؤسسي الفمسطيني مف حيث الوالء والنظرة لممقاومة. .3

، وىػػػػو مػػػػا سػػػػينعكس عمػػػػى تحسػػػػيف اورسػػػػميً  اتوسػػػػيع إطػػػػارات عمػػػػؿ وحضػػػػور قػػػػوى المقاومػػػػة شػػػػعبيً  .4
 .اإلمكانات وتطوير القدرات المالية والعسكرية والموجستية لممقاومة

ويعتبر جرغوف أف المقاومة المسمحة في ظؿ حكومة حماس استطاعت أف تحقؽ خطوات 
حيث كانت تسمح األجيزة األمنية بغزة  ، أو التدريب والتأىيؿ؛ ميح وتطورهبالتس اممموسة خصوصً 

والتي كانت تحت سيطرة حماس بذلؾ، وىي تختمؼ عف األجيزة األمنية في الفترات السابقة، حيث 
يؽ األمني مع االحتبلؿ ومنع التسميح لممقاومة ومحاربة فصائؿ المقاومة، فواقع المقاومة كاف التنس

 ..16/6/2014)مقابمة زياد جرغوف،  أفضؿ بكثير مف واقعيا في ظؿ أجيزة السمطة السابقة احاليً 
وقد اعتبر الحوت أف أكبر اإلنجازات التي حققتيا المقاومة في حكـ حماس ىو زيادة حجـ 

وفتح المجاالت أماميا لتوفير الدعـ الموجستي الخارجي، والتجييز بأسمحة  ،معظـ الفصائؿشرعية 
ف ظمت كؿ ىذه الفصائؿ تحت مستوى تسميح حركة حماس بمراحؿ، إضافة إلى محاولة  متنوعة ، وا 

)مقابمة حيدر الحوت، حركة حماس فرض رؤيتيا في إدارة الصراع مع الصياينة عمى كافة الفصائؿ
16/6/2014.. 

وفيما أكد أشرؼ جمعة النائب عف حركة فتح بالمجمس التشريعي، إف حركة حماس وحكومتيا 
في غزة طورت عمؿ المقاومة بشكؿ كبير جدا ال يمكف أف ننكره ، وأف قدرات المقاومة قد تضاعفت  



112 

 

أف  في ظؿ حكـ حماس وأف ىذا يعزز المشروع الوطني الفمسطيني في التحرير ، وقاؿ البد اآلف مف
نشكؿ استراتيجية موحدة لمفصائؿ جميًعا حوؿ ما نريده في المرحمة المقمبة وال يتفرد أحد مف الفصائؿ 

 بقرار الحرب أو السمـ حتى تكوف جبيتنا أقوى وخيارتنا أنضج بما يتناسب مع المصمحة الوطنية  .
حكومة الفمسطينية منذ أف تـ تشكيؿ الأنو ويرى األميف العاـ لحركة األحرار خالد أبو ىبلؿ، 

العاشرة " حكومة حماس"، حدث تغيير استراتيجي عمى جوىر العبلقة بيف فصائؿ المقاومة الفمسطينية 
فبعد أف كانت أجيزة  ؛يا األمنية المختمفة مف جية أخرىمف جية وبيف الحكومة ووزارة الداخمية بأجيزت

يوني وتمارس التنسيؽ والتعاوف األمني مع مف السمطة المرتبطة باتفاقيات أمنية مذلة مع الكياف الصيأ
 ،وسحب سبلحيـ ،جؿ اعتقاؿ المقاوميفأوتبذؿ كؿ الجيد مف  ،العدو ضد كافة فصائؿ المقاومة

ومحاولة استئصاؿ وجودىـ، تـ قطع كؿ أشكاؿ العبلقة مع العدو الصييوني وفي مقدمتيا عبلقة 
ووزارة  اف جديد بيف الحكومة الفمسطينية عمومً التنسيؽ والتعاوف األمني، وتـ إعادة صياغة العبلقة م

الداخمية وأجيزتيا األمنية خاصة وبيف كافة فصائؿ المقاومة عمى أساس مف الشراكة في المشروع 
الوطني والتكامؿ في أداء األدوار والميمات الوطنية، األمر الذي أسس لمرحمة جديدة مف مراحؿ العمؿ 

ات الفارقة التي ميزت واقع المقاومة في ظؿ حكـ حركة الوطني الفمسطيني، ومف أىـ العبلم
 :.16/6/2014)مقابمة خالد أبو ىبلؿ، حماس

 توفير بيئة رسمية وحكومية حاضنة لممقاومة. .1

 توفير مواقع ومقرات تدريب خاصة بكؿ فصائؿ المقاومة. .2

ميح نجػػػػاز ميمػػػػات التمويػػػػؿ والتسػػػػإصػػػػر المقاومػػػة األمػػػػر الػػػػذي سػػػػاعد فػػػي تسػػػييؿ تحػػػػرؾ قػػػػادة وعنا .3
 والتصنيع وتطوير قدرات المقاومة.

قيػػاـ وزارة الداخميػػة وأجيزتيػػا األمنيػػة بحمايػػة ظيػػر المقاومػػة وتنظيػػؼ وتطييػػر الجبيػػة الداخميػػة مػػف  .4
 العمبلء، األمر الذي وفر السبلمة األمنية لعناصر المقاومة.

 ترى أف المقاومة الفمسطينية تراجعت في ظؿ حكومة حماسأما وجية النظر األخرى ف
 لمصالح سياسية ضيقة خاصة ال اأصبحت تحقيقً  أنياواعتمدت منيج الفعؿ ورد الفعؿ ليس أكثر، و 

ـ وىي 2000لممصمحة العامة لمشعب الفمسطيني، وأف المقاومة منذ أف انطمقت انتفاضة األقصى عاـ 
ي ساىمت في تقدـ وتطور مستمر، ولـ تتوقؼ أو تعترضيا أي عائؽ أو مانع حتى األجيزة األمنية الت

د مف الشيداء خبلؿ ىذه االنتفاضة، بؿ عبر الكتائب المختمفة لفصائؿ منظمة التحرير، وقدمت العدي
 ومارست دورىا الوطني في حماية القيادات المطموبة لمكياف )اإلسرائيمي..

 فبراير 2قرار صدر عف وزير الداخمية فتحي حماد في بتراجع المقاومة مف خبلؿ ويستشيدوف 
ـ، والذي 2010 كانوف الثاني يناير 28ـ وعف قائد الشرطة العميد أبو عبيدة الجراح في 2014 شباط
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احتوى مضمونو عمى ضبط المناطؽ التي يتـ إطبلؽ الصواريخ منيا ومتابعة واعتقاؿ كؿ مف يقوـ 
طبلؽ النار ، ذلؾ في ظؿ انتشار .2014)حماد، بإطبلؽ الصواريخ ولو اقتضى األمر استعماؿ القوة وا 

ناصر القساـ واألجيزة األمنية التابعة لحركة حماس عمى الحدود ومبلحقة مطمقي الصواريخ، مع ع
 ،اعتبر مطمقي الصواريخ مف قطاع غزة متمرديف عمى فصائميـتصريح الدكتور محمود الزىار الذي 

، وتصريح رئيس .2010)الزىار، وأقر بوجود خبلفات في صفوؼ حركتو ال ترقى إلى درجة الصراع
وسندير  .إسرائيؿ)لمكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ لصحيفة الحياة المندنية سنعترؼ با

. إضافة إلى االشتباكات التي حصمت بيف األجيزة األمنية .2010)مشعؿ، المقاومة حسب الظروؼ
التابعة لحركة حماس ومجموعات مف سرايا القدس التابعة لحركة الجياد اإلسبلمي بعد أف حاولت 

عمنت سرايا القدس قد أو ـ، 2010يناير  7في  .ة)اإلسرائيميؽ الصواريخ باتجاه المستوطنات إطبل
ربعة مف عناصرىا كانوا يعدوف أف حكومة حماس اعتقمت أالجناح المسمح لحركة الجياد االسبلمي 

)فراس،  .سرائيؿ)إمع  ةتعيد باحتراـ التيدئة غير المعمنجبرتيـ عمى توقيع وألتنفيذ عممية عسكرية، 
2010.. 

ويرى الباحث أف التيدئة لـ تكف بيف حماس والوسيط إنما كانت بيف فصائؿ المقاومة 
والوسطاء المصرييف وأف الحكومة كانت تمتـز بما يتـ التوافؽ عميو وطنًيا ، وأف خروقات التيدئة كانت 

تبقى محافظة عمى  فردية إنفعالية ليست مبنية عمى قرار فصائمي وكاف مف الواجب عمى الحكومة أف
التوافؽ الوطني بأي شكؿ مف األشكاؿ ، وكانت تتعامؿ حماس مع الخروقات مف خبلؿ قادة 

 التنظيمات ومنسقييـ .
"اعترضنا في الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف عمى مصطمح الجمع بيف  :يذكر جميؿ مزىر

يد المقاومة في أكثر مف  وجود حركة حماس في السمطةـ حج   ففي بعض األحياف ؛الحكـ والمقاومة
بعد التوقيع عمى اتفاؽ التيدئة بعد ثمانية أياـ مف العدواف ورد المقاومة الموجع في  امناسبة خصوصً 

عف بعض الممارسات الخاطئة التي ارتكبتيا حكومة حماس في القطاع مف انتياؾ  قمب الكياف، فضبًل 
غبلؽ المؤسسات، والتضييؽ عم ى وسائؿ اإلعبلـ قد أساء إلى حركة حماس لحرية الرأي والتعبير، وا 

في الجبية الشعبية ىو أنو ال يستطيع أي  اوجناحيا العسكري كفصيؿ مقاوـ، ولذلؾ كاف موقفنا واضحً 
فصيؿ أف يجمع بيف السمطة والمقاومة في آف واحد،  ونصحنا آنذاؾ حركة حماس أف تختار بينيما، 

ؿ وأساسي في الساحة الفمسطينية، وليا رصيد مف حرصنا عمى أف حماس ىي جزء أصي اانطبلقً 
)مقابمة جميؿ جماىيري كبير، وأف الصراع عمى كعكة السمطة لف يزيد مف أرصدة حماس أو حكومتيا

 ..16/6/2014مزىر، 
بأف الحكـ ىو عبلقة بيف " :ويرى حيدر الحوت عضو القيادة المركزية لمجاف المقاومة الشعبية

بالقوة، أما المقاومة فيي إرادة إحداث التغيير نحو األفضؿ وىي قائمة آمر ومأمور، يفرض القوانيف 
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بيف طرفيف يسعى كؿ منيما لتغميب إرادتو تحقيؽ أىدافو، وبذلؾ ىناؾ عدـ التقاء بيف مفيومي 
المقاومة اليادفة لمتغير والحكـ اليادؼ لمبقاء، ومف ىنا تأتي صعوبة المزاوجة بيف الحكـ والمقاومة، 

، في حؿ مف ارتباطات عدة، وال تحمؿ إال إحداث التغيير، أما في الحكـ فاألمور متشعبةفالمقاومة 
دارة لشئوف المواطنيف اقتصاديً  فيناؾ إرتباطات إقميمية ودولية، وكافة مناحي  اوصحيً  اواجتماعيً  اوا 

مكانيات الحياة، ومف ىنا تأتي المعضمة في صعوبة المزاوجة بيف الحكـ والمقاومة، فميما كانت اإل
فبلبد ليا أف تستنزؼ في اتجاه وتترؾ اآلخر، فاالىتماـ بالمقاومة سيكوف عمى حساب تسيير شئوف 

والعكس صحيح، وبذلؾ ال يمكف القوؿ بأف حركة حماس  ،المواطنيف والعبلقات الدولية واإلقميمية
حافظة عمى نجحت في المزاوجة بيف الحكـ والمقاومة، ولكف يمكف القوؿ أف حركة حماس بقيت م

حاولت الفصؿ بيف حماس الحكومة وحماس المقاومة، إال أف  أنياصورتيا كحركة مقاومة مع 
التضارب في الصبلحيات واالختصاصات أدى لفشؿ الفصؿ، فيناؾ خمط ما بيف الموقع الحكومي 

عت حماس والموقع التنظيمي، فيناؾ استعانة بالموقع التنظيمي لتقوية الوجود الحكومي، ومف ثـ فقد وق
فبل ىي أجادت ممارسة الحكـ بتحقيؽ الحد األدنى مف الرفاه  ،في مأزؽ الجمع بيف الحكـ والمقاومة

)مقابمة حيدر الحوت، "االجتماعية واالقتصادية، وفي نفس الوقت تراجع فعميا المقاوـ إلى درجات متأخرة
16/6/2014.. 

تنفي ما يقولو . 114صفحة )سة يرى الباحث أف النسب اإلحصائية التي درستيا ىذه الدرا
% في قدرتيا عمى الجمع 78.2الحوت جممة وتفصيبًل ، حيث أف حركة حماس حصمت عمى نسبة 

بيف الحكـ والمقاومة ، بؿ وذىبت الدراسة إلى أف وجود حماس في الحكـ ساىـ في صناعة استراتيجية 
 التحرير لدى فصائؿ المقاومة .

 
تخشى  نياطبلؽ الصواريخ ألإتعمؿ عمى وقؼ  أنيابموقؼ حماس "طبلؿ عوكؿ فقد فسر 

في موقع مسؤولية في غزة  أنياوتدرؾ  ،ضعافياإ وأالذي ييدد بالقضاء عمييا  )اإلسرائيمي.الرد 
طاىر ، وقد أوضحت حكومة حماس موقفيا مف خبلؿ وتدفع ثمنو لوحدىا )اإلسرائيمي.وستواجو الرد 

بمغت أ أنياو  ،تسعى لمحفاظ عمى التوافؽ الوطني ةحكومالف أف حيث بي  حكومة الالنونو المتحدث باسـ 
حماس ال وأف  ،طبلؽ الصواريخ والحكومة ستدعـ قرارىـإف أف قرارنا لف يختمؼ عنيـ بشأالفصائؿ 

 ..2010)الوعد، ـ"تخشى عمى رؤوسيا وال عمى قادتيا وال عمى الحك
ح ال تختمؼ عنيا في عيد سمطة المقاومة في عيد سمطة فت"إلى أف أما ىاني حبيب فقد أشار 

ف حماس،  مف أشكاؿ اإلضعاؼ مف  تبدو شكبًل فستوافؽ عمى الوسائؿ واألىداؼ  يكف ىناؾلـ وا 
أف المقاومة حيف تصبح وسيمة لموصوؿ إلى  وأكد عمىالناحية الفعمية لممقاومة ودورىا واستيدافاتيا، 

ف تنفيذ فصائؿ المقاومة الفمسطينية وأا، المقاومة ال قيمة لي ةيأزؽ، وتضحغايات سياسية يحتدـ الم
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ال  لعمميات ضد االحتبلؿ البد مف أف تكوف ضمف توافؽ كامؿ عمى الوسائؿ والكيفية واألىداؼ، وا 
في المقاومة أصبحت تستخدـ أف و في ميزاف القوى،  افستبدو مجرد إطبلؽ نار، ولف تحقؽ توازنً 

أف تكوف حسابات المقاومة  يجبأنو  امبينً ؿ، الصراعات الداخمية عمى حساب توجيييا ضد االحتبل
وأف حركة ، وليس لحسابات داخمية، )اإلسرائيمي.عمى أساس اإلخبلؿ في ميزاف القوى مع العدو 

ذلؾ لفصائؿ المقاومة الفمسطينية في غزة مف تنفيذ عممياتيا ضد االحتبلؿ،  يامنعحماس في إطار 
و"، وقد خالفو إلى العد االداخمي أكثر مف أف يكوف موجيً  الستثمار المقاومة وشعاراتيا لصالح التأزيـ
و سمطة فتح في تأف تشبيو ما تفعمو حركة حماس بما فعمفي الرأي عدناف أبو عامر حيث أوضح 

بالمقاوميف، تشبيو قد يكوف  االسابؽ مف منع المقاوميف مف ممارسة عمميـ، واعتباره خيانة، أو غدرً 
ديو أف االعتبارات بيف الضفة وغزة مختمفة، باإلضافة إلى أف حجـ ، واألسباب لاغير دقيؽ عمميً 

العسكري في قطاع غزة ال يقترب بأي حاؿ مف األحواؿ بحجـ التواجد  )اإلسرائيمي.التواجد 
العسكري واالستيطاني في الضفة  )اإلسرائيمي.أف التواجد ، و العسكري في الضفة الغربية )اإلسرائيمي.

 ..2011)عوض اهلل، جاىزة لممقاومة الفمسطينية، وليس كما ىو الحاؿ في غزة االغربية يوفر أىدافً 
أف "واقع الحكـ في غزة ال يتعارض مع الناطؽ باسـ حركة حماس وقد صرح سامي أبو زىري 

ة، وقؼ المقاومت لـأف حماس و أف "حماس نجحت في المزج بيف المقاومة والحكـ، و مشروع المقاومة"، 
قيادات المقاومة الميدانية، بعكس الضفة الغربية  مف خبلليا عمىتكتيكية تحافظ  تتبع إجراءات أنياو 

حيث ال يوجد مقاومة، بينما تمارس السمطة إلغاء ثقافة المقاومة وتبلحؽ المقاوميف وتسمميـ 
ف حماس تمكنت مف تقديـ واقع يجمع بيف المقاومة ، وأكد ىاني البسوس أ.2010)أبوزىري، ؿ"لبلحتبل
 ..2014)البسوس، برغـ حجـ المؤامرة عميياوالحكـ 

وقد اختمؼ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ مع سامي أبو زىري حيث ذكر 
أف حركة حماس حاولت الجمع بيف المقاومة والسمطة وىذا أمر صعب، ولكف حماس بقيت مقاومة 

دخوؿ حماس لمدلؿ الذي اعتبر ، وقد وافقو في الرأي الدكتور وليد ا.2012)مشعؿ، ومع المقاومة
 .إسرائيؿ)لمسمطة كاف ضمف ضروريات أوجبيا الواقع الفمسطيني، تمثمت في حالة االستيداؼ مف قبؿ 

، وأف .إسرائيؿ)مف جية ومف قبؿ السمطة الفمسطينية مف جية أخرى، كأحد االلتزامات األمنية تجاه 
في الجمع  اأف ىناؾ صعوبة بالغة جدً و  ة،حماس دخمت السمطة لتحمي نفسيا وتحمي مشروع المقاوم

بيف المقاومة والعمؿ السياسي، فظروؼ واشتراطات السياسة ال يمكف أف تتناسب مع المقاومة، وبالتالي 
، ويوافقيما صبلح البردويؿ  .2011)فروانة، بأنو يمكف الجمع بيف االثنيف دوف ثمف  ال يمكف القوؿ

توجد صعوبة في المزاوجة بيف العمؿ السياسي والعمؿ القيادي في حركة حماس الذي أوضح بأنو 
، وىو اعتراؼ صريح بعدـ قدرة حماس عمى ممارسة المقاومة بجانب ممارسة الحكـ في البيئة  المقاـو

 ..14: 2010)الدجني، السياسية الفمسطينية
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مقاومة يرى الباحث أف استنتاج الدجني ال يتمتع بالدقة ، ىذا ألف صعوبة الجمع بيف الحكـ وال
ال تعني عدـ القدرة ، وألف القدرة عمى المحافظة عمى الثوابت والحقوؽ الفمسطينية والتطور العسكري 

 لممقاومة ىو قمة العمؿ المقاـو ، أنو ال يمكف فصؿ الحكـ عف المقاومة.
 اممحوظً  اعً ويعتبر الحوت أف المتابع لنتاج فعؿ حركة حماس المقاوـ في ىذه الفترة يجد تراج

فقد أصبحت المقاومة مجرد رد فعؿ عمى االعتداءات الصييونية وال مبادرة فييا،  ؛اكاف عميو سابقً  عما
ة حكـ حماس كاف ىناؾ دعـ وفيما يتعمؽ بحركات وفصائؿ المقاومة في قطاع غزة فإنو في بداي

، نتيجة فقط، وتراجع بشكؿ عممي الكؿ عمميات المقاومة، ولكف ىذا الدعـ بقي إعبلميً  رؾومبا واضح
لتورط حماس في ممارسة السمطة في القطاع، وما ترتب عمى ىذه الممارسة مف مصالح، تتطمب 

إلى االلتزاـ بكؿ شروط  االتخمي بشكؿ تدريجي عف العقمية البحتة لمفكر المقاوـ، واالنتقاؿ تدريجيً 
 ..16/6/2014)مقابمة حيدر الحوت، عمى البقاء اومتطمبات ممارسة السمطة حفاظً 

 المقاـو العسكري الجيادي العمؿ يقود كاف مف أف خاصة لمواقع مخالؼ ىذا أف الباحث رىوي
  والتي المقاومة فصائؿ في إخوانيـ بمشاركة المتبدد الوىـ عممية نفذوا مف وىـ القساـ كتائب أبناء ىـ
،  2009-2008 حرب في المواجيات قادوا الذيف وىـ  األسرى بآالؼ مبادلتو وتـ شاليط فييا أسر

،  المقاومة لشروط يرضخ العدو وجعموا المقاومة الجيادية المستويات كافة عمى فييا وأبدعوا ـ2012
 سطح عمى مف الصواريخ اطبلؽ مف واالنتقاؿ األنفاؽ وحفر والتدريب اإلعداد عمميات إلى باألضافة
 يكف لـ،  الصييوني الكياف عمؽ وضرب الصواريخ صناعة وتطوير األرض باطف إلى األرض
 ال سريري موت حالة في أصبحت الضفة أف ىذا عمى والدليؿ،  الحكـ خارج وحماس ىذا ليتحقؽ
 ىو التسوية وخيار مقدس األمني التنسيؽ اعتبرت والتي الموجودة الحكومة بسبب تتحرؾ أف تستطيع
 . الوحيد الخيار
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 الخالصة
نتخابات التشريعية، وقد تناولت الدراسة في ىذا الفصؿ أسباب وعوامؿ فوز حماس باال

حالة الترىؿ في البنية استنتجت أف جوىر ىذه العوامؿ تعمؽ بالبنية الداخمية لحركتي فتح وحماس، ف
حركة فتح واألداء السمبي في الحكومة، في مقابؿ التماسؾ الشديد في البنية التنظيمية لحركة الداخمية 

األيديولوجية الدينية كانت مف أىـ العوامؿ التي حماس وفعاليتيا العالية في المقاومة المبنية عمى 
 ساىمت في فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية الثانية.

الحكـ في قطاع غزة في ظؿ حصار سياسي  وجدت الدراسة أف حركة حماس أدارت وقد
مف ىذا استطاعت أف تخرج  أنيار عمى األداء الحكومي لحركة حماس، إال واقتصادي شديد وخانؽ، أث  

الحصار عبر األنفاؽ األرضية عمى الشريط الحدودي المصري الفمسطيني، حيث استطاعت أف تدخؿ 
مف خبلليا كؿ مستمزمات واحتياجات الحياة لقطاع غزة، وقد ارتقت حكومة حماس بمستوى األداء 

عتمدة عمى ونجحت في تطوير منظومة إدارية م اإلداري داخؿ مؤسسات السمطة في قطاع غزة،
التكنولوجيا والطاقات والكفاءات البشرية في غزة. أما عمى مستوى الحريات واألمف والمجتمع المدني، 

 اجدً الفمتاف األمني بشكؿ كبير  ةفقد وجدت الدراسة أف حكومة حماس استطاعت التقميؿ مف حال
ي السابؽ مف وأف الحريات كانت بحالة جيدة مع األخذ بعيف االعتبار األخطاء التي وقعت فوممحوظ، 
 حكميا .

أما واقع المقاومة فقد تطورت قدرات المقاومة بشكؿ ممحوظ ونوعي في ظؿ حكـ حماس 
، حيث استطاعت بشكؿ خاص  ـ2010بعد انطبلؽ الثورات العربية أواخر عاـ  بشكؿ عاـ  اخصوصً 

لمقاومة صعب أف تضرب قمب الكياف الصييوني بالصواريخ المتطورة، وأف واقع الجمع ما بيف الحكـ وا
، لما لمحكـ مف تبعيات سياسية والتزامات عمى المستوى الدولي والمحمي، ولو ثمنو  في مرحمة التحرر
غايات وأىداؼ ال يمكف أف تنسجـ مع التزامات الحكـ، وأف أي حرب قادمة مع العدو ولممقاومة مف 

لعسكرية لممقاومة في ت افي ظؿ التطور في القدرا اسوؼ تكوف مختمفة مف حيث المواجية خصوصً 
قباؿ الشباب لمعمؿ العسكري مع التطور اإلعداد  قطاع غزة ، االلتفاؼ الجماىيري حوؿ المقاومة ، وا 

العسكري  ، الذي نقؿ  العمؿ المقاوـ  مف مجموعات متفرقة إلى جيش شبو نظامي لو خططو 
 واسترتيجيتو في التعامؿ مع العدو بما يتناسب مع حجـ جرائـ العدو .

 يمكف،  حماس حكـ ظؿ في غزة في والحكـ المقاومة واقع بيف ما الجدؿ حاالت مف بالرغـو 
 عمييا المفروض والحصار بيا المحيطة لمبيئة بالنسبة حاالتيا أفضؿ في كانت المقاومة بأف القوؿ

قميًما داخمًيا ضدىا تحاؾ التي والمؤامرات  حركة ظؿ في الحكـ واقع بأف القوؿ يمكف وال ، ودولًيا وا 
 الحكومات كباقي حماس وحكومة وتصيب، تخطئ الحكومات فكؿ األخطاء، مف يخؿُ  لـ حماس
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 شعب مسئولية والمتحممة الحاممة الحكومة رؤية تبقى وأنو أخرى، أمور في وأخطأت أمور في أصابت
ستراتيجيتيا توجياتيا ليا غزة قطاع ،  أىدافيا جزوين رؤيتيا يحقؽ بما مًعا والمقاومة الحكـ إدارة في وا 
 عمى المقاومة قدرات تطور خبلؿ مف التحرير لمشروع الحقيقية البداية كاف ىو الحكـ في وجودىا وأف
 الصييوني القومي األمف نظرية ضرب الفمسطينية المقاومة واستطاعت،  والمستويات األصعدة كافة

 لمكياف العسكرية تيجياتواالسترا القومي األمف الخطط وجعمت غزة في  العسكرية واستراتيجياتيا
 الفمسطينية المقاومة مف نفسيا حماية أو إسرائيؿ أمف تحقيؽ في فاشمة الصييوني

استطاعت المقاومة الفمسطينية ضرب نظرية األمف القومي الصييوني واستراتيجياتيا و 
اشمة في في غزة وجعمت الخطط األمف القومي واالستراتيجيات العسكرية لمكياف الصييوني ف العسكرية 

 تحقيؽ أمف إسرائيؿ أو حماية نفسيا مف المقاومة الفمسطينية .
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 : الطريقة واإلجراءاتالرابعالفصل 

 مقدمة
لمػػنيج الدراسػػة، ومجتمػػع الدراسػػة وعينتيػػا، وأداة الدراسػػة  اتطػػرح الدراسػػة فػػي ىػػذا الفصػػؿ وصػػفً 

 الباحث في تحميؿ الدراسة. عمييا المعالجات اإلحصائية التي اعتمدو قيا وثباتيا، وصد
 

 منيجية الدراسة

إف الدراسة القائمة تستوجب االستناد إلى المنيج الوصفي التحميمي، وذلؾ ألف المنيج الوصفي 
تحميمي يساعدنا في وصفيا بكافة جوانبيا وحيثياتيا، والو يساعدنا في دراسة طبيعة نشأة وتكويف الظاىرة 

 .  تحميؿ مشكمة الدراسة وتفسيرىا وتبياف أسبابيا ومسبباتيا

 اكما ستستند الدراسة إلى المنيج التاريخي لمرجوع إلى ما كتب عف المشكمة قيد البحث تاريخيً 
 منذ نشأتيا وحتى آخر مراحؿ تطورىا وتشكميا. 

مى صنع القرار لدى حركة حماس مف خبلؿ معرفة المدخبلت التي تؤثر ع رومنيج صنع القرا
مف معرفة البيئة التي تحيط بتمؾ العممية واأليدلويوجية ، التي أسست ىذا النظاـ ، وأيضا معرفة تأثير 

 كؿ ذلؾ مف خبلؿ المخرجات مف قرارات صدرت عف ذلؾ النظاـ .

 طرق جمع البيانات
 :اعتمد الباحث عمى نوعيف مف البيانات

 البيانات األولية: .1

توزيع استبيانات لدراسة بعض مفردات البحث و البحث في الجانب الميداني صوؿ عمييا بتـ الح
وحصػػر وتجميػػع المعمومػػات البلزمػػة فػػي موضػػوع البحػػث، ومػػف ثػػـ تفريغيػػا وتحميميػػا باسػػتخداـ برنػػامج 

، واسػػتخداـ  SPSS.(Statistical Package for Social Science)التحميػػؿ اإلحصػػائي )
، قيمػػة ومؤشػػرات تػػدعـ موضػػوع الدراسػػةية المناسػػبة بيػػدؼ الوصػػوؿ لػدالالت ذات االختبػارات اإلحصػػائ

 إلى جانب إجراء بعض المقاببلت مع الشخصيات ذات العبلقة المباشرة بموضوع البحث.
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 البيانات الثانوية: .2

بمراجعة الكتب والدوريات والمنشورات الخاصة أو المتعمقػة بالموضػوع قيػد الدراسػة،  قاـ الباحث
 تجربػػػػة حركػػػة حمػػػػاس فػػػي الحكػػػػـ وانعكاسػػػيا عمػػػػى إسػػػتراتيجية التحريػػػػر لػػػدى المقاومػػػػةبتػػػي  تتعمػػػؽ وال

 تسيـ في إثراء الدراسة بشكؿ عممي. أنيارى الباحث ي، وأية مراجع قد الفمسطينية
 

  الدراسة وعينة مجتمع

ية واألقصى. بالجامعات الفمسطينية )األزىر واإلسبلميتمثؿ مجتمع الدراسة في األفراد العامميف 
اجتماع. وقد تكوف مجتمع الدراسة مف في التخصصات)عموـ سياسية، إدارة واقتصاد، إعبلـ، تاريخ، 

بجامعة  ا. محاضرً 22بالجامعة اإلسبلمية، و) ا.محاضرً 54بجامعة األزىر غزة، و) ا. محاضرً 34)
 . أفراد. 110األقصى، وبذلؾ يصبح حجـ مجتمع الدراسة الكمي )

اعتمدت عمى أسموب الحصر الشامؿ لكافة أعضاء الييئة التدريسية في اسة فقد أما عينة الدر 
عمى جميع أفراد مجتمع الدراسة البالغ  االستبانةتـ توزيع الجامعات وذلؾ لصغر حجـ المجتمع، 

 استبانة، وبذلؾ يكوف عدد االستبانات الخاضعة لمدراسة .84)، وتـ استرداد محاضريف .110)عددىـ 
ة تبيف والجداوؿ التالي .. استبانة84حيث تـ توزيع )استبانة. .84والتأكد مف سبلمتيا )بعد فحصيا 

 كما يمي: خصائص وسمات عينة الدراسة

 األولية: البيانات أواًل 

 الدرجة العممية:.1
 (1جدول رقم )

 الدرجة العممية توزيع عينة الدراسة حسب متغير

 النسبة المئوية التكرار الدرجة العلمية

 6 5 لورٌوسبكا

 3221 27 ماجستٌر

 4726 41 هدكتورا

 1423 12 هأعلى من دكتورا

  01101 42 المجموع
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% مف 32.1، وىـ مف درجة الدكتوراة% مف عينة الدراسة 47.6. أف 2جدوؿ رقـ )اليبيف 
% مف 6، وأستاذ دكتور. –درجة أعمى مف دكتوراة )أستاذ مشارؾ % مف 14.3، ودرجة الماجستير

 .مف درجة البكالوريوسلدراسة عينة ا

 :   التخصص العممي. 2
 (2جدول رقم )

  التخصص العممي توزيع عينة الدراسة حسب متغير

 النسبة المئوية التكرار التخصص العلمي

 2124 18 العلوم السٌاسٌة

 3221 27 اإلدارة واالقتصاد

 1129 11 علم االجتماع

 1627 14 اإلعالم

 1729 15 التارٌخ

  01101 42 وعالمجم

% مف  21.4، ومف عينة الدراسة تخصص إدارة واقتصاد% 32.1 . أف3يبيف جدوؿ رقـ )
% مف تخصص 16.7% مف تخصص التاريخ، و17.9تخصص العمـو السياسية، وعينة الدراسة مف 

 % مف تخصص عمـ االجتماع.11.9اإلعبلـ، و

 :    تأييد السياسي.ال3
 (3جدول رقم )

 تأييد السياسيال حسب متغير توزيع عينة الدراسة

 النسبة المئوية التكرار التأييد السياسي

 2122 17 فتح

 4624 39 حماس

 122 1 الجهاد اإلسالمً

 326 3 فصائل أخرى

 2826 24 مستقل محاٌد

  01101 42 المجموع

% 28.6بينما ، مف مؤيدي حركة حماس% مف عينة الدراسة 46.4. أف 4يبيف جدوؿ رقـ )
% مف مؤيدي فصائؿ أخرى، 3.6% مف مؤيدي حركة فتح، و20.2ستقميف المحايديف، والم مف
 .% مف مؤيدي الجياد اإلسبلمي1.2و
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 :   الجامعة.4
 (4جدول رقم )

 جامعةال توزيع عينة الدراسة حسب متغير
 النسبة المئوية التكرار الجامعة

 44 37 الجامعة اإلسالمٌة

 3425 29 جامعة األزهر

 2124 18 صىجامعة األق

  01101 42 المجموع

% مف 35.5، ونسبة أفراد العينة مف الجامعة اإلسبلمية% مف 44. أف 5يبيف جدوؿ رقـ )
 % مف جامعة األقصى.21.4مف جامعة األزىر، وعينة الدراسة 

 

 أدوات الدراسة
 استخدـ الباحث في دراستو األدوات التالية:

مقاببلت مع الشخصيات ذات العبلقة المباشرة في حيث أجرى الباحث عدًدا مف ال المقابالت
الموضوع كوزراء وقيادات حركة حماس، أو قيادات الفصائؿ الفمسطينية األخرى، أو األكاديمييف في 
الجامعات الفمسطينية المتخصصيف في الشأف الفمسطيني أو العموـ السياسية مف ألواف الطيؼ 

 موضوع.الفمسطيني كافة؛ لمعرفة وجية نظرىـ حوؿ ال

لمعرفة وجية نظر شريحة ميمة مف المجتمع الفمسطيني وىـ أكاديميو جامعات وذلؾ  االستبانة
األزىر واإلسبلمية واألقصى المتخصصوف في )العموـ السياسية، االقتصاد واإلدارة، التاريخ، اإلعبلـ، 

 االجتماع.. وقد تـ إعداد االستبانة عمى النحو التالي:

 جؿ استخداميا في جمع البيانات والمعمومات.أمف إعداد استبانة أولية  .1

 متيا لجمع البيانات.ئمدى مبل اختبارجؿ ألمشرؼ مف عمى ا االستبيافعرض  .2

 بشكؿ أولي حسب ما يراه المشرؼ. االستبيافتعديؿ  .3

عمػػػى مجموعػػػة مػػػف المحكمػػػيف والػػػذيف قػػػاموا بػػػدورىـ بتقػػػديـ النصػػػح واإلرشػػػاد  االسػػػتبيافتػػػـ عػػػرض  .4
.وتعديؿ وحذؼ ما ي  مـز

 تعديؿ حسب ما يناسب.الميدانية أولية لبلستبانة و  ةإجراء دراسة اختباري .5
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 .فراد العينة لجمع البيانات البلزمة لمدراسةأعمى جميع  االستبيافتوزيع  .6

 : ولقد تم تقسيم االستبانو إلى قسمين كما يمي

 يراتمتغ 4ويتكوف مف  ،لمجتمع الدراسة األولية: يتكوف مف البيانات القسم األول. 

 تجربة حركة حماس في الحكـ وانعكاسيا عمى إستراتيجية التحرير لدى تناوؿ  :القسم الثاني
 كما يمي: رو اإلى مح و. وتـ تقسيمالفمسطينية المقاومة

  :م2006عوامل فوز حركة حماس في الحكم المحور األول: 

 عوامؿ الذاتية.البعد األوؿ: ال 

  :العوامؿ الموضوعية.البعد الثاني 

 نجاح حركة حماس في الحكمور الثاني: المح: 

 عوامؿ الموضوعية.البعد األوؿ: ال 

  :سيادة القانوف.البعد الثاني 

 لة.البعد الثالث: المساء 

 .البعد الرابع: الرؤية اإلستراتيجية 

 .البعد الخامس: المشاركة والتوافؽ 

 .البعد السادس: المساواة والحريات 

 .البعد السابع: الكفاءة والفاعمية 

 لبعد الثامف: االستجابة.ا 

 .البعد التاسع: العبلقات اإلقميمية والدولية 

 المزاوجة بين الحكم والمقاومة.: لثالمحور الثا 
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كؿ فقرة حسب مقياس وبعد االنتياء مف إعداد االستبانة بشكميا النيائي، تـ وضع إجاباتيا ل
 :.6كما موضح في جدوؿ رقـ ) خماسي التدريج،

 (5جدول رقم)

 التدريج خماسيمقياس 

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة التصنيف

 1 2 3 4 5 الدرجة

 

 الدراسة حدود

 .لحكـ حركة المقاومة اإلسبلمية حماس خضعالذي ويتمثؿ في قطاع غزة، اإلقميـ  :المكاني الحد

ـ ػػػػػػ 2006ع غػػػزة )قطػػػالحركػػػة المقاومػػػة اإلسػػػبلمية حمػػػاس  حكػػػـفتػػػرة  الدراسػػػة تغطػػػي :الزملللاني الحلللد
 ـ..2013

 

 صدق وثبات االستبيان
لقياسو، كما يقصد بالصدؽ  قيس ما أعديسوؼ  االستبياف يعني التأكد مف أف االستبيافصدؽ 

لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ، ووضوح فقراتيا ومفرداتيا، بحيث  االستبيافشموؿ 
 ث بالتأكد مف صدؽ أداة الدراسة كما يمي:تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا، وقد قاـ الباح

 بطريقتيف ذلؾ: تـ صدق فقرات االستبيان: 

 الصدق الظاىري لألداة )صدق المحكمين( (1

قػػاـ الباحػػث بعػػرض أداة الدراسػػة فػػي صػػورتيا األوليػػة عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف تألفػػت مػػف 
. 1. ويوضح الممحؽ رقػـ )مفةالمخت الفمسطينية ات. أعضاء مف أعضاء الييئة التدريسية في الجامع9)

إبػػداء  أسػػماء المحكمػػيف الػػذيف قػػاموا مشػػكوريف بتحكػػيـ أداة الدراسػػة. وقػػد طمػػب الباحػػث مػػف المحكمػػيف
مػػة العبػػارات لقيػػاس مػػا وضػػعت ألجمػػو، ومػػدى وضػػوح صػػياغة العبػػارات ومػػدى ءآرائيػػـ فػػي مػػدى مبل

لتغطيػػػة كػػػؿ محػػػور مػػػف محػػػاور ومػػػدى كفايػػػة العبػػػارات  مناسػػػبة كػػػؿ عبػػػارة لممحػػػور الػػػذي ينتمػػػي إليػػػو.
مػف تعػديؿ صػياغة العبػارات أو  اىذا باإلضافة إلى اقتراح ما يرونو ضروريً  ،متغيرات الدراسة األساسية
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حػذفيا، أو إضػافة عبػارات جديػػدة ألداة الدراسػة، وكػذلؾ إبػػداء آرائيػـ فيمػا يتعمػػؽ بالبيانػات األوليػة، إلػػى 
 االستبيافوتركزت توجييات المحكميف عمى انتقاد طوؿ  ،االستبيافجانب مقياس ليكارت المستخدـ في 

حيػػث كانػػت تحتػػوي عمػػى بعػػض العبػػارات المتكػػررة، كمػػا أف بعػػض المحكمػػيف نصػػحوا بضػػرورة تقمػػيص 
ضافة بعض العبارات إلى محاور أخرى.  بعض العبارات مف بعض المحاور وا 

باحث بػإجراء التعػديبلت التػي إلى المبلحظات والتوجييات التي أبداىا المحكموف قاـ ال اواستنادً 
 تفؽ عمييا معظـ المحكيف، حيث تـ تعديؿ صياغة العبارات وحذؼ أو إضافة البعض اآلخر منيا. أ

 االستبيانصدق االتساق الداخمي لفقرات  (2

مفػػػردة،  84تػػـ حسػػػاب االتسػػاؽ الػػػداخمي لفقػػرات االسػػػتبياف عمػػى عينػػػة الدراسػػة البػػػالغ حجميػػا 
 :التابعة لو كما يمي اط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لممحوروذلؾ بحساب معامبلت االرتب

 وراالصدق الداخمي لفقرات المح: 
 م.2006 االنتخاباتعوامل فوز حركة حماس في األول: الصدق الداخمي لممحور  . أ

عوامؿ فوز . يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحور األوؿ: 7جدوؿ رقـ )
والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ـ، 2006حركة حماس في الحكـ 

 rكبر مف قيمة أالمحسوبة  rوقيمة  0.05قؿ مف أحيث إف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة  .،0.05)
 .، وبذلؾ تعتبر فقرات المحور األوؿ صادقة لما وضعت لقياسو0.361الجدولية والتي تساوي

 (6جدول رقم )

 االنتخاباتعوامل فوز حركة حماس في  خمي لفقرات المحور األول:الصدق الدا

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط الفقرة م

 عوامل الذاتيةالبعد األول: ال

 0.000 12617 بروز دور حركة حماس فً المقاومة 1

 0.000 12791 إصرار حركة حماس على الثوابت الفلسطٌنٌة 2

 0.000 12674 هٌر وتفاعلها معها.قرب حركة حماس من الجما 3

 0.000 12533 التماسك التنظٌمً فً حركة حماس 4

 0.000 12711 إحسان حركة حماس فً  اختٌار مرشحٌها. 5

 0.000 12831 اقتناع الناخب الفلسطٌنً بالبرنامج االنتخابً لحركة حماس. 6

 12111 12894 الصدق الداخلي للبعد األول
 امل الموضوعيةثاني: العوالبعد ال

 0.000 12634 (2116ــ  1994)والمحسوبٌة فً فترة حكم فتحالفساد  7

 0.000 12738 برنامج فتح التفاوضً وتنازلها المتكرر عن حقوق فلسطٌنٌة 8

 0.000 12595 الخالفات والصراعات الداخلٌة بٌن أقطاب حركة فتح 9

 0.000 12562 تراجع دور حركة فتح فً المقاومة. 11
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 القيمة االحتمالية معامل االرتباط الفقرة م

 0.000 12837 ة.)اإلسرائٌلً(التنسٌق األمنً وانحٌاز السلطة الفلسطٌنٌة للمصلحة  11

 0.000 12473 % فردي(.51% قوائم، 51النظام االنتخابً ) 12

 0.000 12414 تنافس أكثر من مرشح فتحاوي فً االنتخابات على المقعد نفسه. 13

 0.000 12144 ئم.أساءت حركة فتح اختٌار مرشحٌها فً نظام القوا 14

 12111 12868 للبعد الثاني الداخليالصدق 

 0.361"  تساوي 28ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

 نجاح حركة حماس في الحكمالصدق الداخمي لفقرات المحور الثاني:  . ب

اح حركة نجالمحور الثاني: . يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 8جدوؿ رقـ )
والمعدؿ الكمي لفقراتو، والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى حماس في الحكـ 

 rكبر مف قيمة أالمحسوبة  rوقيمة  0.05قؿ مف أف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أ.، حيث 0.05داللة )
 .لما وضعت لقياسو صادقة المحور الثاني، وبذلؾ تعتبر فقرات 0.361الجدولية والتي تساوي 

 (7جدول رقم )

  نجاح حركة حماس في الحكمالمحور الثاني: الصدق الداخمي لفقرات 

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط الفقرة م

 العوامل الموضوعيةالبعد األول: 

 0.000 0.823 رّسخت الحكومة مبدأ الفصل بٌن السلطات 1

 0.000 0.673 ٌرها بشكل دوري.تنشر الوزارات والهٌئات المعنٌة تقار 2

 0.000 0.868 إجراءات الحصول على المعلومات العامة واضحة وسلسة. 3

 0.000 0.816 للشكاوى والتظلم. اسلسا  اوفرت حكومة حماس نظاما  4

 12111 12878 الصدق الداخلي للبعد األول
 سيادة القانون: الثانيالبعد 

 0.000 0.810 كال التعدي على القانوناهتمت حكومة حماس بمحاربة كافة أش 5

 0.000 0.897 رسخت حكومة حماس مبدأ "الجمٌع أمام القانون سواء" 6

7 
حرصت حكومة حماس على تأهٌل ورفع كفاءة العاملٌن فً مجال تطبٌق القانون  

 )شرطة، نٌابة، ...(
0.850 0.000 

8 
ٌعٌة لسد العجز فً أسهمت حكومة حماس فً تقدٌم مشارٌع قوانٌن للسلطة التشر

 القانون الفلسطٌنً.
0.825 0.000 

 0.000 0.801 طبقت حكومة حماس معاٌٌر عادلة عند تعٌٌن الموظفٌن أو ترقٌتهم 9

 12111 12941 الصدق الداخلي للبعد الثاني
 لةالبعد الثالث: المساء

 0.000 0.881 اعتمدت الحكومة معاٌٌر واضحة لمحاسبة الموظفٌن ومساءلتهم. 11

11 
حاسبت الحكومة موظفٌها المتجاوزٌن للقانون بغض النظر عن مستوٌاتهم اإلدارٌة 

 والقٌادٌة.
0.825 0.003 

 0.000 0.819 حاربت الحكومة مظاهر الواسطة والمحاباة والمحسوبٌة. 12

 12111 12911 الصدق الداخلي للبعد الثالث
 اإلستراتيجيةرؤية : الالرابعالبعد 

 0.000 12883 حكومة حماس رؤٌة إستراتٌجٌة واضحةكان لدى  13
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 القيمة االحتمالية معامل االرتباط الفقرة م

 0.000 12858 التزمت حكومة حماس بالتخطٌط االستراتٌجً 14

15 
كان لكل وزارة أو مؤسسة حكومٌة خطة تشغٌلٌة منسجمة مع الخطة اإلستراتٌجٌة 

 العامة.
12854 0.000 

 0.000 12761 ع بالتنفٌذٌطلع الموظفون فً الحكومة على ما ٌلزمهم من الخطط قبل الشرو 16

17 
التزمت حكومة حماس بعرض خططها اإلستراتٌجٌة على حوار مجتمعً قبل 

ٌا   .ااعتمادها نهائ
12751 0.000 

 12111 12923 الصدق الداخلي للبعد الرابع
 البعد الخامس: المشاركة والتوافق

18 
المجتمع شجعت الحكومة مؤسسات المجتمع المدنً على ممارسة دورها فً خدمة 

 وترشٌد الحكم.
12874 0.000 

19 
حرصت حماس على إشراك غٌر المنتمٌن لها فً صناعة القرار أو تولً حقائب 

 .وزارٌة
12857 0.000 

21 
شاركت حكومة حماس مكونات المجتمع الفلسطٌنً المختلفة فً إعداد الخطط 

 اإلستراتٌجٌة.
12824 0.000 

 0.000 12915 الدٌمقراطٌة. ساهم حكم حماس فً ترسٌخ الممارسة 21

 12111 12947 الصدق الداخلي للبعد الخامس
 البعد السادس: المساواة والحريات

 0.000 12841 حافظت حكومة حماس على الحرٌات العامة 22

 0.000 12757 على ماله ونفسه وعرضه احماس آمنا  بات المواطن فً عهد حكومة 23

 0.000 12912 ٌن دون تمٌٌزقدمت الحكومة خدماتها للمواطن 24

 0.000 12919 حافظت حكومة حماس على مبدأ تكافؤ الفرص 25

 0.000 12841 راعت حكومة حماس الظروف الخاصة للمجموعات المهمشة. 26

 12111 12938 الصدق الداخلي للبعد السادس
 البعد السابع: الكفاءة والفاعلية

 0.000 12824 ل أزمة الحصار استطاعت حكومة حماس إدارة الحكم فً ظ 27

 0.000 12845 استطاعت حكومة حماس استثمار الموارد الوطنٌة )مادٌة وبشرٌة( بكفاءة. 28

 0.000 12772 استطاعت حكومة حماس تلبٌة االحتٌاجات األساسٌة لمواطنٌها 29

 0.000 12877 تتبع حكومة حماس إجراءات وأسالٌب علمٌة فً تقٌٌم أدائها 31

 0.000 12858 تفٌد حكومة حماس من أخطائها فً المراحل الالحقةتس 31

 12111 12936 الصدق الداخلي للبعد السابع
 البعد الثامن: االستجابة

 0.000 12699 استطاعت حكومة حماس توفٌر االحتٌاجات الغذائٌة األساسٌة للمواطنٌن 32

 0.000 12661 ناستطاعت حكومة حماس توفٌر احتٌاجات المسكن للمواطنٌ 33

 0.000 12727 وفرت حكومة حماس بٌئة عمل تحفظ كرامة المواطنٌن عند تلقً الخدمات 34

 0.000 12691 عملت حكومة حماس على تخفٌض معدالت البطالة. 35

 0.000 12757 عملت حكومة حماس على تخفٌض مستوى الفقر 36

 12111 12817 الصدق الداخلي للبعد الثامن
 سع: العالقات اإلقليمية والدوليةالبعد التا

 0.000 12662 نجحت حكومة حماس فً إقامة أو تطوٌر عالقات إقلٌمٌة ودولٌة 37

 0.000 12769 وقفت حكومة حماس على مسافة واحدة من جمٌع الدول على أساس مبدأ الحٌاد 38

 0.000 12755 لدولٌةدول اإلقلٌمٌة والامتنعت حكومة حماس من التدخل فً الشئون الداخلٌة ل 39

41 
نجحت حكومة حماس فً بناء عالقات خالٌة من المشاكل مع الدول اإلقلٌمٌة 

 .والدولٌة
12783 0.000 

 0.000 12813 نجحت حكومة حماس فً تشكٌل تحالف دولً أو إقلٌمً مساند للقضٌة الفلسطٌنٌة 41
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 القيمة االحتمالية معامل االرتباط الفقرة م

 0.000 12793 الفلسطٌنٌة.وظفت حكومة حماس حمالت كسر الحصار على غزة لصالح القضٌة  42

 12111 12913 الصدق الداخلي للبعد التاسع

 0.361"  تساوي 28ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

 المزاوجة بين الحكم والمقاومة: الثالثالصدق الداخمي لفقرات المحور  . ت

المزاوجة بيف : الثالثحور الم. يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 9جدوؿ رقـ ) 
والمعدؿ الكمي لفقراتو، والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة الحكـ والمقاومة 

 rكبر مف قيمة أالمحسوبة  rوقيمة  0.05قؿ مف أ.، حيث إف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة 0.05)
 .صادقة لما وضعت لقياسو المحور الثاني، وبذلؾ تعتبر فقرات 0.361الجدولية والتي تساوي 

 (8جدول رقم )

  المزاوجة بين الحكم والمقاومة: الثالثالمحور الصدق الداخمي لفقرات 

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 12877 ساهمت حكومة حماس فً خلق بٌئة عمل داعمة للمقاومة. 1

 0.000 12891 المقاومة الفلسطٌنٌة ساعدت حكومة حماس على توسع أعمال 2

 0.000 12788 استطاعت حماس الفصل بٌن عملها المقاوم وعملها السٌاسً. 3

 0.000 12834 ساهمت حكومة حماس فً تضٌٌق الخناق على التنسٌق األمنً مع االحتالل 4

5 
ساهم وصول حماس للحكم من تعزٌز االنتماء الوطنً لدى أبناء المجتمع 

 الفلسطٌنً
12862 0.000 

 0.000 12917 ساهمت حكومة حماس فً تعزٌز التمسك بالثوابت الوطنٌة الفلسطٌنٌة 6

 0.000 12792 ساهمت إجراءات حكومة حماس ضد العمالء فً حماٌة المقاومة الفلسطٌنٌة 7

 0.000 12513 زادت قدرات المقاومة العسكرٌة فً ظل حكومة حماس 8

 0.361"  تساوي 28ودرجة حرية " 0.05داللة  الجدولية عند مستوى rقيمة 

 

  لمحاور الدراسةالداخمي )البنائي( صدق االتساق 

مػػػدى االرتبػػاط بػػػيف الدرجػػػة الكميػػػة لكػػػؿ محػػور مػػػع الدرجػػػة الكميػػػة لكػػػؿ  . يبػػػيف10جػػدوؿ رقػػػـ )
مػػة ، حيػث إف القي 0.05والػذي يبػػيف أف معػامبلت االرتبػاط المبينػػة دالػة عنػد مسػػتوى داللػة  االسػتبياف،
 .0.361الجدولية والتي تساوي  rكبر مف قيمة أالمحسوبة  rوقيمة  0.05قؿ مف ألكؿ فقرة  االحتمالية
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 (9جدول رقم )

 االستبيانمعامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكمي لفقرات 

 عنوان المحور المحور
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 12876 عوامل فوز حركة حماس فً الحكم ولالمحور األ

 0.000 12957 نجاح حركة حماس فً الحكم المحور الثانً
 0.000 12932 المزاوجة بٌن الحكم والمقاومة المحور الثالث

 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

 0.05وى داللػػة عنػػد مسػػت اوداؿ إحصػػائيً  اقوًيػػ ا. بػػأف ىنػػاؾ ارتباًطػػ10يتضػػح مػػف جػػدوؿ رقػػـ )
 بيف الدرجات الكمية لكؿ محور والدرجة الكمية لكؿ االستبياف.

 (Reliability) االستبيانثبات فقرات 

لػػػو تكػػػرر تطبيقيػػػا عمػػػى  اثبػػػات أداة الدراسػػػة التأكػػػد مػػػف أف اإلجابػػػة سػػػتكوف واحػػػدة تقريًبػػػ يعنػػػي
السػػػتطبلعية نفسػػػيا الباحػػػث خطػػػوات الثبػػػات عمػػػى العينػػػة ا ىوقػػػد أجػػػر  ،األشػػػخاص ذاتيػػػـ فػػػي أوقػػػات

 بطريقتيف ىما طريقة التجزئة النصفية ومعامؿ ألفا كرونباخ.

: تػـ إيجػاد معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصلفية  -1
تػػـ تصػػحيح معػػامبلت االرتبػػاط   وقػػد ،ومعػػدؿ األسػػئمة الزوجيػػة الرتبػػة ،بػػيف معػػدؿ األسػػئمة الفرديػػة الرتبػػة

. حسػػب Spearman-Brown Coefficientامػػؿ ارتبػػاط سػػبيرماف  بػػراوف لمتصػػحيح )باسػػتخداـ مع
 المعادلة  التالية: 

معامؿ الثبات =
1

2

س

. أف ىناؾ معامؿ 11حيث ر معامؿ االرتباط وقد بيف جدوؿ رقـ ) س

 .بكؿ طمأنينة االستبيافلفقرات االستبياف مما يطمئف الباحث عمى استخداـ  انسبيً  اثبات كبيرً 

 (10جدول رقم )

 طريقة التجزئة النصفية(معامل الثبات )

 عنوان البعد البعد المحور

 التجزئة النصفية

عدد 
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

معامل 
االرتباط 
 المصحح

القيمة 
 االحتمالية

عوامل فوز  :المحور األول
 حركة حماس في الحكم

 0.0000 12824 12711 6 العوامل الذاتٌة األول

 0.0000 12511 12343 8 العوامل الموضوعٌة الثانً

 121111 12674 12519 14 المحور األول: عوامل فوز حركة حماس في الحكم

 0.0000 12927 12863 4 العوامل الموضوعٌة األولنجاح حركة  :المحور الثاني
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 0.0000 12932 12872 5 سٌادة القانون الثانً حماس في الحكم

 0.0000 12898 12815 3 المسائلة لثالثا

 0.0000 12928 12865 5 الرؤٌة اإلستراتٌجٌة  الرابع

 0.0000 12931 12869 4 المشاركة والتوافق الخامس

 0.0000 12962 12927 5 المساواة والحرٌات السادس

 0.0000 12956 12915 5 الكفاءة والفاعلٌة السابع

 0.0000 1.857 12751 5 االستجابة الثامن

 0.0000 12911 12819 6 العالقات اإلقلٌمٌة والدولٌة التاسع

 12111 12956 12917 42 المحور الثاني: نجاح حركة حماس في الحكم

 0.0000 12912 12821 8 المحور الثالث: المزاوجة بين الحكم والمقاومة

 0.0000 12942 12891 64 جميع المحاور

 0.361" تساوي 28ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

. تبيف أف معامبلت 11قيـ معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية موضحة في الجدوؿ رقـ )
، وبيذه 0.05عند مستوى داللة  اكبيرة ودالة إحصائيً  االستبيافاالرتباط لجميع المحاور ولجميع فقرات 

 .االستبيافتحقؽ مف ثبات القيـ يكوف الباحث قد 

 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   -2

كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد بيف  االستبيافاستخدـ الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات 
 .بكؿ طمأنينة االستبياف. أف معامبلت الثبات مرتفعة ما يطمئف الباحث عمى استخداـ 12جدوؿ رقـ )

 (11جدول رقم )

 الفا كرونباخ(طريقة معامل الثبات )

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات عنوان البعد البعد المحور

وامل فوز ع:المحور األول
 حركة حماس في الحكم

 12867 6 العوامل الذاتٌة األول

 1396 8 العوامل الموضوعٌة الثانً

 1728 14 المحور األول: عوامل فوز حركة حماس في الحكم

 :ر الثانيالمحو
نجاح حركة حماس في 

 الحكم

 12917 4 العوامل الموضوعٌة األول

 12939 5 سٌادة القانون الثانً

 12915 3 لةالمساء الثالث

 12934 5 الرؤٌة اإلستراتٌجٌة الرابع

 12936 4 المشاركة والتوافق الخامس

 12946 5 المساواة والحرٌات السادس

 12936 5 الكفاءة والفاعلٌة السابع

 12913 5 االستجابة الثامن

 12916 6 العالقات اإلقلٌمٌة والدولٌة التاسع

 12987 42 المحور الثاني: نجاح حركة حماس في الحكم

 12925 8 المحور الثالث: المزاوجة بين الحكم والمقاومة

 10942 42 جميع المحاور
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 المعالجات اإلحصائية

لبيانات التي تـ تجميعيا، فقد تـ اسػتخداـ العديػد مػف األسػاليب لتحقيؽ أىداؼ الدراسة وتحميؿ ا
 Statistical Package forاإلحصػػائية المناسػػبة باسػػتخداـ الحػػـز اإلحصػػائية لمعمػػوـ االجتماعيػػة

Social Science ( SPSS)   وفيمػا يمػي مجموعػة مػف األسػاليب اإلحصػائية المسػتخدمة فػي تحميػؿ
 البيانات:

دخاؿ البي -1  1لدرجػة االسػتخداـ  ) خماسػي التػدريجانات إلى الحاسب اآللي، حسب مقياس تـ ترميز وا 
موافػػػؽ بشػػػدة.، ولتحديػػػد طػػػوؿ فتػػػرة  5موافػػػؽ ،  4محايػػػد،  3غيػػػر موافػػػؽ ،  2غيػػػر موافػػػؽ بشػػػدة ، 

) الحػػدود الػػدنيا والعميػػا. المسػػتخدـ فػػي محػػاور الدراسػػة، تػػـ حسػػاب المػػدى)  خماسػػي التػػدريجمقيػػاس 
ى عػػػػػػدد فتػػػػػػرات المقيػػػػػػاس الخمسػػػػػػة لمحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى طػػػػػػوؿ الفقػػػػػػرة أي .، ثػػػػػػـ تقسػػػػػػيمو عمػػػػػػ4=5-1
قػؿ قيمػة فػي المقيػاس  )وىػي الواحػد الصػحيح. أ. ، بعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى 0.08=4/5)

 . يوضح أطواؿ الفترات كما يمي:13وذلؾ لتحديد الحد األعمى لمفترة األولى وىكذا  وجدوؿ رقـ )

 (12جدول رقم)

 مقياس اإلجابات

 101-2041 2041-4021 4021-4041 4041-0041 0041-0 فترةال
 موافق بشدة موافق محاٌد غٌر موافق غٌر موافق بشدة درجة األهمٌة

 5 4 3 2 1 الدرجة
 

تػػـ حسػػاب التكػػرارات والنسػػب المئويػػة لمتعػػرؼ عمػػى الصػػفات الشخصػػية لمفػػردات الدراسػػة وتحديػػد   -2
 .التي تتضمنيا أداة الدراسة ئيسةالر استجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاور 

لمعرفػػة مػػدى ارتفػػاع أو انخفػػاض اسػػتجابات أفػػراد الدراسػػة عػػف كػػؿ   (Mean)المتوسػػط الحسػػابي  -3
عبارة مػف عبػارات متغيػرات الدراسػة األساسػية، مػع العمػـ بأنػو يفيػد فػي ترتيػب العبػارات حسػب أعمػى 

 متوسط حسابي.

لمتعػرؼ عمػى مػدى انحػراؼ اسػتجابات  (Standard Deviation)تـ استخداـ االنحراؼ المعياري   -4
عػػػف  الرئيسػػػةأفػػػراد الدراسػػػة لكػػػؿ عبػػػارة مػػػف عبػػػارات متغيػػػرات الدراسػػػة ولكػػػؿ محػػػور مػػػف المحػػػاور 

متوسطيا الحسابي، ويبلحظ أف االنحراؼ المعياري يوضح التشتت في استجابات أفراد الدراسة لكػؿ 
، فكمما اقتربت قيمتو مف الصفر كمما الرئيسةر عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة إلى جانب المحاو 
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فػأعمى  كاف االنحراؼ المعياري واحػد صػحيحإذا بات وانخفض تشتتيا بيف المقياس )تركزت االستجا
 .ني عدـ تركز االستجابات وتشتتيا.فيع

 .االستبيافاختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات   -5

 .ارتباط بيرسوف لقياس صدؽ الفقراتمعامؿ   -6

 Sample -1سمرنوؼ لمعرفة نوع البيانات ىؿ تتبع التوزيع الطبيعي أـ ال )-اختبار كولومجروؼ  -7

K-S.. 

وسػط الفقػرة والمتوسػط لمعرفة الفػرؽ بػيف مت One sample T testلمتوسط عينة واحدة   tاختبار   -8
 ."3الحيادي "

 .متوسطات فأكثر ةي لمفروؽ بيف ثبلثتحميؿ التبايف األحاد -9

 .Scheffe Testو اختبار شيفي -10
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 : نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرىاالخامسالفصل 
 ((Sample K-S -1)سمرنوف   -اختبار كولمجروف)اختبار التوزيع الطبيعي: أواًل 

ؿ البيانػات تتبػع التوزيػع الطبيعػي أـ ال سمرنوؼ  لمعرفة ى -اختبار كولمجروؼ الباحث أجرى
ف معظػػـ االختبػػارات المعمميػػة تشػػترط أف يكػػوف أل ،وىػػو اختبػػار  ضػػروري فػػي حالػػة اختبػػار الفرضػػيات

ف قيمػة مسػتوى الداللػة  لكػؿ إ. نتػائج االختبػار حيػث 14ويوضػح الجػدوؿ رقػـ ) ،اتوزيع البيانات طبيعيً 
. وىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف البيانػػػات تتبػػػع التوزيػػػع الطبيعػػػي ويجػػػب sig.05.0)0.05كبػػػر مػػػف أقسػػػـ 

 استخداـ االختبارات المعمميو.

 (13جدول رقم )

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1اختبار التوزيع الطبيعي)

 قيمة مستوى الداللة Zقيمة  عدد الفقرات عنوان البعد البعد المحور

عوامل : المحور األول
فوز حركة حماس في 

 الحكم

 12169 12112 6 العوامل الذاتٌة ألولا

 12224 12145 8 العوامل الموضوعٌة الثانً

نجاح  :المحور الثاني
 حركة حماس في الحكم

 12612 12759 4 العوامل الموضوعٌة األول

 12141 12399 5 سٌادة القانون الثانً

 12184 12259 3 لةالمساء الثالث

 12199 1.174 5 الرؤٌة اإلستراتٌجٌة الرابع

 12174 12115 4 المشاركة والتوافق الخامس

 12171 12292 5 المساواة والحرٌات السادس

 12139 12155 5 الكفاءة والفاعلٌة السابع

 12241 12129 5 االستجابة الثامن

 12175 12283 6 العالقات اإلقلٌمٌة والدولٌة التاسع

 12174 12114 8 قاومةالمحور الثالث: المزاوجة بٌن الحكم والم

 10244 10444 42 جميع المحاور

 

 محاور الدراسةتحميل فقرات و : اثانيً 
، االسػتبياف. لتحميػؿ فقػرات One Sample T testلمعينػة الواحػدة )  Tتػـ اسػتخداـ اختبػار 

كبر مػف أالمحسوبة  tيجابية بمعنى أف أفراد العينة يوافقوف عمى محتواىا إذا كانت قيمة  إوتكوف الفقرة 
 60والػػوزف النسػػبي اكبػػر مػػف  0.05)أو مسػػتوى الداللػػة اقػػؿ مػػف 1.98الجدوليػػة  والتػػي تسػػاوي  tقيمػػة 

المحسػوبة  t% .، وتكوف الفقرة سمبية بمعنى أف أفػراد العينػة ال يوافقػوف عمػى محتواىػا إذا كانػت قيمػة  
والػػوزف النسػػبي  0.05ف )أو مسػتوى الداللػػة اقػػؿ مػ 1.98 -الجدوليػة والتػػي تسػػاوي  tأصػغر مػػف قيمػػة 

 .0.05كبر مف أ%.، وتكوف آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كاف مستوى الداللة ليا 60قؿ مف أ
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 م2006عوامل فوز حركة حماس في الحكم المحور األول: 

 عوامل الذاتيةالبعد األول: التحميل فقرات 

. والػذي يبػيف آراء أفػػراد 15رقػـ ) لمعينػة الواحػدة والنتػائج مبينػػة فػي جػدوؿ tتػـ اسػتخداـ اختبػار 
 ىما كما يمي: وتبيف النتائج أف أعمى فقرتيف حسب الوزف العوامل الذاتية(البعد األول: )في  عينةال

مما يػدؿ  0.05" وىي أقؿ مف 0.000%" ومستوى الداللة "90.10" بمغ الوزف النسبي "1في الفقرة " .1
  بروز دور حركة حماس في المقاومة".ف "أعمى 

مما يػدؿ  0.05" وىي أقؿ مف 0.000%" ومستوى الداللة "89.50" بمغ الوزف النسبي "4الفقرة " في .2
  ."تماسؾ تنظيمي في حركة حماس" وجودعمى 

 قؿ فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي:أكما تبيف النتائج أف  .3

مما يػدؿ  0.05ف " وىي أقؿ م0.000%" ومستوى الداللة "79.51" بمغ الوزف النسبي "5في الفقرة " .4
  ."إحساف حركة حماس في اختيار مرشحيياعمى "

مما يػدؿ  0.05" وىي أقؿ مف 0.000%" ومستوى الداللة "71.12" بمغ الوزف النسبي "6في الفقرة " .5
  ."اقتناع الناخب الفمسطيني ببرنامج حماسعمى "

 (مل الذاتيةالعواالبعد األول: )وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات 
%" 60كبر من  الوزن النسبي المحايد "أ% وىي 99.89، والوزن النسبي يساوي5.00تساوي 
، والقيمة 1.98الجدولية والتي تساوي  tوىي أكبر من قيمة 53.66 المحسوبة تساوي  tوقيمة 

العوامؿ الذاتية كانت مف أىـ مما يدل عمى أن  0.05وىي أقل من  0.000االحتمالية تساوي 
 .ـ2006لعوامؿ التي ساىمت في وصوؿ حركة حماس إلى الحكـ عاـ ا

صرار حركة حماس عمى الثوابت الفمسطينية،  وبذلؾ فإف بروز حركة حماس في المقاومة، وا 
حساف حركة  وقرب حركة حماس مف الجماىير وتفاعميا معيا، والتماسؾ التنظيمي في حركة حماس، وا 

اخب الفمسطيني بالبرنامج االنتخابي لحركة حماس، جميعيا حماس في اختيار مرشحييا واقتناع الن
ـ، 2006مؤشرات عمى قوة العوامؿ الذاتية لحركة حماس والتي ساىمت في وصوليا لمحكـ عاـ 

 االستبيافلمبعد في تحميؿ فقرات  Tوبوضوح في أراء أفراد العينة، في قيمة اختبار  اويظير ذلؾ جميً 
. يوضح 15، والجدوؿ رقـ )0.168ىي أكبر مف القيمة الجدولية و  53.66لمبعد   Tحيث بمغت قيمة

 لكؿ فقرة عمى حده. Tقيمة 
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 (14جدول رقم )

 العوامل الذاتيةالبعد األول: تحميل فقرات 

 الفقرات م

ي
اب
س

ح
 ال

ط
س

تو
لم

ا
ي 
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لم
 ا
ف

را
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ن
وز

ال
 

ة 
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ق
t
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لد

 ا
ى

تو
س
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 0.000 69279 91211 12591 4251 بروز دور حركة حماس فً المقاومة 1

 0.000 34231 81231 12175 4212 إصرار حركة حماس على الثوابت الفلسطٌنٌة 2

 0.000 342173 81291 12186 4215 قرب حركة حماس من الجماهٌر وتفاعلها معها. 3

 0.000 65211 89251 12631 4248 التماسك التنظٌمً فً حركة حماس 4

 0.000 11288 79251 12891 3298 ر مرشحٌها.إحسان حركة حماس فً  اختٌا 5

6 
اقتناع الناخب الفلسطٌنً بالبرنامج االنتخابً 

 لحركة حماس.
3256 12111 71212 32229 0.000 

 0.000 44.041 40.11 1.144 2011 البعد األول 

 1.98" تساوي 118" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "   tقيمة 

 

 العوامل الموضوعيةالبعد الثاني:  تحميل فقرات

. والػذي يبػيف آراء أفػػراد 16لمعينػة الواحػدة والنتػائج مبينػػة فػي جػدوؿ رقػـ ) tتػـ اسػتخداـ اختبػار 
وتبيف النتائج أف أعمى فقرتيف حسػب الػوزف  العوامل الموضوعيةالبعد الثاني: فقرات عينة الدراسة في  
 :النسبي ىي كما يمي

ممػػا  0.05" وىػػي أقػػؿ مػػف  0.000%" ومسػػتوى الداللػػة "88.90وزف النسػػبي "" بمػػغ الػػ1فػػي الفقػػرة "  .1
  في فوز حماس. اكانت سببً  "فساد والمحسوبية في فترة حكـ فتحف "الأيدؿ عمى 

مما يػدؿ  0.05" وىي أقؿ مف 0.000%" ومستوى الداللة "86.51" بمغ الوزف النسبي "3في الفقرة " .2
  في فوز حماس. اكانت سببً  "ية بيف أقطاب حركة فتحلخبلفات والصراعات الداخمف "اأعمى 

 كما تبيف النتائج أف اقؿ فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي: .3

مما يػدؿ  0.05" وىي أقؿ مف 0.000%" ومستوى الداللة "74.92" بمغ الوزف النسبي "5في الفقرة " .4
ة مػف أقػؿ العوامػؿ التػي سػرائيمي.)اإلالتنسيؽ األمني وانحياز السمطة الفمسطينية لممصػمحة ف "أعمى 

  ."في فوز حماس اكانت سببً 
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مما يػدؿ  0.05" وىي أقؿ مف 0.000%" ومستوى الداللة "71.12" بمغ الوزف النسبي "6في الفقرة " .5
  ."% فردي مف أقؿ عوامؿ فوز حركة حماس50% قوائـ و50النظاـ االنتخابي ف "أعمى 

 العواملل الموضلوعيةميلع فقلرات البعلد الثلاني: وبصفة عامة يتبين أن المتوسلط الحسلابي لج
%" 60كبلر ملن اللوزن النسلبي المحايلد "أ% وىلي 80.00، واللوزن النسلبي يسلاوي 4.00تساوي 
، والقيملة 1.98الجدولية والتلي تسلاوي  tوىي أكبر من قيمة  57.929المحسوبة تساوي  tوقيمة 

فقلرات بعلد العواملل الموضلوعية ن مملا يلدل عملى أ 0.05وىلي أقلل ملن  0.000االحتمالية تسلاوي 
( يوضللن نتللائج تحميللل البعللد 16والجللدول رقللم ) فللي فللوز حركللة حمللاس فللي االنتخابللات. اكانللت سللببً 

 الثاني لممحور األول العوامل الموضوعية.

 (15جدول رقم )

 العوامل الموضوعية: الثانيالبعد تحميل فقرات 

 الفقرات م
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1 
الفساد والمحسوبٌة فً فترة حكم حركة فتح 

 (2116ــ  1994)
4245 12711 88.90918 582196 0.000 

2 
برنامج فتح التفاوضً وتنازلها المتكرر عن 

 حقوق فلسطٌنٌة.
3286 12199 77.12122 322161 0.000 

3 
كة الخالفات والصراعات الداخلٌة بٌن أقطاب حر

 فتح.
4233 12618 86.51163 652338 0.000 

 0.000 412831 80.71755 12884 4214 تراجع دور حركة فتح فً المقاومة. 4

5 
التنسٌق األمنً وانحٌاز السلطة الفلسطٌنٌة 

 ة.)اإلسرائٌلً(للمصلحة 
3275 12317 74.92347 262311 0.000 

 0.000 412741 71.12735 12782 3256 %فردي(51%قوائم،51االنتخابً)النظام  6

7 
تنافس أكثر من مرشح فتحاوي فً االنتخابات 

 على المقعد نفسه.
4211 12851 79.91837 432118 0.000 

8 
أساءت حركة فتح اختٌار مرشحٌها فً نظام 

 القوائم.
4216 32312 81.11714 112269 0.000 

 0.000 110949 80 1.444 2.11 البعد الثاني 
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 ت وأبعاد المحور الثاني: نجاح حركة حماس في الحكمتحميل فقرا

 العوامل الموضوعية: األولالبعد تحميل فقرات 

. والػذي يبػيف آراء أفػػراد 17لمعينػة الواحػدة والنتػائج مبينػػة فػي جػدوؿ رقػـ ) tتػـ اسػتخداـ اختبػار 
فقرتيف حسب الوزف  وتبيف النتائج أف أعمى العوامل الموضوعية  :البعد األولفقرات عينة الدراسة في  
 النسبي ىي كما يمي

ممػػا  0.05" وىػػي أقػػؿ مػػف 0.000%" ومسػػتوى الداللػػة " 63.53" بمػػغ الػػوزف النسػػبي "4فػػي الفقػػرة " .1
  ."لمشكاوي والتظمـ اسمسً  احماس وفرت نظامً ف "أيدؿ عمى 

يػدؿ  مما 0.05" وىي أقؿ مف 0.000%" ومستوى الداللة "62.53" بمغ الوزف النسبي "2في الفقرة " .2
  ."الوزارات والييئات تنشر تقاريرىا بشكؿ دوريف "أعمى 

 كما تبيف النتائج أف اقؿ فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي: .3

مما يػدؿ  0.05" وىي أقؿ مف 0.000%" ومستوى الداللة "60.53" بمغ الوزف النسبي "3في الفقرة " .4
  ."سمسمةإجراءات الحصوؿ عمى المعمومات العامة واضحة و ف "أعمى 

مما يػدؿ  0.05" وىي أقؿ مف 0.000%" ومستوى الداللة "60.33" بمغ الوزف النسبي "1في الفقرة " .5
 ."الحكومة رسخت مبدأ الفصؿ بيف السمطاتف "أعمى 

: البعللد األول فللي المحللور الثللانيوبصللفة عامللة يتبللين أن المتوسللط الحسللابي لجميللع فقللرات 
كبر من الوزن النسبي أ% وىي 61.93النسبي يساوي  ، والوزن3.10تساوي  العوامل الموضوعية

الجدوليلة والتلي تسلاوي  tوىلي أكبلر ملن قيملة  28.84المحسوبة تساوي  t%" وقيمة 60المحايد "
العواملللل مملللا يلللدل عملللى أن  0.05وىلللي أقلللل ملللن  0.000، والقيملللة االحتماليلللة تسلللاوي 1.98

وعمػى الػرغـ مػف ذلػؾ إال أنػو وعي. الموضوعية تدلل عمى نجاح حركة حماس في الحكلم بشلكل موضل
فالفػارؽ مػا بػػيف الػوزف النسػػبي لمفقػرات والػوزف النسػػبي المحايػد بسػػيط  متوسػػطةتبقػى مؤشػرات ىػػذا البعػد 

 . يبيف تحميؿ فقرات البعد األوؿ في المحور الثاني العوامؿ الموضوعية.17والجدوؿ رقـ ) .اجدً 
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 (16جدول رقم )

 عوامل الموضوعيةالالبعد األول: تحميل فقرات 

 الفقرات م

ي
اب
س

ح
 ال

ط
س

تو
لم

ا
ي 

ار
عي

لم
 ا
ف
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ا
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ن
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ة 
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لد

 ا
ى

تو
س

م
 

 0.000 21261 61233 1234 3212 رّسخت الحكومة مبدأ الفصل بٌن السلطات 1

2 
تنشر الوزارات والهٌئات المعنٌة تقارٌرها بشكل 

 دوري.
3213 12954 62253 31217 0.000 

3 
الحصول على المعلومات العامة واضحة إجراءات 

 وسلسة.
3214 12124 61273 24275 0.000 

4 
للشكاوى  سلسالا  اوفرت حكومة حماس نظاما 

 والتظلم.
3218 12174 63253 24282 0.000 

 0.000 44042 44011 10942 4001 البعد األول 

 1.98وي " تسا118" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "   tقيمة 

 

 سيادة القانون: الثانيالبعد تحميل فقرات 

. والػذي يبػيف آراء أفػػراد 18لمعينػة الواحػدة والنتػائج مبينػػة فػي جػدوؿ رقػـ ) tتػـ اسػتخداـ اختبػار 
وتبػػيف النتػػائج أف أعمػػى فقػػرتيف حسػػب الػػوزف  سلليادة القللانون: الثللانيالبعللد فقللرات عينػػة الدراسػػة فػػي  
 :النسبي ىي كما يمي

مما يػدؿ  0.05" وىي أقؿ مف 0.000%" ومستوى الداللة "72.72" بمغ الوزف النسبي "1" في الفقرة .1
  ."حكومة حماس اىتمت بمحاربة كافة أشكاؿ التعدي عمى القانوف ف "أعمى 

مما يػدؿ  0.05" وىي أقؿ مف 0.000%" ومستوى الداللة "66.93" بمغ الوزف النسبي "3في الفقرة " .2
  ."عمى تأىيؿ ورفع كفاءة العامميف في مجاؿ تطبيؽ القانوف حكومة حماس حرصت ف "أعمى 

 قؿ فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي:أكما تبيف النتائج أف  .3

مما يػدؿ  0.05" وىي أقؿ مف 0.000%" ومستوى الداللة "63.53" بمغ الوزف النسبي "2في الفقرة " .4
  .""حكومة حماس رسخت مبدأ الجميع أماـ القانوف سواءف أعمى 
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مما يػدؿ  0.05" وىي أقؿ مف 0.000%" ومستوى الداللة "62.13" بمغ الوزف النسبي "4في الفقرة " .5
حكومة حماس أسيمت في تقديـ مشاريع قوانيف لمسمطة التشػريعية لسػد العجػز فػي القػانوف ف "أعمى 

  ."الفمسطيني

النسػبي المحايػد يػدلؿ عمػى إال أف التقارب في الػوزف النسػبي لمفقػرتيف الثانيػة والرابعػة مػع الػوزف 
يا فػي ميموأف حكومة حماس إس اكاف متوسطً أف ترسيخ حكومة حماس مبدأ الجميع أماـ القانوف سواء 

، إلػى جانػب أف اكػاف متوسػطً تقديـ مشاريع قوانيف لمسمطة التشريعية لسد العجز في القػانوف الفمسػطيني 
ممػا يػدؿ  0.05" وىػي أقػؿ مػف 0.000اللػة "ومسػتوى الد%" 54.74" فقد بمغ الوزف النسػبي "5الفقرة "
 حكومة حماس لـ تطبؽ معايير عادلة عند تعييف الموظفيف أو ترقيتيـ. فأعمى 

تسلاوي  سيادة القلانون: ثانيوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات البعد ال
 t%" وقيملة 60"كبر من  الوزن النسلبي المحايلد أ% وىي 63.93، والوزن النسبي يساوي 3.20

، و القيملللة 1.98الجدوليلللة والتلللي تسلللاوي  tوىلللي أكبلللر ملللن قيملللة 24.27 المحسلللوبة تسلللاوي 
في ظل قرب الوزن النسلبي لمبعلد  ومما يدل عمى أن 0.05وىي أقل من  0.000االحتمالية تساوي 

فللي تحقيللق سلليادة  متوسللطعمللى أن حكومللة حمللاس نجحللت بشللكل  60مللن الللوزن النسللبي المحايللد 
 ن.القانو

 (17جدول رقم )

 سيادة القانون: الثانيالبعد تحميل فقرات 
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1 
اهتمت حكومة حماس بمحاربة كافة أشكال التعدي على 

 القانون
3264 1236 72272 24241 0.000 

 0.000 21245 63253 1242 3218 م القانون سواء"رسخت حكومة حماس مبدأ "الجمٌع أما 2

3 
حرصت حكومة حماس على تأهٌل ورفع كفاءة العاملٌن 

 فً مجال تطبٌق القانون )شرطة، نٌابة(
3235 1236 66293 22243 0.000 

4 
أسهمت حكومة حماس فً تقدٌم مشارٌع قوانٌن للسلطة 

 التشرٌعٌة لسد العجز فً القانون الفلسطٌنً.
3211 1.35 62213 21214 0.000 

5 
طبقت حكومة حماس معاٌٌر عادلة عند تعٌٌن الموظفٌن 

 أو ترقٌتهم.
2274 1222 54274 21251 0.000 

 0.000 42041 44094 0041 4041 البعد الثاني 

 1.98" تساوي 118" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "   tقيمة 
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 لةساءالم: الثالثالبعد تحميل فقرات 

. والػذي يبػيف آراء أفػػراد 19لمعينػة الواحػدة والنتػائج مبينػػة فػي جػدوؿ رقػـ ) tتػـ اسػتخداـ اختبػار 
 :وتبيف النتائج أف لةالمساء: الثالثالبعد فقرات عينة الدراسة في  

%" ومسػػػػتوى الداللػػػػة 62.93" بمػػػػغ الػػػػوزف النسػػػػبي "2حسػػػػب الػػػػوزف النسػػػػبي فػػػػي الفقػػػػرة " ةأعمػػػػى فقػػػػر  .1
الحكومػػة حاسػػبت موظفييػػا المتجػػاوزيف لمقػػانوف  ف "أممػػا يػػدؿ عمػػى  0.05مػػف  " وىػػي أقػػؿ0.000"

 ."إلدارية والقيادية ولكف بشكؿ متوسطبغض النظر عف مستوياتيـ ا

" 0.000%" ومستوى الداللػة "60.73" بمغ الوزف النسبي "1في الفقرة "أقؿ فقرة حسب الوزف النسبي  .2
لمػوظفيف اس اعتمػدت معػايير واضػحة لمحاسػبة احكومة حمػف "أمما يدؿ عمى  0.05وىي أقؿ مف 

 ."ومسائمتيـ ولكف بشكؿ متوسط

ممػا  0.05" وىػي أقػؿ مػف 0.000%" ومسػتوى الداللػة "59.73بمػغ الػوزف النسػبي " الفقرة الثالثة فقػد .3
. إال أف ""حكومػػػة حمػػاس فشػػػمت فػػي محاربػػػة مظػػاىر الواسػػػطة والمحابػػاة والمحسػػػوبيةف أيػػدؿ عمػػى 

أف ترسػػيخ  لنسػػبي لمفقػػرتيف األولػػى والثانيػػة مػػع الػػوزف النسػػبي المحايػػد يػػدلؿ عمػػىالتقػػارب فػػي الػػوزف ا
 .امتوسطً  كاف لةحكومة حماس مبدأ المساء

تسللاوي  لةالمسللاء: ثللانيوبصللفة عامللة يتبللين أن المتوسللط الحسللابي لجميللع فقللرات البعللد ال
 t%" وقيملة 60كبر من  الوزن النسلبي المحايلد "أ% وىي 60.93، والوزن النسبي يساوي 3.05

، و القيمة االحتماليلة 1.98الجدولية والتي تساوي  tوىي أكبر من قيمة 25.40المحسوبة تساوي 
فللي ظللل قللرب الللوزن النسللبي لمبعللد األول ممللا يللدل عمللى أن  0.05وىللي أقللل مللن  0.000تسللاوي 

  .اوسطً متلة حكومة حماس كان أداؤىا نحو المساءعمى أن  60والثاني من الوزن النسبي المحايد 

 (18جدول رقم )

 المسائمة: الثالثالبعد تحميل فقرات 
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 0.000 23244 61273 12187 3214 اعتمدت الحكومة معاٌٌر واضحة لمحاسبة الموظفٌن ومساءلتهم. 1

2 
اوزٌن للقانون بغض النظر عن حاسبت الحكومة موظفٌها المتج

 مستوٌاتهم اإلدارٌة والقٌادٌة.
3215 12197 62293 24214 0.000 

 0.000 22287 59273 12197 2299 هر الواسطة والمحاباة والمحسوبٌةحاربت الحكومة مظا 3

 0.000 41021 41094 00014 4011 البعد الثالث 
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 ةالرؤية اإلستراتيجي: الرابعالبعد تحميل فقرات 

. والػذي يبػيف آراء أفػػراد 20لمعينػة الواحػدة والنتػائج مبينػػة فػي جػدوؿ رقػـ ) tتػـ اسػتخداـ اختبػار 
وتبػيف النتػائج أف أعمػى فقػرتيف حسػب الػوزف  الرؤية اإلستراتيجية: الرابعالبعد فقرات عينة الدراسة في  
 :النسبي ىي كما يمي

مما يػدؿ  0.05" وىي أقؿ مف 0.000اللة "%" ومستوى الد67.33" بمغ الوزف النسبي "1في الفقرة " .1
بسبب قرب قيمة الوزف  متوسطةحكومة حماس كاف لدييا رؤية إستراتيجية واضحة ولكف  ف "أعمى 

  ."60النسبي لمفقرة مف الوزف النسبي المحايد 

مما يػدؿ  0.05" وىي أقؿ مف 0.000%" ومستوى الداللة "64.93" بمغ الوزف النسبي "2في الفقرة " .2
بسػػبب قػػرب الػػوزف النسػػبي  اكػػاف متوسػػطً حكومػػة حمػػاس التزاميػػا بػػالتخطيط اإلسػػتراتيجي  ف "أعمػػى 

  ."لمفقرة مف الوزف النسبي المحايد

 قؿ فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي:أكما تبيف النتائج أف  .3

يػدؿ  مما 0.05" وىي أقؿ مف 0.000%" ومستوى الداللة "63.93" بمغ الوزف النسبي "3في الفقرة " .4
االنسػػػػػجاـ مػػػػػا بػػػػػيف خطػػػػػط التشػػػػغيمي لمػػػػػوزارات والمؤسسػػػػػات الحكوميػػػػػة مػػػػػع الخطػػػػػة  ضػػػػػعؼ"عمػػػػى 

  ."اإٍلستراتيجية العامة

" وىػػي 0.000ومسػػتوى الداللػػة "%" 58.54" فقػػد بمػػغ الػػوزف النسػػبي "4إلػػى جانػػب أف الفقػػرة "
ف الخطػط قبػػؿ المػوظفيف فػي الحكومػػة ال يطمعػوف عمػػى مػا يمػزميـ مػػ فأممػػا يػدؿ عمػػى  0.05أقػؿ مػف 

" وىػػي 0.000ومسػػتوى الداللػػة "%" 55.94" فقػػد بمػػغ الػػوزف النسػػبي "5الفقػػرة " االشػػروع بالتنفيػػذ، وأيًضػػ
حكومػػة حمػػاس لػػـ تمتػػـز بعػػرض خططيػػا اإلسػػتراتيجية عمػػى حػػوار  فأممػػا يػػدؿ عمػػى  0.05أقػػؿ مػػف 

 .امجتمعي قبؿ اعتمادىا نيائيً 

 الرؤيلة اإلسلتراتيجية: رابلعقلرات البعلد الوبصفة عاملة يتبلين أن المتوسلط الحسلابي لجميلع ف
%" 60كبلر ملن  اللوزن النسلبي المحايلد "أ% وىلي 61.93، والوزن النسبي يساوي 3.10تساوي 
، والقيملة 1.98الجدوليلة والتلي تسلاوي  tوىلي أكبلر ملن قيملة 26.77 المحسوبة تساوي  tوقيمة 

ي ظل قرب اللوزن النسلبي لمبعلد فمما يدل عمى أن  0.05وىي أقل من  0.000االحتمالية تساوي 
عمى أن حكومة حماس كانت الرؤية اإلستراتيجية والخطط التشلغيمية   60من الوزن النسبي المحايد 

 .متوسطةلوزارتيا ومؤسساتيا 
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 (19جدول رقم )

 الرؤية اإلستراتيجية: الرابعالبعد تحميل فقرات 
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 0.000 25251 67233 1221 3237 كان لدى حكومة حماس رؤٌة إستراتٌجٌة واضحة 1

 0.000 23246 64293 1226 3225 التزمت حكومة حماس بالتخطٌط االستراتٌجً 2

3 
كان لكل وزارة أو مؤسسة حكومٌة خطة تشغٌلٌة منسجمة 

 مع الخطة اإلستراتٌجٌة العامة.
3221 1.10 63293 26212 0.000 

4 
ٌطلع الموظفون فً الحكومة على ما ٌلزمهم من الخطط 

 قبل الشروع بالتنفٌذ
2293 1219 58254 22255 0.000 

5 
التزمت حكومة حماس بعرض خططها اإلستراتٌجٌة على 

ٌا   .احوار مجتمعً قبل اعتمادها نهائ
2281 1218 55294 21273 0.000 

 0.000 44011 40094 0014 4001 البعد الرابع 

 1.98" تساوي 118" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "   tقيمة 

 

 المشاركة والتوافق: الخامسالبعد تحميل فقرات 

. والػذي يبػيف آراء أفػػراد 21لمعينػة الواحػدة والنتػائج مبينػػة فػي جػدوؿ رقػـ ) tتػـ اسػتخداـ اختبػار 
 :وتبيف النتائج أف المشاركة والتوافق: خامسالالبعد فقرات عينة الدراسة في  

%" ومسػػػتوى الداللػػػة 63.53" بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي "1الفقػػػرة " حسػػػب الػػػوزف النسػػػبي ىػػػي فقػػػرةأعمػػػى  .1
حكومػة حمػاس شػجعت مؤسسػات المجتمػع المػدني ف "أمما يدؿ عمى  0.05" وىي أقؿ مف 0.000"

بسػبب قػرب قيمػة الػوزف  ؿ متوسػطالمجتمػع وترشػيد الحكػـ ولكػف بشػك عمى ممارسة دورىا فػي خدمػة
 ."60النسبي لمفقرة مف الوزف النسبي المحايد 

ممػػا يػػدؿ  0.05" وىػػي أقػػؿ مػػف 0.000%" ومسػػتوى الداللػػة "57.14" بمػػغ الػػوزف النسػػبي "4الفقػػرة " .2
حمػػاس لػػـ تسػػاىـ فػػي ترسػػيخ الممارسػػة الديمقراطيػػة فتػػرة حكميػػا وذلػػؾ ألف الػػوزف النسػػبي ف "أعمػػى 

" 0.000%" ومسػتوى الداللػػة "55.34" بمػغ الػػوزف النسػبي "3الفقػرة "و  ."وزف المحايػدلمفقػرة أقػؿ مػف الػػ
حكومػػػة حمػػػاس لػػػـ تشػػػارؾ المجتمػػػع الفمسػػػطيني بمكوناتػػػو ف "أممػػػا يػػػدؿ عمػػػى  0.05وىػػػي أقػػػؿ مػػػف 

  وذلؾ ألف الوزف النسبي لمفقرة أقؿ مف الوزف المحايد. "المختمفة في إعداد الخطط اإلستراتيجية
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ممػػا يػػدؿ  0.05" وىػػي أقػػؿ مػػف 0.000%" ومسػػتوى الداللػػة "49.94مػػغ الػػوزف النسػػبي "" ب2الفقػػرة " .3
حماس لـ تحرص عمى إشراؾ غير المنتميف ليا في صناعة القرار أو تولي حقائب وزاريػة ف "أعمى 

  ." وذلؾ ألف الوزف النسبي لمفقرة أقؿ مف الوزف المحايد

 المشلاركة والتوافلق: خلامسات البعلد الوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميلع فقلر 
%" 60ملن  اللوزن النسلبي المحايلد " أقلل% وىلي 56.34، واللوزن النسلبي يسلاوي 2.82تساوي 
، والقيملة 1.98الجدوليلة والتلي تسلاوي  tوىلي أكبلر ملن قيملة 21.97 المحسوبة تساوي  tوقيمة 

عيفة فللي المشللاركة حمللاس ضللممللا يللدل عمللى أن  0.05وىللي أقللل مللن  0.000االحتماليللة تسللاوي 
والتوافق في حكميا ، وىذا ليس ألن حماس ال تريد إشراك أحد في الحكم والوزارات وصناعة القرارات 
، إنما رفض الفصائل الوطنيلة  مشلاركة حملاس فلي الحكلم بسلبب أىلدافيم الحزبيلة وتبعيلتيم لقيلادة 

 السمطة والمنظمة.

 (20جدول رقم )

 ركة والتوافقمشاال: الخامسالبعد تحميل فقرات 
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1 
شجعت الحكومة مؤسسات المجتمع المدنً على ممارسة 

 دورها فً خدمة المجتمع وترشٌد الحكم.
3218 12391 63253 21296 0.000 

2 
حرصت حماس على إشراك غٌر المنتمٌن لها فً صناعة 

 قرار أو تولً حقائب وزارٌة.ال
2251 12177 49294 19246 0.000 

3 
شاركت حكومة حماس مكونات المجتمع الفلسطٌنً 

 المختلفة فً إعداد الخطط اإلستراتٌجٌة
2277 12216 55234 21291 0.000 

 0.000 19233 57214 12355 2286 ساهم حكم حماس فً ترسٌخ الممارسة الدٌمقراطٌة 4

 0.000 40091 14042 00014 4044 سالبعد الخام 

 1.98" تساوي 118" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "   tقيمة 
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 المساواة والحريات: السادسالبعد تحميل فقرات 

. والػذي يبػيف آراء أفػػراد 22لمعينػة الواحػدة والنتػائج مبينػػة فػي جػدوؿ رقػـ ) tتػـ اسػتخداـ اختبػار 
 أعمى فقرتيف: وتبيف النتائج أف المساواة والحريات: السادسالبعد فقرات   عينة الدراسة في

ممػػا  0.05" وىػػي أقػػؿ مػػف 0.000%" ومسػػتوى الداللػػة "76.92النسػػبي " يػػاوزنبمػػغ حيػػث " 2الفقػػرة " .1
 ."عمى مالو ونفسو وعرضو االمواطف بات في عيد حكومة حماس آمنً ف "أيدؿ عمى 

ف أممػا يػدؿ عمػى  0.05" وىي أقػؿ مػف 0.000مستوى الداللة "%" و 62.33نسبي "وزف ب "3الفقرة " .2
لقرب الوزف النسبي لمفقػرة  اكاف متوسطً حكومة حماس قدمت خدماتيا لممواطنيف بدوف تمييز بشكؿ "

 ."مف الوزف النسبي المحايد

 :أما أقؿ فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي .3

مما يدؿ عمى  0.05" وىي أقؿ مف 0.000%" ومستوى الداللة "60.73" بمغ الوزف النسبي "1فقرة " .4
  ."عمى الحريات العامة حماس حافظت بشكؿ متوسطف "أ

ممػػا يػػدؿ  0.05" وىػػي أقػػؿ مػػف 0.000%" ومسػػتوى الداللػػة "60.33" بمػػغ الػػوزف النسػػبي "5الفقػػرة " .5
  ."متوسطحكومة حماس راعت الظروؼ الخاصة لممجموعات الميمشة بشكؿ ف "أعمى 

ومسػتوى  60وىػو أقػؿ مػف الػوزف النسػبي المحايػد %" 58.34مػغ الػوزف النسػبي "بفقػد  " 4"أما الفقرة  .6
حكومػة حمػاس لػـ تحػافظ عمػى مبػدأ تكػافؤ ف "أممػا يػدؿ عمػى  0.05" وىي أقؿ مػف 0.000الداللة "
   ."الفرص

 المسلاواة والحريلات: السلادسوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقلرات البعلد 
%" 60ملن  اللوزن النسلبي المحايلد " أعمى% وىي 63.53ن النسبي يساوي ، والوز3.18تساوي 
، والقيملة 1.98الجدوليلة والتلي تسلاوي  tوىلي أكبلر ملن قيملة 24.06 المحسوبة تساوي  tوقيمة 

حماس كان سموكيا تجاه المساواة مما يدل عمى أن  0.05وىي أقل من  0.000االحتمالية تساوي 
 .اكان متوسطً والحريات العامة 
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 (21جدول رقم )

 المساواة والحريات: السادسالبعد تحميل فقرات 
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 0.000 19227 61273 1244 3214 حافظت حكومة حماس على الحرٌات العامة 1

2 
اله ونفسه على م ابات المواطن فً عهد حكومة حماس آمنا 

 وعرضه
3285 1237 76292 25262 0.000 

 0.000 21293 62233 1236 3212 قدمت الحكومة خدماتها للمواطنٌن دون تمٌٌز 3

 0.000 21211 58233 1227 2292 حافظت حكومة حماس على مبدأ تكافؤ الفرص 4

5 
راعت حكومة حماس الظروف الخاصة للمجموعات 

 المهمشة.
3212 1223 61233 22.49 0.000 

 0.000 42014 44014 0040 4004 البعد السادس 

 الكفاءة والفاعمية: السابعالبعد تحميل فقرات 

. والػذي يبػيف آراء أفػػراد 23لمعينػة الواحػدة والنتػائج مبينػػة فػي جػدوؿ رقػـ ) tتػـ اسػتخداـ اختبػار 
حسػب الػوزف  فقػرتيفف أعمػى وتبػيف النتػائج أ الكفلاءة والفاعميلة: السابعالبعد فقرات عينة الدراسة فػي  

 :النسبي

ممػػا يػػدؿ  0.05" وىػػي أقػػؿ مػػف 0.000%" ومسػػتوى الداللػػة "73.92" بمػػغ الػػوزف النسػػبي "1الفقػػرة " .1
 . "حكومة حماس استطاعت إدارة الحكـ في ظؿ أزمة الحصارف "أعمى 

ؿ عمى مما يد 0.05" وىي أقؿ مف 0.000%" ومستوى الداللة "65.33" بمغ الوزف النسبي "2فقرة " .2
لقػػرب الػػوزف  احمػػاس اسػػتطاعت اسػػتثمار المػػوارد الوطنيػػة البشػػرية والماديػػة بشػػكؿ كػػاف متوسػػطً ف "أ

  ."النسبي مف الوزف المحايد

 :أما أقؿ فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي .3

ممػػا يػػدؿ  0.05" وىػػي أقػػؿ مػػف 0.000%" ومسػػتوى الداللػػة "64.13" بمػػغ الػػوزف النسػػبي "5الفقػػرة " .4
لقػرب الػوزف  ااس تستفيد مف أخطائيا في المراحؿ البلحقػة بشػكؿ كػاف متوسػطً حكومة حم ف "أعمى 

 ."النسبي لمفقرة مف الوزف النسبي المحايد

ممػػا يػػدؿ  0.05" وىػػي أقػػؿ مػػف 0.000%" ومسػػتوى الداللػػة "60.93" بمػػغ الػػوزف النسػػبي "4الفقػػرة " .5
لقػرب  "اكػاف متوسػطً كؿ حكومػة حمػاس تتبػع إجػراءات وأسػاليب عمميػة فػي تقيػيـ أدائيػا بشػف "أعمػى 

 الوزف النسبي مف الوزف المحايد.
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ومسػتوى  60وىػي أقػؿ مػف الػوزف النسػبي المحايػد %" 56.54بمغ الػوزف النسػبي "فقد  " 3"أما الفقرة  .6
حكومة حماس لـ تستطع تمبيػة االحتياجػات ف "أمما يدؿ عمى  0.05" وىي أقؿ مف 0.000الداللة "

  ."األساسية لمواطنييا

 المسلاواة والحريلات: السلادسة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقلرات البعلد وبصفة عام
%" 60ملن  اللوزن النسلبي المحايلد " أعمى% وىي 64.13، والوزن النسبي يساوي 3.21تساوي 
، والقيملة 1.98الجدوليلة والتلي تسلاوي  tوىلي أكبلر ملن قيملة 25.43 المحسوبة تساوي  tوقيمة 

حكومللة حمللاس كللان كفاءتيللا ممللا يللدل عمللى أن  0.05وىللي أقللل مللن  0.000االحتماليللة تسللاوي 
 .متوسطةوفاعميتيا 

 (22جدول رقم )

 كفاءة والفعاليةال: السابعالبعد تحميل فقرات 
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1 
استطاعت حكومة حماس إدارة الحكم فً ظل أزمة 

 حصار ال
3271 12278 73292 26255 0.000 

2 
استطاعت حكومة حماس استثمار الموارد الوطنٌة )مادٌة 

 وبشرٌة( بكفاءة.
3227 12329 65233 22256 0.000 

3 
استطاعت حكومة حماس تلبٌة االحتٌاجات األساسٌة 

 لمواطنٌها
2283 12325 56254 19261 0.000 

4 
لمٌة فً تقٌٌم تتبع حكومة حماس إجراءات وأسالٌب ع

 أدائها
3215 12279 61293 21283 0.000 

 0.000 23211 64213 12281 3221 تستفٌد حكومة حماس من أخطائها فً المراحل الالحقة 5

 0.000 41024 42004 00014 4040 البعد السابع 

 1.98" تساوي 118" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "   tقيمة

 االستجابة: الثامنالبعد  تحميل فقرات
. والػذي يبػيف آراء أفػػراد 24لمعينػة الواحػدة والنتػائج مبينػػة فػي جػدوؿ رقػـ ) tتػـ اسػتخداـ اختبػار 

  :حسب الوزف النسبي فقرتيفوتبيف النتائج أف أعمى  االستجابة: الثامنالبعد فقرات عينة الدراسة في  
ممػػا يػػدؿ  0.05" وىػػي أقػػؿ مػػف 0.000اللػػة "%" ومسػػتوى الد64.73" بمػػغ الػػوزف النسػػبي "3الفقػػرة " .1

كػػاف حكومػػة حمػػاس وفػػرت بيئػػة عمػػؿ تحفػػظ كرامػػة المػػواطنيف عنػػد تمقػػي الخػػدمات بشػػكؿ ف "أعمػػى 
 ."لقرب الوزف النسبي مف الوزف النسبي المحايد امتوسطً 
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ممػػا يػػدؿ  0.05" وىػػي أقػػؿ مػػف 0.000%" ومسػػتوى الداللػػة "64.53" بمػػغ الػػوزف النسػػبي "1الفقػػرة " .2
كػػاف حكومػػة حمػػاس اسػػتطاعت تػػوفير االحتياجػػات الغذائيػػة األساسػػية لممػػواطنيف بشػػكؿ  ف "أ عمػػى

. ويعزى ذلؾ لحالة الحصار المفروض "لقرب الوزف النسبي لمفقرة مف الوزف النسبي المحايد امتوسطً 
 ..ة)اإلسرائيميعمى قطاع غزة، وانحصار خيارات االستيراد ما بيف البضائع المصرية أو 

ومسػتوى  60وىػي أقػؿ مػف الػوزف النسػبي المحايػد %" 58.93بمغ الػوزف النسػبي "فقد  " 2"قرة أما الف .3
حكومة حمػاس لػـ تسػتطع تػوفير احتياجػات ف "أمما يدؿ عمى  0.05" وىي أقؿ مف 0.000الداللة "

مػػواد البنػػاء  ا. ويعػػزى ذلػػؾ لحالػػة الحصػػار المفػػروض عمػػى االسػػتيراد خصوًصػػ"المسػػكف لممػػواطنيف 
 60وىػػي أقػػؿ مػػف الػػوزف النسػػبي المحايػػد %" 52.94بمػػغ الػػوزف النسػػبي "فقػػد  " 4"والفقػػرة  األسػػمنت.

حكومػػة حمػػاس لػػـ تعمػػؿ عمػػى ف "أممػػا يػػدؿ عمػػى  0.05" وىػػي أقػػؿ مػػف 0.000ومسػػتوى الداللػػة "
وىػػػي أقػػػؿ مػػػف الػػػوزف %" 50.14بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي "فقػػػد  " 5"والفقػػػرة  ."تخفػػػيض معػػػدالت البطالػػػة

حكومة حماس ف "أمما يدؿ عمى  0.05" وىي أقؿ مف 0.000ومستوى الداللة " 60النسبي المحايد 
 ."لـ تستطع تخفيض مستويات الفقر

تسللاوي  االسللتجابة: الثللامنوبصللفة عامللة يتبللين أن المتوسللط الحسللابي لجميللع فقللرات البعللد 
 t%" وقيملة 60ملن  اللوزن النسلبي المحايلد " أقلل% وىي 58.34، والوزن النسبي يساوي 2.92

، والقيملة االحتماليلة 1.98الجدولية والتي تساوي  tوىي أكبر من قيمة 27.90 المحسوبة تساوي 
حكومللة حمللاس لللم يكللن لللدييا قللدرة عمللى ممللا يللدل عمللى أن  0.05وىللي أقللل مللن  0.000تسللاوي 

االستجابة لممتطمبات األساسية لمحياة بشكل عام. ويعزى ذلك لمحصار االقتصادي والسياسي الخلانق 
 . م2006عام فوزىا روض عمى الحكومة منذ المف

 (23جدول رقم )

 االستجابة: الثامنالبعد تحميل فقرات 
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1 
استطاعت حكومة حماس توفٌر االحتٌاجات الغذائٌة 

 األساسٌة للمواطنٌن
3223 12144 64253 25283 0.000 

2 
استطاعت حكومة حماس توفٌر احتٌاجات المسكن 

 للمواطنٌن
2295 12141 58293 23274 0.000 

 0.000 29299 64273 12989 3224وفرت حكومة حماس بٌئة عمل تحفظ كرامة المواطنٌن  3
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 عند تلقً الخدمات

 0.000 21223 52294 12146 2265 عملت حكومة حماس على تخفٌض معدالت البطالة. 4

 0.000 21287 51214 12113 2251 عملت حكومة حماس على تخفٌض مستوى الفقر 5

 0.000 41091 14042 10919 4094 البعد الثامن 

 1.98" تساوي 118" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "   tقيمة

 العالقات اإلقميمية والدولية: التاسعالبعد تحميل فقرات 

. والػذي يبػيف آراء أفػػراد 25لمعينػة الواحػدة والنتػائج مبينػػة فػي جػدوؿ رقػـ ) tبػار تػـ اسػتخداـ اخت
 فقػػرتيفوتبػػيف النتػػائج أف أعمػػى  العالقللات اإلقميميللة والدوليللة،: التاسللعالبعللد فقللرات عينػػة الدراسػػة فػػي  
 :حسب الوزف النسبي

مما يدؿ  0.05قؿ مف " وىي أ0.000%" ومستوى الداللة "80.51.73نسبي "ال" بمغ الوزف 1الفقرة " .1
 ."قات إقميمية ودوليةبلحكومة حماس نجحت في إقامة أو تطوير عف "أعمى 

ممػػا  0.05" وىػػي أقػػؿ مػػف 0.000%" ومسػػتوى الداللػػة "70.32بمػػغ الػػوزف النسػػبي "حيػػث " 6الفقػػرة " .2
حكومة حماس نجحت فػي توظيػؼ حمػبلت كسػر الحصػار عمػى غػزة لصػالح القضػية ف "أيدؿ عمى 
  ."الفمسطينية

ومسػػػػتوى الداللػػػػة  %"61.33بمػػػػغ الػػػػوزف النسػػػبي "فقػػػد  " 3"أقػػػؿ فقػػػػرة حسػػػػب الػػػوزف النسػػػػبي الفقػػػػرة و  .3
حكومػػة حمػػاس امتنعػػت عػػف التػػدخؿ فػػي الشػػئوف ف "أممػػا يػػدؿ عمػػى  0.05" وىػػي أقػػؿ مػػف 0.000"

 . "الداخمية لدوؿ اإلقميمية والدولية

ؿ مػػف الػػوزف النسػػبي المحايػػد وىػػي أقػػ%" 59.53"قيمتػػو " 5"فػػي حػػيف بمػػغ الػػوزف النسػػبي لمفقػػرة 
يؿ كحكومة حماس فشمت في تشف "أمما يدؿ عمى  0.05" وىي أقؿ مف 0.000ومستوى الداللة " 60

، ويعػزى ذلػؾ لحالػة الحصػار المفروضػة عمػى حركػة "تحالؼ دولي أو إقميمي مساند لمقضية الفمسطينية
لػى جانػب حداثػة حكومػة حمػاس فػي ، إلعدـ اعترافيا بشػروط الرباعيػة الدوليػة  حماس وعمى قطاع غزة

 العبلقات الدولية كحكومة وقصر فترة عمرىا لـ يمكنيا مف تحقيؽ ذلؾ.
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 60وىػػػػي أقػػػػؿ مػػػػف الػػػػوزف النسػػػػبي المحايػػػػد %" 58.93بمػػػػغ الػػػػوزف النسػػػػبي "فقػػػػد  " 2"ولمفقػػػػرة 
حكومػػة حمػػاس لػػـ تسػػتطع الوقػػوؼ ف "أممػػا يػػدؿ عمػػى  0.05" وىػػي أقػػؿ مػػف 0.000ومسػػتوى الداللػػة "

ويعػػزى ذلػػؾ حاجػػة حمػػاس لمتقػػرب مػػف  "مسػػافة واحػػدة مػػف جميػػع الػػدوؿ عمػػى أسػػاس مبػػدأ الحيػػادعمػػى 
الػػدوؿ التػػي سػػعت إلػػى إقامػػة عبلقػػات مباشػػرة معيػػا لنيػػؿ االعتػػراؼ الػػدولي واإلقميمػػي بيػػا، إلػػى جانػػب 

 ارتباط حركة حماس بالعديد مف األنظمة التي ليا مصالح مباشرة معيا كإيراف وقطر وتركيا.

 60وىػػػػي أقػػػػؿ مػػػػف الػػػػوزف النسػػػػبي المحايػػػػد %" 52.14بمػػػػغ الػػػػوزف النسػػػػبي "فقػػػػد  " 4"ة ولمفقػػػػر 
حكومػػػة حمػػػاس لػػػـ تسػػػتطع بنػػػاء ف "أممػػػا يػػػدؿ عمػػػى  0.05" وىػػػي أقػػػؿ مػػػف 0.000ومسػػػتوى الداللػػػة "

ويعػػزى ذلػػؾ إلػػى حالػػة الريبػػة والشػػكوؾ التػػي  "عبلقػػات خاليػػة مػػف المشػػاكؿ مػػع الػػدوؿ اإلقميميػػة والدوليػػة
ـ، إضػافة إلػى الثػورة 2011مػا بعػد ثػورة يونيػو  احماس مع الحكومػة المصػرية خصوًصػ انتابت حكومة

 السورية والطروحات بتدخؿ حركة حماس في مجريات الثورة.

تسللاوي  االسللتجابة: التاسللعوبصللفة عامللة يتبللين أن المتوسللط الحسللابي لجميللع فقللرات البعللد 
 t%" وقيملة 60لنسلبي المحايلد "ملن  اللوزن ا أقلل% وىي 63.93، والوزن النسبي يساوي 3.20

، والقيملة االحتماليلة 1.98الجدولية والتي تساوي  tوىي أكبر من قيمة 28.02 المحسوبة تساوي 
 اكلان متوسلطً حكوملة حملاس نجحلت بشلكل مملا يلدل عملى أن  0.05وىي أقل من  0.000تساوي 

حصلار اللذي فلرض عملى في إقامة عالقات إقميميلة ودوليلة، ذللك الضلعف يعلزى إللى حاللة العزللة وال
لعلدم اعترافيلا  حركة حماس وحكومتيا في قطاع غزة، وامتنلاع العديلد ملن اللدول ملن التعلاطي معيلا

جماعلة ، إلى جانب ريبة بعض الدول منيا عملى اعتبلار أن أساسليا يمتلد لبشروط الرباعية الدولية 
 المسممين. اإلخوان

 (24جدول رقم )

 ت اإلقميمية والدوليةالعالقا: التاسعالبعد تحميل فقرات 
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1 
نجحت حكومة حماس فً إقامة أو تطوٌر عالقات إقلٌمٌة 

 ودولٌة
4213 12718 82251 53251 0.000 

2 
وقفت حكومة حماس على مسافة واحدة من جمٌع الدول 

 دعلى أساس مبدأ الحٌا
2295 12334 58293 21227 0.000 

3 
امتنعت حكومة حماس من التدخل فً الشئون الداخلٌة 

 لدول اإلقلٌمٌة والدولٌة
3217 12333 61233 21211 0.000 
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4 
نجحت حكومة حماس فً بناء عالقات خالٌة من المشاكل 

 مع الدول اإلقلٌمٌة والدولٌة
2261 12213 52214 19271 0.000 

5 
حماس فً تشكٌل تحالف دولً أو إقلٌمً نجحت حكومة 

 مساند للقضٌة الفلسطٌنٌة
2298 12289 59253 21215 0.000 

6 
وظفت حكومة حماس حمالت كسر الحصار على غزة 

 لصالح القضٌة الفلسطٌنٌة.
3252 12393 71232 23219 0.000 

 0.000 44014 44094 00124 4041 البعد التاسع 

 1.98" تساوي 118" و درجة حرية " 0.05داللة "  الجدولية عند مستوى  tقيمة

 المزاوجة بين الحكم والمقاومة: الثالثالمحور تحميل فقرات 

. والػذي يبػيف آراء أفػػراد 26لمعينػة الواحػدة والنتػائج مبينػػة فػي جػدوؿ رقػـ ) tتػـ اسػتخداـ اختبػار 
وتبػيف النتػائج أف أعمػى فقػرتيف  المحور الثالث المزاوجة بين الحكم والمقاوملةفقرات عينة الدراسة في  

 :حسب الوزف النسبي ىي كما يمي

مما يػدؿ  0.05" وىي أقؿ مف 0.000%" ومستوى الداللة "89.09" " بمغ الوزف النسبي8في الفقرة " .1
  ."قدرات المقاومة العسكرية زادت في ظؿ حكومة حماسف "أعمى 

مما يػدؿ  0.05" وىي أقؿ مف 0.000" %" ومستوى الداللة85.31" " بمغ الوزف النسبي7في الفقرة " .2
  ."إجراءات حكومة حماس ضد العمبلء ساىمت في حماية المقاومة الفمسطينيةف "أعمى 

 قؿ فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي:أكما تبيف النتائج أف  .3

مما يػدؿ  0.05" وىي أقؿ مف 0.000%" ومستوى الداللة "68.92" ي" بمغ الوزف النسب5في الفقرة " .4
وصػػوؿ حمػػاس لمحكػػـ سػػاىـ فػػي تعزيػػز االنتمػػاء الػػوطني لػػدى أبنػػاء المجتمػػع الفمسػػطيني ف "أعمػػى 
، ويعزى ذلؾ لحالة الصراع السياسي واإلعبلمي بيف حركػة حمػاس وحركػة فػتح "اكاف متوسطً بشكؿ 

مػػػف جمػػع المجتمػػػع تحػػػت الوطنيػػػة  الػػذي زاد مػػػف انقسػػػاـ المجتمػػع الفمسػػػطيني مػػػا بػػػيف التيػػاريف بػػػداًل 
  سطينية الخالصة الموحدة.الفم

مما يػدؿ  0.05" وىي أقؿ مف 0.000%" ومستوى الداللة "67.92" " بمغ الوزف النسبي3في الفقرة " .5
كػػاف حركػػة حمػػاس اسػػتطاعت الفصػػؿ بػػيف عمميػػا المقػػاـو وعمميػػا السياسػػي ولكػػف بشػػكؿ ف "أعمػػى 
  .60الغ لتقارب الكبير بيف الوزف النسبي لمفقرة والوزف المحايد الب "امتوسطً 
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فقرات المحور الثاللث المزاوجلة بلين الحكلم وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع 
كبلر ملن اللوزن النسلبي المحايلد أ% وىلي 78.12، والوزن النسبي يساوي 3.91تساوي والمقاومة 

، 1.98الجدوليلة والتلي تسلاوي  tوىلي أكبلر ملن قيملة  39.99 المحسوبة تسلاوي t%" وقيمة 60"
حركلة حملاس اسلتطاعت مملا يلدل عملى أن  0.05وىي أقل من  0.000قيمة االحتمالية تساوي وال

، وذللك يلدلل عملى أن وجلود حملاس فلي المزاوجة بين الحكلم والمقاوملة ملن وجيلة نظلر أفلراد العينلة
 الحكم ساىم في تعزيز وصنع إستراتيجية التحرير لدى المقاومة الفمسطينية.

 (25جدول رقم )

 المحور الثالث: المزاوجة بين الحكم والمقاومة تحميل فقرات
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1 
ساهمت حكومة حماس فً خلق بٌئة عمل داعمة 

 للمقاومة.
4213 12181 82251 32218 0.000 

2 
ساعدت حكومة حماس على توسع أعمال المقاومة 

 ٌةالفلسطٌن
4214 12135 81271 35274 0.000 

3 
استطاعت حماس الفصل بٌن عملها المقاوم وعملها 

 السٌاسً.
3238 12361 67253 22276 0.000 

4 
ساهمت حكومة حماس فً تضٌٌق الخناق على التنسٌق 

 األمنً مع االحتالل
3268 12153 73252 29224 0.000 

5 
لوطنً ساهم وصول حماس للحكم من تعزٌز االنتماء ا

 لدى أبناء المجتمع الفلسطٌنً
3245 12196 68292 26244 0.000 

6 
ساهمت حكومة حماس فً تعزٌز التمسك بالثوابت 

 الوطنٌة الفلسطٌنٌة
3289 12222 77272 29218 0.000 

7 
ساهمت إجراءات حكومة حماس ضد العمالء فً حماٌة 

 المقاومة الفلسطٌنٌة
4227 12827 85231 47239 0.000 

 0.000 53267 89291 12768 4251 زادت قدرات المقاومة العسكرٌة فً ظل حكومة حماس 8

 0.000 39299 78212 12897 3291 جمٌع العبارات 

 1.98" تساوي 118" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "   tقيمة
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 (26جدول رقم )

  االستبيان محاورتحميل 
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 0.000 63216 81291 12588 4.05 م2116عوامل فوز حركة حماس فً الحكم  1

 0.000 28218 61273 12115 3219 نجاح حركة حماس فً الحكم  2

 0.000 39299 78212 12897 3291 المزاوجة بٌن الحكم والمقاومة 3

 0.000 24044 14014 10110 .4.6 المحاورجميع  

 1.98" تساوي 118" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "   tقيمة

. والػذي يبػػيف آراء أفػػراد 27والنتػػائج مبينػة فػػي جػدوؿ رقػػـ ) لممحػػاور ككػؿ tتػـ اسػػتخداـ اختبػار 
  :وتبيف النتائج أفمحاور الدراسة عينة الدراسة في  فقرات 

%" ومسػتوى الداللػة 80.91بمغ الوزف النسبي "عوامؿ فوز حركة حماس في الحكـ :  المحور األول .1
ممػػا  احركػػة حمػػاس نجحػػت فػػي تنظػػيـ نفسػػيا ذاتًيػػف "أممػػا يػػدؿ عمػػى  0.05" وىػي أقػػؿ مػػف 0.000"

. وبػذلؾ فػإف "أدى إلى فوزىا باالنتخابات في ظؿ الظروؼ الموضوعية التي عززت مف ىػذا النجػاح
  عينة يؤيدوف العوامؿ الذاتية والموضوعية كعوامؿ ساىمت في فوز حركة حماس.الغالبية مف أفراد ال

%" ومسػػتوى الداللػػة 61.73" بمػػغ الػػوزف النسػػبينجػػاح حركػػة حمػػاس فػػي الحكػػـ  : المحللور الثللاني .2
كػاف ت فػي الحكػـ ولكػف بشػكؿ حركػة حمػاس نجحػف "أمما يدؿ عمػى  0.05" وىي أقؿ مف 0.000"

ويعزى ذلؾ لحداثة  ."60نسبي لممحور مف الوزف النسبي المحايد البالغ وذلؾ لقرب الوزف ال امتوسطً 
لمفػروض عمػى قطػاع غػزة وحكومػة حالة الحصار السياسي واالقتصػادي او حركة حماس في الحكـ، 

 .، واستخداـ القوة العسكرية مف االحتبلؿ الصييوني إلسقاط حكـ حماس حماس

السػػبب  : "أفاب والرياضللة بحكومللة حمللاسالشللبالثقافللة و  فقللد ذكللر د. محمللد المللدىون وزيللر
ت مػالرئيسي فػي ضػعؼ حركػة حمػاس فػي الحكػـ يعػود إلػى أنػو لػـ تكػف الظػروؼ الموضػوعية التػي حك

فييػػػا حركػػػة حمػػػاس غػػػزة مناسػػػبة لموصػػػوؿ إلػػػى الحكػػػـ الرشػػػيد، ذلػػػؾ فػػػي ظػػػؿ عػػػدـ االعتػػػراؼ بنتػػػائج 
ة التحتيػػػة لمؤسسػػػات الحكومػػػة التػػػي أسػػػفرت عػػػف فػػػوز حركػػػة حمػػػاس، وتػػػدمير البنيػػػ ااالنتخابػػػات دولًيػػػ

ـ، وسػػعي )إسػػرائيؿ. إلػػى إسػػقاط حكػػـ 2012ـ وحجػػارة السػػجيؿ 2008والمجتمػػع خػػبلؿ حػػرب الفرقػػاف 
 ..16/6/2014)مقابمة محمد المدىوف، .  اواقتصاديً  اوعسكريً  احماس سياسيً 
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الداللػػة  %" ومسػػتوى78.12بمػػغ الػػوزف النسػػبي "أمػػا المحػػور الثالػػث المزاوجػػة بػػيف الحكػػـ والمقاومػػة  .3
حركػػػة حمػػػاس اسػػػتطاعت المزاوجػػػة بػػػيف الحكػػػـ ف "أممػػػا يػػػدؿ عمػػػى  0.05" وىػػػي أقػػػؿ مػػػف 0.000"

  ."جيدا جًداوالمقاومة مف وجية نظر أفراد العينة بشكؿ 

 فرضيات الدراسة: اثالثً 

 سعت الدراسة إلى اختبار الفرضيات التالية:

 ≤ 0.05ة عند مستوى داللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائياألولى:  الرئيسةالفرضية 
α بين متوسطات استجابة أفراد العينة حول نجاح حركة المقاومة اإلسالمية حماس في المزاوجة )

 بين الحكم والمقاومة، تعزى لمتغير )المؤىل العممي، التخصص العممي، االنتماء الحزبي، الجامعة(.

 ويتفرع من ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

( بين متوسطات استجابة أفراد α ≤ 0.5.جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال تو  .1
العينللة حللول نجللاح حركللة المقاومللة اإلسللالمية حمللاس فللي المزاوجللة بللين الحكللم والمقاومللة تعللزى 

 لمتغير المؤىل العممي.

كة المقاومة لمعرفة استجابة أفراد العينة حوؿ نجاح حر  التبايف األحاديتـ استخداـ اختبار 
عند مستوى داللة إحصائية  اإلسبلمية حماس في المزاوجة بيف الحكـ والمقاومة بالنسبة لممؤىؿ العممي

(05.0 . لنجاح حركة المقاومة بيف أف القيمة االحتمالية ت. 28مبينة في جدوؿ رقـ )الوالنتائج
المحسوبة تساوي  F، كما أف قيمة 0.05 قؿ مفأوىي  0.001تساوي اإلسبلمية حماس في الحكـ 

فروؽ ذات داللة ، مما يدؿ عمى وجود 2.68الجدولية والتي تساوي  Fمف قيمة  أكبروىي  6.561
إحصائية بيف متوسطات استجابة أفراد العينة حوؿ نجاح حركة المقاومة اإلسبلمية حماس في الحكـ 

 ووفًقا الختبار شيفيو فإف الفروؽ بيف .05.0) عند مستوى داللة تعزى لمتغير المؤىؿ العممي
 لصالح أعمى مف دكتوراه. متغير المؤىؿ العممي

وىي أقؿ  0.006كما تظير النتائج أف القيمة االحتمالية لمحور المزاوجة بيف الحكـ والمقاومة 
والتي تساوي  الجدولية Fوىي أكبر مف قيمة  4.528المحسوبة تساوي  F، كما أف قيمة 0.05مف 

، مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابة أفراد العينة حوؿ 2.68
، .05.0)عند مستوى داللة محور المزاوجة بيف الحكـ والمقاومة تعزى لمتغير المؤىؿ العممي

 .لح أعمى مف دكتوراهلصا متغير المؤىؿ العممي ف الفروؽ بيففإالختبار شيفيو  اووفقً 
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الخبرة في التقييـ والتي تـ ويعزو الباحث وجود الفروؽ لعدة اعتبارات تتمثؿ في اختبلؼ 
اكتسابيا مف خبلؿ العمؿ األكاديمي، إلى جانب استناد حكومة حماس إلى العديد مف الخبرات العممية 

 في وضع النظاـ اإلداري داخؿ مؤسساتيا. راهومف حمبلت أعمى مف دكتو 

 (27جدول رقم )

نجاح حركة المقاومة بين إجابات أفراد العينة حول  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي 
 المؤىل العمميمتغير تعزى إلى  اإلسالمية حماس في المزاوجة بين الحكم والمقاومة

 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة

"F" 
ى مستو

 الداللة

نجاح حركة المقاومة اإلسالمٌة 
 حماس فً الحكم

 52522 3 162565 بٌن المجموعات

 12842 81 672331 داخل المجموعات 12111 62561

  83 832896 المجموع

محور المزاوجة بٌن الحكم 
 والمقاومة

 3.238 3 9.714 بٌن المجموعات
4.528 

 
0.006 

 0.715 80 57.208 داخل المجموعات 

  83 66.922 المجموع

( بين متوسطات استجابة أفراد α ≤ 0.5.ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .2
العينللة حللول نجللاح حركللة المقاومللة اإلسللالمية حمللاس فللي المزاوجللة بللين الحكللم والمقاومللة تعللزى 

 لمتغير التخصص العممي.

معرفة استجابة أفراد العينة حوؿ نجاح حركة المقاومة ل التبايف األحاديتـ استخداـ اختبار 
عند مستوى داللة إحصائية  اإلسبلمية حماس في المزاوجة بيف الحكـ والمقاومة بالنسبة لممؤىؿ العممي

(05.0 . لنجاح حركة المقاومة بيف أف القيمة االحتمالية ت. 29مبينة في جدوؿ رقـ )الوالنتائج
المحسوبة تساوي  F، كما أف قيمة 0.05قؿ مف أوىي  0.001تساوي ة حماس في الحكـ اإلسبلمي
فروؽ ذات داللة ، مما يدؿ عمى وجود 2.68الجدولية والتي تساوي  Fمف قيمة  أكبروىي  5.134

إحصائية بيف متوسطات استجابة أفراد العينة حوؿ نجاح حركة المقاومة اإلسبلمية حماس في الحكـ 
متغير ووفًقا الختبار شيفيو فإف الفروؽ بيف .05.0)عند مستوى داللةر المؤىؿ العممي تعزى لمتغي

 لصالح العمـو السياسية.التخصص العممي 

وىي أقؿ  0.001كما تظير النتائج أف القيمة االحتمالية لمحور المزاوجة بيف الحكـ والمقاومة 
الجدولية والتي تساوي  Fوىي أكبر مف قيمة  4.592وي المحسوبة تسا F، كما أف قيمة 0.05مف 

، مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابة أفراد العينة حوؿ 2.68
،ووفًقا .05.0)عند مستوى داللة محور المزاوجة بيف الحكـ والمقاومة تعزى لمتغير المؤىؿ العممي

  التخصص العممي لصالح العمـو السياسية.متغير الفروؽ بيف  الختبار شيفيو فإف
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لصالح العمـو السياسية والتي تتعمؽ بقدرة أصحاب ىذا التخصص  ويعزو الباحث وجود الفروؽ
مف تخصص دراستيـ، فيـ  اعمى تقييـ المزاوجة بيف الحكـ والمقاومة أكثر مف غيرىـ العتباره جزءً 

 .كز العممية والبحثية في تحميؿ األحداث بشكؿ عممي دقيؽالنخبة التي تستند إلييا المرا

 (28جدول رقم )

نجاح حركة المقاومة بين إجابات أفراد العينة حول  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي 
 التخصص العممي متغير تعزى إلى اإلسالمية حماس في المزاوجة بين الحكم والمقاومة

 مصدر التباين البيان
موع مج

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة

"F" 
مستوى 
 الداللة

نجاح حركة المقاومة اإلسالمٌة 
 حماس فً الحكم

 52522 3 162565 بٌن المجموعات

 12842 81 672331 داخل المجموعات 12111 62561

  83 832896 المجموع

محور المزاوجة بٌن الحكم 
 والمقاومة

 4.327 4 17.308 بٌن المجموعات
5.134 

 
0.001 

 0.843 79 66.588 داخل المجموعات 

  83 83.896 المجموع

( بين متوسطات استجابة أفراد α ≤ 0.5.ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .3
العينللة حللول نجللاح حركللة المقاومللة اإلسللالمية حمللاس فللي المزاوجللة بللين الحكللم والمقاومللة تعللزى 

 غير االنتماء السياسي.لمت

لمعرفة استجابة أفراد العينة حوؿ نجاح حركة المقاومة  التبايف األحاديتـ استخداـ اختبار 
عند مستوى داللة  اإلسبلمية حماس في المزاوجة بيف الحكـ والمقاومة بالنسبة لبلنتماء السياسي

لنجاح حركة بيف أف القيمة االحتمالية ت. 30) مبينة في جدوؿ رقـالوالنتائج . 05.0إحصائية )
المحسوبة  F، كما أف قيمة 0.05قؿ مف أوىي  0.000تساوي المقاومة اإلسبلمية حماس في الحكـ 

فروؽ ذات ، مما يدؿ عمى وجود 2.68الجدولية والتي تساوي  Fمف قيمة  أكبروىي  6.524تساوي 
نة حوؿ نجاح حركة المقاومة اإلسبلمية حماس في داللة إحصائية بيف متوسطات استجابة أفراد العي

ووفًقا الختبار شيفيو فإف الفروؽ  ،.05.0)عند مستوى داللةالحكـ تعزى لمتغير االنتماء السياسي 
 لصالح حركة حماس.االنتماء السياسي متغير بيف 

وىي أقؿ  0.000كـ والمقاومة كما تظير النتائج أف القيمة االحتمالية لمحور المزاوجة بيف الح
الجدولية والتي تساوي  Fوىي أكبر مف قيمة  6.524المحسوبة تساوي  F، كما أف قيمة 0.05مف 

، مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابة أفراد العينة حوؿ 2.68
 ،.05.0)عند مستوى داللة محور المزاوجة بيف الحكـ والمقاومة تعزى لمتغير االنتماء السياسي

 لصالح حركة حماس.االنتماء السياسي متغير ووفًقا الختبار شيفيو فإف الفروؽ بيف 
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ويعزو الباحث وجود الفروؽ ألف اختبلؼ االنتماء السياسي يؤدي إلى اختبلؼ فكري مما 
والنجاح في الجمع ما بيف الحكـ يسبب في وجود تبايف في أراء العينة حوؿ محوري النجاح في الحكـ 

في حدوث التبايف  اوالمقاومة، إلى جانب أف الحدية أو التعصب في االنتماء السياسي قد يكوف سببً 
االنتماء والوالء الضيؽ والواسع،  بيف أفراد العينة، والمجتمع الفمسطيني بصفة يتسـ بسمة العصبية في

عمى اطبلع بشكؿ مباشر أو غير مباشر بالخطط إلى جانب أف المنتميف لحركة حماس ىـ كانوا 
 واإلستراتيجيات التي تضعيا الحكومة.

 (29جدول رقم )

نجاح حركة المقاومة بين إجابات أفراد العينة حول  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي 
 اسياالنتماء السيمتغير تعزى إلى  اإلسالمية حماس في المزاوجة بين الحكم والمقاومة

 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة

"F" 
مستوى 
 الداللة

نجاح حركة المقاومة اإلسالمٌة 
 حماس فً الحكم

 52218 4 212832 بٌن المجموعات

 12798 79 632164 داخل المجموعات 12111 62524

  83 832896 المجموع

 محور المزاوجة بٌن الحكم
 والمقاومة

 52963 4 232851 بٌن المجموعات

 12545 79 432171 داخل المجموعات 0.000 112937

  83 662922 المجموع

 

( بين متوسطات استجابة أفراد α ≤ 0.5.ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .4
ن الحكللم والمقاومللة تعللزى العينللة حللول نجللاح حركللة المقاومللة اإلسللالمية حمللاس فللي المزاوجللة بللي

 لمتغير الجامعة.

لمعرفة استجابة أفراد العينة حوؿ نجاح حركة المقاومة  التبايف األحاديتـ استخداـ اختبار 
عند مستوى داللة  اإلسبلمية حماس في المزاوجة بيف الحكـ والمقاومة بالنسبة لمتغير الجامعة

لنجاح حركة بيف أف القيمة االحتمالية ت. 31ينة في جدوؿ رقـ )مبالوالنتائج . 05.0إحصائية )
المحسوبة  F، كما أف قيمة 0.05قؿ مف أوىي  0.000تساوي المقاومة اإلسبلمية حماس في الحكـ 

فروؽ ذات ، مما يدؿ عمى وجود 2.68الجدولية والتي تساوي  Fمف قيمة  أكبروىي  14.919تساوي 
تجابة أفراد العينة حوؿ نجاح حركة المقاومة اإلسبلمية حماس في داللة إحصائية بيف متوسطات اس

ووفًقا الختبار شيفيو فإف الفروؽ بيف  ،.05.0)عند مستوى داللةالحكـ تعزى لمتغير الجامعة 
 لصالح الجامعة اإلسبلمية.الجامعة 
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وىي أقؿ  0.000كـ والمقاومة كما تظير النتائج أف القيمة االحتمالية لمحور المزاوجة بيف الح
الجدولية والتي تساوي  Fوىي أكبر مف قيمة  20.039المحسوبة تساوي  F، كما أف قيمة 0.05مف 

، مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابة أفراد العينة حوؿ 2.68
ووفًقا  ،.05.0)وى داللةعند مست محور المزاوجة بيف الحكـ والمقاومة تعزى لمتغير الجامعة

 لصالح الجامعة اإلسبلمية.الجامعة متغير الختبار شيفيو فإف الفروؽ بيف 

ويعزو الباحث وجود الفروؽ ألف الجامعات الفمسطينية تتبع الفصائؿ الفمسطينية فجامعة 
اإلسبلمية محسوبة  األزىر محسوبة عمى فصائؿ منظمة التحرير وعمى رأسيا حركة فتح، والجامعة

ؿ أف العامميف في الجامعات عمى حركة حماس، مما يوجد ىذا التبايف في أراء أفراد العينة ذلؾ في ظ
د التيارات الفصائمية الفمسطينية، ولصالح حركة حماس ألف جزء مف المحاضريف ف عمى أحمحسوبو 

مية، وبذلؾ فيـ عمى واالستشارييف في حكومة حماس ىـ ف محاضريف وأكاديمي الجامعة اإلسبل
ستراتيجيات الحكومة.  اضطبلع واسع بآليات وا 

 (30جدول رقم )

نجاح حركة المقاومة بين إجابات أفراد العينة حول  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي 
 الجامعة متغير تعزى إلى اإلسالمية حماس في المزاوجة بين الحكم والمقاومة

 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة

"F" 
مستوى 
 الداللة

نجاح حركة المقاومة اإلسالمٌة 
 حماس فً الحكم

 112292 2 222585 بٌن المجموعات

 12757 81 612311 داخل المجموعات 12111 142919

  84 832896 المجموع

محور المزاوجة بٌن الحكم 
 والمقاومة

 112176 2 222152 اتبٌن المجموع

 12553 81 442771 داخل المجموعات 0.000 212139

  84 662922 المجموع
 

 ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ): الثانية الرئيسةالفرضية 
α ة ( بين متوسطات استجابة أفراد العينة حول تأثير تولي حركة حماس إلدارة الحكم في قطاع غز

عمى إستراتيجية التحرير لدى المقاومة الفمسطينية تعزى لمتغير )المؤىل العممي، التخصص العممي، 
  االنتماء الحزبي، الجامعة(.

ولئلجابة عمى ىذه الفرضية سيتـ ربط المحور الثاني: نجاح حركة المقاومة اإلسبلمية في 
لقياس تأثير النجاح في المحور الثاني عمى الحكـ، مع المحور الثالث: المزاوجة بيف الحكـ والمقاومة، 

 المحور الثالث.
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 ويتفرع من ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

( بين أفلراد العينلة حلول تلأثير α ≤ 0.5.ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .1
لمقاوملللة نجلللاح حركلللة حملللاس إلدارة الحكلللم فلللي قطلللاع غلللزة عملللى إسلللتراتيجية التحريلللر للللدى ا

 الفمسطينية.

تأثير نجاح حركة المقاومة اإلسبلمية حماس  تـ استخداـ اختبار بيرسوف إليجاد العبلقة بيف
. 05.0عند مستوى داللة ) في إدارة الحكـ عمى إستراتيجية التحرير لدى المقاومة الفمسطينية

قؿ مف أوىي  0.000يمة االحتمالية تساوي . والذي يبيف أف الق32والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ )
الجدولية والتي تساوي   rكبر مف قيمةأوىي  0.721المحسوبة تساوي  r، كما أف قيمة 0.05

نجاح حركة المقاومة اإلسبلمية حماس في إدارة ، مما يدؿ عمى وجود عبلقة طردية بيف 0.271
 ..05.0)الحكـ عمى إستراتيجية التحرير لدى المقاومة الفمسطينية

 

 (31جدول رقم )

ستراتيجية المقاومةمعامل االرتباط بين   نجاح حركة حماس في الحكم وا 

 إستراتيجية المقاومة اإلحصاءات المحور

 نجاح حركة المقاومة
 اإلسالمٌة حماس فً الحكم

 0.721 معامل االرتباط
 0.000 القٌمة االحتمالٌة

 84 حجم العٌنة

 0.217" يساوي0.05" ومستوى داللة "117درجة حرية " عند المحسوبةr  قٌمة 

نجللاح حركللة المقاومللة  تللأثير توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية فللي إجابللات المبحللوثين حللولال  .2
تعلزى إللى  اإلسالمية حماس في إدارة الحكم عملى إسلتراتيجية التحريلر للدى المقاوملة الفمسلطينية

 .05.0داللة إحصائية  عند مستوى متغير الدرجة العممية

لمعرفة استجابة أفراد العينة حوؿ تأثير نجاح حركة  التبايف األحاديتـ استخداـ اختبار 
المقاومة اإلسبلمية حماس في إدارة الحكـ عمى إستراتيجية التحرير لدى المقاومة بالنسبة لمتغير 

بيف أف ت. 33مبينة في جدوؿ رقـ )الوالنتائج . 05.0عند مستوى داللة إحصائية ) الدرجة العممية
لتأثير نجاح حركة المقاومة اإلسبلمية حماس في الحكـ عمى إستراتيجية التحرير لدى القيمة االحتمالية 

 6.154المحسوبة تساوي  F، كما أف قيمة 0.05قؿ مف أوىي  0.001تساوي المقاومة الفمسطينية 
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فروؽ ذات داللة إحصائية ، مما يدؿ عمى وجود 2.68الجدولية والتي تساوي  Fة مف قيم أكبروىي 
بيف متوسطات استجابة أفراد العينة حوؿ تأثير نجاح حركة المقاومة اإلسبلمية حماس في الحكـ عمى 

، ووفًقا .05.0)عند مستوى داللةإستراتيجية التحرير لدى المقاومة تعزى لمتغير الدرجة العممية 
 أعمى مف دكتوراة.الختبار شيفيو فإف الفروؽ بيف الدرجة العممية لصالح 

 (32جدول رقم )

تأثير نجاح حركة المقاومة بين إجابات أفراد العينة حول  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي 
 لى متغير الدرجة العمميةتعزى إ إستراتيجية التحرير لدى المقاومةاإلسالمية حماس في الحكم عمى 

 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة

"F" 
مستوى 
 الداللة

تأثٌر النجاح فً الحكم على 
إستراتٌجٌة التحرٌر لدى 

 المقاومة

 32185 3 92255 بٌن المجموعات

 12511 81 412115 داخل المجموعات 0.001 62154

  83 49.361 المجموع
 

نجلاح حركلة المقاوملة  تلأثير توجد فروق ذات داللة إحصائية فلي إجابلات المبحلوثين حلول. ال 3 .3
تعلزى إللى  اإلسالمية حماس في إدارة الحكم عملى إسلتراتيجية التحريلر للدى المقاوملة الفمسلطينية

 .05.0عند مستوى داللة إحصائية  متغير التخصص العممي

لمعرفة استجابة أفراد العينة حوؿ تأثير نجاح حركة  التبايف األحاديخداـ اختبار تـ است
المقاومة اإلسبلمية حماس في إدارة الحكـ عمى إستراتيجية التحرير لدى المقاومة بالنسبة لمتغير 

بيف أف ت. 34قـ )مبينة في جدوؿ ر الوالنتائج . 05.0عند مستوى داللة إحصائية ) الدرجة العممية
تأثير نجاح حركة المقاومة اإلسبلمية حماس في إدارة الحكـ عمى إستراتيجية التحرير القيمة االحتمالية 

 F، كما أف قيمة 0.05قؿ مف أوىي  0.000تساوي  لدى المقاومة بالنسبة لمتغير الدرجة العممية
، مما يدؿ عمى وجود 2.68وي الجدولية والتي تسا Fمف قيمة  أكبروىي  6.830المحسوبة تساوي 

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابة أفراد العينة حوؿ تأثير نجاح حركة المقاومة 
التخصص اإلسبلمية حماس في إدارة الحكـ عمى إستراتيجية التحرير لدى المقاومة تعزى لمتغير 

ار شيفيو فإف الفروؽ بيف التخصص العممي لصالح ، ووفًقا الختب.05.0)عند مستوى داللة العممي
 العمـو السياسية.
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 (33جدول رقم )

تأثير نجاح حركة المقاومة بين إجابات أفراد العينة حول  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي 
 متغير التخصص العمميتعزى إلى اإلسالمية حماس عمى إستراتيجية التحرير لدى المقاومة 

 مصدر التباين لبيانا
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة

"F" 
مستوى 
 الداللة

تأثٌر النجاح فً الحكم على 
إستراتٌجٌة التحرٌر لدى 

 المقاومة

 32171 7 122683 بٌن المجموعات

 12464 79 362677 داخل المجموعات 0.000 62831

  83 492361 المجموع

نجلاح حركلة المقاوملة  تلأثير وق ذات داللة إحصائية فلي إجابلات المبحلوثين حلولتوجد فر . ال 4 .4
تعلزى إللى  اإلسالمية حماس في إدارة الحكم عملى إسلتراتيجية التحريلر للدى المقاوملة الفمسلطينية

 .05.0عند مستوى داللة إحصائية متغير االنتماء السياسي 

لمعرفة استجابة أفراد العينة حوؿ تأثير نجاح حركة  حاديالتبايف األتـ استخداـ اختبار 
المقاومة اإلسبلمية حماس في إدارة الحكـ عمى إستراتيجية التحرير لدى المقاومة بالنسبة لمتغير 

بيف ت. 35مبينة في جدوؿ رقـ )الوالنتائج . 05.0عند مستوى داللة إحصائية )االنتماء السياسي 
لتأثير نجاح حركة المقاومة اإلسبلمية حماس في إدارة الحكـ عمى إستراتيجية مة االحتمالية أف القي

، كما أف 0.05قؿ مف أوىي  0.000تساوي  التحرير لدى المقاومة بالنسبة لمتغير االنتماء السياسي
عمى ، مما يدؿ 2.68الجدولية والتي تساوي  Fمف قيمة  أكبروىي  9.181المحسوبة تساوي  Fقيمة 
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابة أفراد العينة حوؿ تأثير نجاح حركة المقاومة وجود 

اإلسبلمية حماس في إدارة الحكـ عمى إستراتيجية التحرير لدى المقاومة تعزى لمتغير االنتماء السياسي 
لحركة  متغير االنتماء السياسيلفروؽ بيف ، ووفًقا الختبار شيفيو فإف ا.05.0)عند مستوى داللة

 حماس.

 (34جدول رقم )

تأثير نجاح حركة المقاومة بين إجابات أفراد العينة حول  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي 
 االنتماء السياسيتعزى إلى اإلسالمية حماس عمى إستراتيجية التحرير لدى المقاومة 

 مصدر التباين البيان
وع مجم

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة

"F" 
مستوى 
 الداللة

تأثٌر النجاح فً الحكم على 
إستراتٌجٌة التحرٌر لدى 

 المقاومة

 32916 4 152665 بٌن المجموعات

 12427 79 332696 داخل المجموعات 0.000 92181

  83 492361 المجموع
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نجلاح حركلة المقاوملة  تلأثير فلي إجابلات المبحلوثين حلول توجد فروق ذات داللة إحصائية. ال 5 .5
تعلزى إللى  اإلسالمية حماس في إدارة الحكم عملى إسلتراتيجية التحريلر للدى المقاوملة الفمسلطينية

 .05.0عند مستوى داللة إحصائية متغير الجامعة 

عينة حوؿ تأثير نجاح حركة لمعرفة استجابة أفراد ال التبايف األحاديتـ استخداـ اختبار 
المقاومة اإلسبلمية حماس في إدارة الحكـ عمى إستراتيجية التحرير لدى المقاومة بالنسبة لمتغير 

بيف أف القيمة ت. 36مبينة في جدوؿ رقـ )الوالنتائج . 05.0عند مستوى داللة إحصائية )الجامعة 
ة اإلسبلمية حماس في إدارة الحكـ عمى إستراتيجية التحرير لدى لتأثير نجاح حركة المقاوماالحتمالية 

المحسوبة  F، كما أف قيمة 0.05قؿ مف أوىي  0.000تساوي  المقاومة بالنسبة لمتغير الجامعة
فروؽ ذات ، مما يدؿ عمى وجود 2.68الجدولية والتي تساوي  Fمف قيمة  أكبروىي  19.547تساوي 

تجابة أفراد العينة حوؿ تأثير نجاح حركة المقاومة اإلسبلمية حماس داللة إحصائية بيف متوسطات اس
 عند مستوى داللةفي إدارة الحكـ عمى إستراتيجية التحرير لدى المقاومة تعزى لمتغير الجامعة 

05.0.ووفًقا الختبار شيفيو فإف الفروؽ بيف متغير الجامعة لصالح الجامعة اإلسبلمية ، 

 (35قم )جدول ر 

تأثير نجاح حركة بين إجابات أفراد العينة حول  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي 
 الجامعةمتغير تعزى إلى المقاومة اإلسالمية حماس عمى إستراتيجية التحرير لدى المقاومة 

 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة

"F" 
مستوى 
 الداللة

تأثٌر النجاح فً الحكم على 
إستراتٌجٌة التحرٌر لدى 

 المقاومة

 82134 2 162168 بٌن المجموعات

 12411 81 332292 داخل المجموعات 0.000 192547

  83 492361 المجموع
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 نتائج الدراسة وتوصياتيا

 : نتائج الدراسةأواًل 
لحكػـ وانعكاسػاتيا عمػى إسػتراتيجية التحريػر لػدى أفضت نتائج دراسة تجربػة حركػة حمػاس فػي ا

أوضحت بشكؿ أو بػآخر العوامػؿ الذاتيػة والموضػوعية التػي عديدة ة ميمنتائج المقاومة الفمسطينية إلى 
أىػػـ المحػػاور التػػي نجحػػت حكومػػة و سػػاىمت فػػي نجػػاح حركػػة حمػػاس فػػي الوصػػوؿ إلػػى سػػدة الحكػػـ، 

ت واقػػع المزاوجػػة بػػيف المقاومػػة والحكػػـ فػػي ظػػؿ حكػػـ حمػػاس فييػػا واألخػػرى التػػي أخفقػػت فييػػا، كمػػا بينػػ
 حماس وتأثير الحكـ عمى إستراتيجية التحرير )المقاومة.، وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

ـ إلػى 2006انقسمت العوامؿ التي ساىمت في نجاح حركة حماس في االنتخابات التشريعية الثانية  .1
ي)التماسػؾ التنظيمػي، إسػتراتيجية المقاومػة، برنامجيػا االنتخػابي، بعديف، تمثػؿ األوؿ فػي البعػد الذات

ونجاح اختيار مرشحييا.، أما البعد الثاني: فتمثؿ في العوامؿ الموضوعية)فساد الحكومات السػابقة، 
 وضعؼ البنية التنظيمية لحركة فتح، والتنسيؽ األمني لمسمطة، وطبيعة النظاـ االنتخابي..  

لػػرأي عينػػة الدراسػػة، ويعػػزى ذلػػؾ لحداثػػة  اوفقً اكػػاف متوسػػطً لحكػػـ بشػػكؿ نجحػػت حركػػة حمػػاس فػػي ا .2
حركػػة حمػػاس فػػي الحكػػـ، وحالػػة الحصػػار السياسػػي واالقتصػػادي المفػػروض عمػػى قطػػاع غػػزة تجربػػة 

وحكومػػة حمػػاس، أي انعػػداـ الظػػروؼ الموضػػوعية لبيئػػة الحكػػـ الرشػػيد، وتػػدمير مؤسسػػات الحكومػػة 
ـ، وعػػػدـ االعتػػػراؼ بنتػػػائج 2012رقػػػاف وحجػػػارة السػػػجيؿ ـ حػػػرب الف2008والمجتمػػػع خػػػبلؿ حربػػػي 

التػػػي فػػػازت بيػػػا حركػػػة حمػػػاس، وسػػػعي إسػػػرائيؿ إلسػػػقاط حكػػػـ حمػػػاس  ااالنتخابػػػات التشػػػريعية دولًيػػػ
 .اوعسكريً  اواقتصاديً  اسياسيً 

، احركة حماس استطاعت المزاوجة بيف الحكـ والمقاومة مف وجية نظر أفػراد العينػة بشػكؿ جيػد جػدً  .3
جراءاتيا فػي محاسػبة العمػبلء، مػع وجػود ضػعؼ وذلؾ مف خبل ؿ زيادة قدرات المقاومة العسكرية، وا 

 في قدرتيا عمى الفصؿ ما بيف عمميا المقاـو وعمميا السياسي.

وجود حركة حماس في الحكػـ سػاىـ فػي تعزيػز وصػنع إسػتراتيجية التحريػر لػدى المقاومػة، واالنتقػاؿ  .4
االحػػتبلؿ إلػػػى إسػػتراتيجية التخطػػيط العسػػكري الممػػػنيج  تجػػػاه انتياكػػات وجػػرائـامػػف حالػػة رد الفعػػؿ 

 والمنظـ لمقاومة االحتبلؿ.
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سػػيادة القػػانوف، ومحاربػػة كافػػة أشػػكاؿ التعػػدي عميػػو،  فػػي تحقيػػؽبشػػكؿ كبيػػر نجحػت حكومػػة حمػػاس  .5
لة الداخميػة، وفشػؿ " بشكؿ ضعيؼ، في ظػؿ ضػعؼ المسػاءأماـ القانوف سواءالجميع "مبدأ ورسخت 

  .اسطة والمحسوبية، وغياب العدالة في التوظيؼ والترقيةمحاربة مظاىر الو 

ة والحريػػات تجػػاه المسػػاوا ىػػاأداؤ ، وضػػعؼ المشػػاركة والتوافػػؽ فػػي حكميػػالػػـ تعتمػػد حكومػػة حمػػاس  .6
 العامة.

المفػػػػروض عمػػػػى  الخػػػػانؽ  الحصػػػػارحالػػػػة فػػػػاءة وفعاليػػػػة حكومػػػػة حمػػػػاس، وذلػػػػؾ بسػػػػبب  ضػػػػعؼ ك .7
 ارد البشرية والمادية.الحكومة، والذي نتج عنو ضعؼ استثمار المو 

ويعزى ذلؾ طمبات األساسية لمحياة بشكؿ عاـ، حماس قدرة عمى االستجابة لممتلـ يكف لدى حكومة  .8
ـ، ممػػا أدى إلػػى 2007مفػػروض عمػػى الحكومػػة منػػذ عػػاـ لمحصػػار االقتصػػادي والسياسػػي الخػػانؽ ال

 ضعؼ في قدرتيا عمى تخفيض معدالت البطالة، ومستويات الفقر.

في إقامػػة عبلقػػات إقميميػػة ودوليػػة، ذلػػؾ يعػػزى إلػػى حالػػة اكػػاف متوسػػطً حمػػاس بشػػكؿ حكومػػة نجحػػت  .9
عمػػى حركػػة حمػػاس وحكومتيػػا فػػي قطػػاع غػػزة، وامتنػػاع العديػػد مػػف  تالعزلػػة والحصػػار الػػذي فرضػػ

، إلى جانب ريبة بعض الدوؿ منيا لعدـ اعترافيا بشروط الرباعية الدولية   الدوؿ مف التعاطي معيا
 المسمميف. جماعة اإلخوافساسيا يمتد لعمى اعتبار أف أ

توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات اسػػتجابة أفػػراد العينػػة حػػوؿ نجػػاح حركػػة المقاومػػة  .10
، والتخصػػص المؤىػػؿ العممػػي)اإلسػػبلمية حمػػاس فػػي المزاوجػػة بػػيف الحكػػـ والمقاومػػة تعػػزى لمتغيػػر 

د الفػػػروؽ لعػػػدة اعتبػػػارات تتمثػػػؿ فػػػي ويعػػػزو الباحػػػث وجػػػو واالنتمػػػاء السياسػػػي، الجامعػػػة.، ، العممػػػي
اخػػتبلؼ التخصصػػات مػػا بػػيف حممػػة الػػدرجات العمميػػة والتػػي تػػؤدي إلػػى اخػػتبلؼ وجيػػة نظػػرىـ فػػي 

رائيـ الفكرية، كما أف اختبلؼ عامؿ الخبرة مػا نب اختبلؼ انتماءاتيـ السياسية وآالمحوريف، إلى جا
 بيف المبحوثيف يفسر ىذا التبايف في اآلراء ما بينيـ.

بػػيف أفػػراد العينػػة حػػوؿ تػػأثير نجػػاح حركػػة حمػػاس إلدارة  إيجابيػػة  وجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائيةت .11
 التحرير لدى المقاومة الفمسطينية.الحكـ في قطاع غزة عمى إستراتيجية 

نجػاح حركػة المقاومػة  تػأثير فػي إجابػات المبحػوثيف حػوؿ إيجابيػة  توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية .12
تعػػػزى إلػػػى  دارة الحكػػػـ عمػػػى إسػػػتراتيجية التحريػػػر لػػػدى المقاومػػػة الفمسػػػطينيةاإلسػػػبلمية حمػػػاس فػػػي إ

الجامعػػة.، ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ و سياسػػي، االنتمػػاء الو التخصػػص العممػػي، و ، الدرجػػة العمميػػة)متغيػػر 
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بيػػػػػا وجيػػػػػات النظػػػػػر، فرؤيػػػػػة إلػػػػػى عػػػػػدة أسػػػػػباب منيػػػػػا تنػػػػػوع التخصصػػػػػات العمميػػػػػة والتػػػػػي تختمػػػػػؼ 
اإلعػػبلـ واإلدارة واالقتصػػاد . . . الػػخ، كمػػا  غيػػرىـ  ة تختمػػؼ عػػففػػي العمػػـو السياسػػي المتخصصػػيف

أف االنتمػػػاءات السياسػػػية تػػػؤثر بشػػػكؿ مباشػػػر عمػػػى توجيػػػات أفػػػراد العينػػػة، كػػػذلؾ ارتبػػػاط الجامعػػػات 
 بالفصائؿ يؤثر عمى توجيات أفراد العينة تبًعا لمجامعة واتجاىاتيا السياسية.
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 : توصيات الدراسةاثانيً 
نسػبة اس لتجربتيا في الحكـ والتركيز عمى عوامؿ أو نقاط الضعؼ التػي قممػت مػف تقييـ حركة حم  .1

 نجاح في الحكـ.ال

انخػػراط حركػػة حمػػاس فػػي المؤسسػػات الوطنيػػة كافػػة وعمػػى رأسػػيا منظمػػة التحريػػر ، لتعزيػػز مشػػروع  .2
 التحرير في خطيف متوازييف سياسًيا وعسكرًيا مف خبلؿ النظاـ السياسي الفمسطيني.

نقسػػػاـ وآثػػاره  والشػػػراكة فػػػي القػػرار السياسػػػي الفمسػػطيني عمػػػى قاعػػػدة الحفػػاظ عمػػػى الثوابػػػت إنيػػاء اال .3
 الفمسطينية .

حركػػػة حمػػػاس مػػػف األخطػػػاء التػػػي وقعػػػت فييػػػا إبػػػاف حكميػػػا والتػػػي انعكسػػػت عمييػػػا  اسػػػتفادةضػػػرورة  .4
 كحركة مقاومة وأثرت عمى شعبيتيا داخؿ قطاع غزة.

ؽ يػػ، ومبػػدأ المسػػاواة أمػػاـ القػػانوف دوف تمييػػز، وتطبمبػػدأ الفصػػؿ بػػيف السػػمطات بشػػكؿ كمػػيتطبيػػؽ  .5
مظػػاىر  محاربػػةمعػػايير عادلػػة عنػػد التوظيػػؼ أو الترقيػػة، ومحاسػػبة موظفييػػا المتجػػاوزيف لمقػػانوف، و 

 الواسطة والمحسوبية.

  حكومة حماس بالتخطيط اإلستراتيجي والخطط التشغيمية.وزارات ومؤسسات  إلزاـ  .6

 . بما يحافظ عمى البرنامج الوطني الفمسطيني شاركة في الحكـحماس مبدأ المضرورة أف تعتمد  .7

ع حكومػػة حمػػاس مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني عمػػى ممارسػػة دورىػػا فػػي خدمػػة المجتمػػع وترشػػيد يتشػػج .8
 الحكـ.

 .في سموؾ حكومة حماس الممارسة الديمقراطيةمفيـو  السعي مف أجؿ ترسيخ .9

 لحكومػػة حمػػاس ر أو تػػولي حقائػػب وزاريػػةحػػرص عمػػى إشػػراؾ غيػػر المنتمػػيف ليػػا فػػي صػػناعة القػػراال .10
  .وسف القوانييف بمشاركة كافة شرائح المجتمع 

خػػػػدماتيا تقػػػػدـ ، وأف لحركػػػػة حمػػػػاس سػػػػاواة والحريػػػػات العامػػػػة فػػػػي سػػػػموكياخ مفيػػػػـو الميدعػػػػـ وترسػػػػ .11
  أف تراعي الظروؼ الخاصة لممجموعات الميمشة.لممواطنيف بدوف تمييز، و 

لمػػوارد الوطنيػػة البشػػرية ر ااسػػتثمفؤ الفػػرص، وتعمػػؿ عمػػى احكومػػة حمػػاس عمػػى مبػػدأ تكػػا ةحافظػػم .12
 والمادية، وتوفر االحتياجات األساسية والغذائية لممواطنيف، وتسعى لخفض معدالت الفقر والبطالة.
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وتوظيفيػا لػدعـ السعي إلقامة عبلقات إقميمية ودولية خالية مػف المشػاكؿ مػع تصػفيرىا بشػكؿ كامػؿ  .13
 تشكيؿ تحالؼ دولي أو إقميمي مساند لمقضية الفمسطينية. القضية الفمسطينية، مف خبلؿ

، مػػػف خػػػبلؿ فصػػػؿ الحركػػػة بػػػيف الحكػػػـ والمقاومػػػةقػػػدرة الحكومػػػة لموصػػػوؿ لمرحمػػػة المزاوجػػػة  زيػػػادة  .14
خػراج الجنػاح العسػكري لحركػة حمػاس مػف أي تجاذبػات سياسػية المقاومة عف الحكومػة السياسػية، و  ا 
بقائو فػي دوره  القػائـ عمػى مقاومػة االحػتبلؿ مػع العمػؿ عمػى دعمػو  منػاط بػو الداخمية أو خارجية، وا 

 بكافة الوسائؿ المتاحة المادية منيا والعسكرية.
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 وتوصي الدراسة بعمل المزيد من الدراسات في ىذا الحقل مثل:

 المقاومة الفمسطينية في ظؿ إدارة حركة المقاومة اإلسبلمية حماس لقطاع غزة. -

 ع غزة في ظؿ حكـ حماس.العدواف اإلسرائيمي عمى قطا -

 تجربة حركة حماس في الحكـ والمقاومة )اإلنجازات واإلخفاقات. -

دارتيا لمحكـ في قطاع غزة )دراسة 2006دخوؿ حماس االنتخابات التشريعية الثانية  - ـ وا 
 في صنع القرار.
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 ادلزاجغ
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 مراجع الدراسة

 القرآن الكريم 

 الدساتير والمواثيق 

المادة الثانية مف ميثاؽ حركة المقاومة اإلسبلمية  ..1987قاومة اإلسبلمية حماس)ة المميثاؽ حرك .1
 حماس.

 

 المذكرات 

مذكرة داخمية لوزارة الداخمية صادرة مف وزير الداخمية فتحي حماد لمدير  ..2014حماد، فتحي) .1
 عاـ الشرطة أبو عبيدة الجراح.

تنكر االستيبلء عمى مساعدات عينية وكالة الغوث الدولية تس ..2009وكالة الغوث الدولية) .2
، وكالة األمـ المتحدة لتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف في الشرؽ امخصصة لغزة وتطالب بإرجاعيا فورً 

 ـ.2009شباط/فبراير 4األدنى )األنروا.، 

 

 التقارير 

ية .. التقرير السنوي لحقوؽ اإلنساف في األرض الفمسطين2013المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف) .1
 ، المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف، راـ اهلل.2013

.. حوؿ حالة اإلنفبلت األمني وضعؼ سيادة القانوف في أراضي السمطة الوطنية 2005مواطف) .2
.، راـ اهلل، تشريف 43الفمسطينية، الييئة الفمسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، سمسمة تقارير خاصة )

 الثاني.

.. وضع حقوؽ اإلنساف في مناطؽ السمطة الوطنية 2010اإلنساف)الييئة المستقمة لحقوؽ  .3
 الفمسطينية التقرير السنوي السادس عشر، راـ اهلل.

.. وضع حقوؽ اإلنساف في مناطؽ السمطة الوطنية 2009الييئة المستقمة لحقوؽ اإلنساف) .4
 الفمسطينية التقرير السنوي الخامس عشر، راـ اهلل.
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 وأبحاثدراسات  

المشاركة السياسية في منظمة التحرير عمى قاعدة االلتزاـ بالوطنية  ..2013يـ)أبراش، إبراى .1
 ،254 - 253مجمة شؤوف فمسطينية، العدد .، 1968الفمسطينية)استمميـ تجربة الوالة الثانية لممنظمة 

 .281-260خريؼ، ص

مة الدراسات جذور االنقساـ الفمسطيني ومخاطره عمى المشروع الوطني،مج ..2009أبراش، إبراىيـ) .2
 .45-44، ص، ربيع78،عدد 20الفمسطينية،مجمد 

العبلقة بيف  التباس مفيوـ وواقع التعددية في النظاـ السياسي الفمسطيني:.. 2006أبراش، إبراىيـ) .3
-68، صخريؼ العدد الثاني عشر، المجمة العربية لمعموـ السياسية، ،المنظمة والسمطة وحركة حماس

125. 

، 13مة الدراسات الفمسطينية، العددحماس: خمفية تاريخية سياسية، مج ..1993أبو عمرو، زياد) .4
 .88ص

الممتبسة وفخ االتفاقيات مع العدو، مجمة  حماس ومنظمة التحرير: العبلقة ..2007الحاج، أحمد) .5
 .38، صلمسممة، العدد الثاني عشرفمسطيف ا

الممكف . . وما ىي حقيقة  خبلفات حماس واحتماؿ االنشقاؽ أيف فضاء ..1996الزعاترة، ياسر) .6
 .21-20، صالعدد السابع، السنة الرابعة عشرالخبلؼ؟، مجمة فمسطيف المسممة، 

التحرير والمقاومة في مواجية اإلرىاب واالحتبلؿ نموذج)فمسطيف والعراؽ.،  ..2010زىراف، جماؿ) .7
 .8المؤتمر الثالث، مصر، ص -ر المقاومةالتجمع الوطني لدعـ خيا

شؤوف فمسطينية، غزة . . حصاد ستة اعواـ مف حكـ حماس، مجمة  ..2013ني)سبلمة، عبدالغ .8
 .286-285، ص254 -253العدداف 

المقاومة الفمسطينية: مراحؿ التطور وآفاؽ المستقبؿ، مجمة البياف، التقرير  ..2010شميوب، فرج) .9
 .150ي الرابع، ص اإلستراتيج

غزة، تقرير صادر عف مركز كرواف ثبلث سنوات مف حكـ حماس في  ..2010الصايغ، يزيد) .10
ونة لمدراسات .، مركز الزيت53لدراسات الشرؽ األوسط بجامعة برانديز، سمسمة ترجمات الزيتونة )

 .10واالستشارات، بيروت، ص

 .46-43، ص11النتخابات، مجمة تسامح، العدد حماس وا ..2005العجرمي، أشرؼ) .11
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ة، العدد الخامس سية، مجمة السياسة الفمسطينيالفكر والممارسة السيا حماس ..1997كايد، عزيز) .12
 .175، صعشر والسادس عشر

مة الدراسات الفمسطينية، الحسابات السياسية لبلنتخابات الفمسطينية، مج ..2006الكيالي، ماجد) .13
 .35-34، ص66العدد

14. ( جمعاد شاليط مف عممية الوىـ المتبدد إلى صفقة وفاء األحرار،  ..2011مجمة فمسطيف اليـو
، مركز الزيتمج  .14ونة لمدراسات واالستشارات، بيروت، صمة فمسطيف اليـو

اإلصدار الثاني . . المقاومة الفمسطينية تطور األداء وفروقات  ..2012مركز الدراسات العالمية) .15
 .9-2دراسات العالمية، اإلصدار الثاني، صما بيف الحربيف، مركز ال

ية: البعد المفقود في األدبيات العربية السياسية اإلستراتجية السياس ..1988الورفمي، محمود) .16
 .41، بيروت، ص116لعربي، العدد الخارجية، مجمة المستقبؿ العربي، مركز دراسات الوحدة ا

 جمة، م .اإلسرائيمي) القومي األمف عمى الفمسطينية المقاومة أثر. ، 2010.حبيب ، إبراىيـ )17
 - ٨٨١١ص الثاني، العدد عشر، الثامف المجمد. انيةاإلنس الدراسات سمسمة) اإلسبلمية الجامعة

 . ٨٨٨١ص

 

 رسائل الماجستير  

حركة التحرير الوطني الفمسطيني فتح أثرىا عمى التنمية السياسية في  ..2007أحمد، محمد) .1
 .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، فمسطيف.2006-1993فمسطيف)

أثر عممية التسوية السياسية عمى اليوية الفمسطينية "دراسة  ..2013أبو رحمة، عماد الديف) .2
التجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزىر غزة، 

 فمسطيف.

.. أثر االنتخابات التشريعية الفمسطينية الثانية عمى التحوؿ الديمقراطي 2008أبوعرب، خميؿ) .3
 لة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، فمسطيف.الفمسطيني، رسا

ـ، 2006حكومة الوحدة الوطنية الفمسطينية دراسة في المتغيرات السياسية  ..2011حمد، غازي) .4
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزىر غزة.
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اني، رسالة منظمة التحرير الفمسطينية: مشروع ثورية تحررية أـ مشروع كي ..2005خميفة، محمد) .5
 ماجستير غير منشورة، جامعة بيرزيت، فمسطيف.

 2000التطورات الداخمية وأثرىا عمى حركة المقاومة اإلسبلمية )حماس.  ..2010الدبس، معتز) .6
 ـ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزىر غزة، فمسطيف.2009 –

نتخابات التشريعية .. فوز حركة المقاومة اإلسبلمية حماس في اال2010الدجني، حساـ) .7
ـ وأثره عمى النظاـ السياسي الفمسطيني، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 2006الفمسطينية 
 األزىر غزة.

.، 2012-1988مفيـو الدولة في الفكر السياسي الفمسطيني المعاصر ) ..2013عبداهلل، خالد) .8
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزىر غزة، فمسطيف.

، 2005 – 1964صورة الدولة في الخطاب السياسي الفمسطيني الرسمي  ..2006محمد) عرجاف، .9
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بيرزيت، فمسطيف.

التجربة السياسية لحركة المقاومة اإلسبلمية حماس وأثرىا عمى الخيار  ..2007عزاـ، تيسير) .10
ـ، رسالة ماجستير غير منشورة، 2007 – 1993الديمقراطي في الضفة الغربية وقطاع غزة لمفترة 

 جامعة النجاح الوطنية، فمسطيف.

ـ، 2006 – 1987األداء سياسي لحركة المقاومة اإلسبلمية حماس  ..2007عطاونة، أحمد) .11
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بيرزيت، فمسطيف.

ع الوطني في قطاع غزت وتأثيرىا عمى المشرو  2007أحداث حزيراف  ..2009عوده، كفاح) .12
 الفمسطيني إستراتيجًيا وتكتيكًيا، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح، فمسطيف.

.. المقاومة البلعنفية في فمسطيف بعد اتفاؽ إعبلف مبادئ/ أوسمو 2013العويصي، صبلح) .13
 بمعيف ونعميف نموذًجا، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزىر غزة.

شاركة السياسية لحركة حماس في النظاـ السياسي الفمسطيني ما بيف الم ..2007عيسى، مجدي) .14
 التمسؾ األيديولوجي والبراغماتية السياسية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بيرزيت، فمسطيف.

االنقساـ الفمسطيني في عيد االنتداب البريطاني وفي ظؿ السمطة  ..2012فيصؿ، نعماف) .15
 قارنة.، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزىر غزة، فمسطيف.الوطنية الفمسطينية )دراسة م
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.. المقاومة، اإلرىاب: رؤية تاريخية لمحالة الفمسطينية، رسالة ماجستير 2006قوس، سميماف) .16
 غير منشورة، جامعة بيرزيت، فمسطيف.

.. إشكاليات المقاومة الفمسطينية بعد أحداث الحادي عشر مف أيموؿ 2006كشؾ، تغريد) .17
 ـ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بيرزيت، فمسطيف.2001

 1994المعارضة في الفكر السياسي لحركة المقاومة اإلسبلمية حماس  ..2010المبحوح، وائؿ ) .18
 ـ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزىر غزة، فمسطيف.2006 –

 

 كتب 
فمسطيف بيف القومية العربية والوطنية  –البعد القومي لمقضية الفمسطينية  ..1987أبراش، إبراىيـ) .1

 الفمسطينية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت.

 الحركات اإلسبلمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، دار األسوار، عكا.. .1989أبو عمرو، زياد) .2

ـ، دار 1967 – 1948أصوؿ الحركات السياسية في قطاع غزة  ..1987أبو عمرو، زياد) .3
 ا.األسواؽ، عك

إصدارات المركز  ،4طالفمسطينيوف اليوية السياسية والبناء الحضاري،  ..2008األسطؿ، رياض) .4
 الدولي، غزة، فمسطيف.

الديمقراطية وتجربة التحرر الوطني: الديمقراطية الفمسطينية "أوراؽ  ..1995البديري، موسى) .5
 فمسطيف. نقدية"، مواطف المؤسسة الفمسطينية لدراسات الديمقراطية، راـ اهلل،

السبلـ األمريكي والشرؽ األوسط: المصالح اإلستراتيجية الكبرى ألمريكا  ..2004برادلي، أ. تاير) .6
، بيروت. 11في المنطقة بعد   أيموؿ، ترجمة: عماد فوزي الشعيبي، الدار العربية لمعمـو
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 (1يهحق رقى )
 تاَأمساء حمكًني االطتب

 
 الجامعة التخصص االسم م

 القدس المفتوحة جامعة عماؿاألإدارة  عمى البردويؿ  د.أ. 1

 المفتوحةجامعة القدس  تاريخ صبلح العاوور  .أ.د 2

 الجامعة اإلسبلمية عمـو سياسية د.ىاني البسوس 3

 أكاديمية اإلدارة والسياسية عمـو سياسية د.أحمد الوادية 4

 جامعة األمة أستاذ اإلعبلـ د.عدناف أبوعامر  5

 جامعة األقصى تربية جودة  ىد.موس 6

استشاري تنمية بشرية، ورئيس اتحاد  إدارة األعماؿ  د.نبيؿ الموح 7
 المدربيف الفمسطينييف

 محاضر في كمية الرباط الجامعية ستراتيجيةباحث في الشؤوف اإل د.ىاني أبو رفيؽ 8

 الجامعة اإلسبلمية إدارة األعماؿ د.وسيـ اليبيؿ  9
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 (2رقى )يهحق 
 تاَاالطتب
 

 شةــغ – انؼهيا اثــنهدراط تــاطـٔانظي اإلدارة تـــأكادميي
 بزَايج اندبهٕياطيت ٔانؼالقاث اندٔنيت –قصٗ ايؼت األج

 ياجظتيـــــــز إدارة اندٔنـــــت ٔاحلكـــــى انزشيـــــــد
 

 
 

جتزبت " :مىبإجراء دراسة تيدؼ إلى التعر ؼ ع عزالدين سامي كساب:  قوـ الباحثي
انتحزيز ندٖ ادلقأيت ػهٗ إطرتاتيجيت  ٔاَؼكاطاتٓا كىاحلحزكت محاص يف 

كأحد متطمبات الحصوؿ عمى درجة  ،ىشام المغاريالدكتور بإشراؼ "، انفهظطيُيت
 . الدولة والحكـ الرشيدالماجستير في إدارة 

. √بوضػع إشػارة )وبما يت فػؽ مػع رأيػؾ  ةاالستبانلذا، أرجو التكر ـ باإلجابة عف فقرات 
بػػأف إجابتػػؾ ستسػػتخدـ ألغػػراض البحػػث العممػػي  اأمػػاـ العبػػارة وفػػي العمػػود المناسػػب، عمًمػػ

 فقط وستعامؿ بسرية تامة. 
 وأشكر لكم حسن تعاونكم،،،

       

 

 الباحث                                                             
 عزالدين سامي كساب 
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 ياْات األوييةادتشء األوٍ: ايب

 أعمى          دكتوراة   بكالوريس           ماجستير  : الدرجة العممي.1
 

 إعبلـ       تاريخ              ع اجتماع       إدارة اقتصاد     عموـ سياسية.التخصص العممي:2
 

 الشعبية   الجبية    الجياد اإلسبلمي           حماس  فتح  :السياسي .االنتماء3
 مستقؿ/محايد   الجبية الديمقراطية         فصائؿ أخرى               

 

 جامعة األقصى    الجامعة اإلسبلمية         جامعة األزىر       :   .الجامعة4
 ادتشء ايثاْي: فكزات االصتباْة:

 الفقرة رقم
 خيارات اإلجابة

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق ةأوافق بشد
 و:2116احملٕر األٔل: ػٕايم فٕس حزكت محاص يف احلكى  

 انؼٕايم انذاتيت . أ
      بروز دور حركة حماس في المقاومة 1

      إصرار حركة حماس عمى الثوابت الفمسطينية 2

      قرب حركة حماس من الجماىير وتفاعميا معيا. 3

      ظيمي في حركة حماسالتماسك التن 4

      إحسان حركة حماس في  اختيار مرشحييا. 5

      اقتناع الناخب الفمسطيني بالبرنامج االنتخابي لحركة حماس. 6

 انؼٕايم ادلٕضٕػيت . ب
      (2006لل  1994الفساد والمحسوبية في فترة حكم حركة فتن ) 7

      قوق فمسطينية.برنامج فتن التفاوضي وتنازليا المتكرر عن ح 8

      الخالفات والصراعات الداخمية بين أقطاب حركة فتن. 9

      تراجع دور حركة فتن في المقاومة. 10

      ة.)اإلسرائيمي(التنسيق األمني وانحياز السمطة الفمسطينية لممصمحة  11
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      % فردي(.50% قوائم، 50النظام االنتخابي ) 12

      مرشن فتحاوي في االنتخابات عمى المقعد نفسو.تنافس أكثر من  13

      أساءت حركة فتن اختيار مرشحييا في نظام القوائم. 14

 احملٕر انثاَي: جناح حزكت محاص يف احلكى 
 انؼٕايم ادلٕضٕػيت .1

      رّصخت اذتهوَة َبدأ ايفصٌ بني ايضًطات 15

      هٌ دوري.تٓصز ايوسارات واهليئات املعٓية تكاريزٖا بص 16

      إجزاءات اذتصوٍ عًى املعًوَات ايعاَة واضحة وصًضة. 17

18 ًَ       يًصهاوى وايتظًِ. اصًضًً اوفزت حهوَة محاس ْظا

 طيادة انقإٌَ .2
      اٖتُت حهوَة محاس مبحاربة نافة أشهاٍ ايتعدي عًى ايكاْوٕ 19

      ء"رصخت حهوَة محاس َبدأ "ادتُيع أَاّ ايكاْوٕ صوا 20

21 
حزصت حهوَة محاس عًى تأٖيٌ ورفع نفاءة ايعاًَني يف زتاٍ تطبيل 

 ايكاْوٕ  )شزطة، ْيابة، ...(

     

22 
أصُٗت حهوَة محاس يف تكديِ َصاريع قواْني يًضًطة ايتصزيعية يضد 

 ايعجش يف ايكاْوٕ ايفًضطيين.

     

      و تزقيتِٗ.طبكت حهوَة محاس َعايري عادية عٓد تعيني املوظفني أ 23

 نتظاءادل .3
      اعتُدت اذتهوَة َعايري واضحة حملاصبة املوظفني وَضاءيتِٗ. 24

25 
حاصبت اذتهوَة َوظفيٗا املتجاوسئ يًكاْوٕ بػض ايٓظز عٔ َضتوياتِٗ 

 اإلدارية وايكيادية.

     

      حاربت اذتهوَة َظاٖز ايواصطة واحملاباة واحملضوبية. 26

 اتيجيتانزؤيت اإلطرت .4
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      نإ يدى حهوَة محاس رؤية إصرتاتيجية واضحة 27

      ايتشَت حهوَة محاس بايتخطيط االصرتاتيجي 28

29 
نإ يهٌ وسارة أو َؤصضة حهوَية خطة تصػيًية َٓضجُة َع ارتطة 

 االصرتاتيجية ايعاَة.

     

      بايتٓفيذ يطًع املوظفوٕ يف اذتهوَة عًى َا يًشَِٗ َٔ ارتطط قبٌ ايصزوع 30

31 
حهوَة محاس بعزض خططٗا اإلصرتاتيجية عًى حوار زتتُعي  ايتشَت

 .اقبٌ اعتُادٖا ْٗائًي

     

 ادلشاركت ٔانتٕافق .5

32 
شجعت اذتهوَة َؤصضات اجملتُع املدْي عًى ممارصة دورٖا يف خدَة 

 اجملتُع وتزشيد اذتهِ.

     

33 
 صٓاعة ايكزار أو تويي حزصت محاس عًى إشزاى غري املٓتُني هلا يف

 حكائب وسارية.

     

34 
شارنت حهوَة محاس َهوْات اجملتُع ايفًضطيين املختًفة يف إعداد 

 ارتطط االصرتاتيجية.

     

      صاِٖ حهِ محاس يف تزصيخ املُارصة ايدميكزاطية. 35

 ادلظأاة ٔاحلزياث  .6
      حافظت حهوَة محاس عًى اذتزيات ايعاَة 36

      عًى َاي٘ وْفض٘ وعزض٘ ات املواطٔ يف عٗد حهوَة محاس آًَٓبا 37

      قدَت اذتهوَة خدَاتٗا يًُواطٓني دوٕ متييش 38

      حافظت حهوَة محاس عًى َبدأ تهافؤ ايفزص 39

      راعت حهوَة محاس ايظزوف ارتاصة يًُجُوعات املُٗصة. 40

 انكفاءة ٔانفاػهيت .7
      إدارة اذتهِ يف ظٌ أسَة اذتصار  اصتطاعت حهوَة محاس 41

      اصتطاعت حهوَة محاس اصتثُار املوارد ايوطٓية )َادية وبصزية( بهفاءة. 42
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      اصتطاعت حهوَة محاس تًبية االحتياجات األصاصية ملواطٓيٗا 43

      تتبع حهوَة محاس إجزاءات وأصاييب عًُية يف تكييِ أدائٗا 44

      محاس َٔ أخطائٗا يف املزاحٌ ايالحكةتضتفيد حهوَة  45

 االطتجابت .8
      اصتطاعت حهوَة محاس توفري االحتياجات ايػذائية األصاصية يًُواطٓني 46

      اصتطاعت حهوَة محاس توفري احتياجات املضهٔ يًُواطٓني 47

      وفزت حهوَة محاس بيئة عٌُ حتفظ نزاَة املواطٓني عٓد تًكي ارتدَات 48

      عًُت حهوَة محاس عًى ختفيض َعدالت ايبطاية. 49

      عًُت حهوَة محاس عًى ختفيض َضتوى ايفكز 50

 انؼالقاث اإلقهيًيت ٔاندٔنيت .9
      جنحت حهوَة محاس يف إقاَة أو تطويز عالقات إقًيُية ودويية 51

52 
وقفت حهوَة محاس عًى َضافة واحدة َٔ مجيع ايدوٍ عًى أصاس َبدأ 

 اذتياد

     

53 
اَتٓعت حهوَة محاس َٔ ايتدخٌ يف ايصئوٕ ايداخًية يدوٍ اإلقًيُية 

 وايدويية

     

54 
جنحت حهوَة محاس يف بٓاء عالقات خايية َٔ املصانٌ َع ايدوٍ اإلقًيُية 

 وايدويية

     

55 
جنحت حهوَة محاس يف تصهيٌ حتايف دويي أو إقًيُي َضاْد يًكطية 

 ايفًضطيٓية

     

56 
وظفت حهوَة محاس محالت نضز اذتصار عًى غشة يصاحل ايكطية 

 ايفًضطيٓية.

     

 احملٕر انثانث: ادلشأجت بني احلكى ٔادلقأيت
      صاُٖت حهوَة محاس يف خًل بيئة عٌُ داعُة يًُكاوَة. 57

      صاعدت حهوَة محاس عًى توصع أعُاٍ املكاوَة ايفًضطيٓية 58
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      ايفصٌ بني عًُٗا املكاوّ وعًُٗا ايضياصي.اصتطاعت محاس  59

60 
صاُٖت حهوَة محاس يف تطييل ارتٓام عًى ايتٓضيل األَين َع 

 االحتالٍ

     

61 
صاِٖ وصوٍ محاس يًحهِ َٔ تعشيش االْتُاء ايوطين يدى أبٓاء اجملتُع 

 ايفًضطيين

     

      يفًضطيٓيةصاُٖت حهوَة محاس يف تعشيش ايتُضو بايثوابت ايوطٓية ا 62

      صاُٖت إجزاءات حهوَة محاس ضد ايعُالء يف محاية املكاوَة ايفًضطيٓية 63

      سادت قدرات املكاوَة ايعضهزية يف ظٌ حهوَة محاس 64

 ،،،شاكزيٍ نكى حظٍ تؼأَكى
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 (3يهحق رقى )
 ،: .......................................................حفظّ اهللانظيد 

 

جتزبت حزكت محاص يف " :قـو الباحث بإجراء دراسة تيدؼ إلى التعر ؼ عمىي
"، انتحزيز ندٖ ادلقأيت انفهظطيُيتػهٗ إطرتاتيجيت  ٔاَؼكاطاتٓا كىاحل

كأحد متطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في إدارة  ،ىشام المغاريالدكتور بإشراؼ 
أكاديمية اإلدارة والسياسة برنامج إدارة الدولة  البرنامج المشترؾ بيف الدولة والحكـ الرشيد

 والحكـ الرشيد، وجامعة األقصى برنامج الدبموماسية والعبلقات الدولية.
أسئمة المقابمة، لتحقيؽ األىداؼ التي  باإلجابة عف التكر ـمف سيادتكـ رجو نلذا، 

 . في خدمة البحث العممي  وضعت مف أجميا
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

وما  2114 – 2116لقطاع غزة من كٌف تصف واقع المقاومة فً ظل حكم حماس  .1

 للفترات السابقة؟ ااإلنجازات التً استطاعت المقاومة الفلسطٌنٌة تحقٌقها خالفا 

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................... ............................................................ 

 إلى أي مدى  استطاعت الحكومة الفلسطٌنٌة المزاوجة بٌن الحكم والمقاومة؟ .2

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

................................................................. ................................ 
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 إلى أي مدى حافظت الحكومة الفلسطٌنٌة بقٌادة  حماس على الثوابت الفلسطٌنٌة؟ .3

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

.................................................................................................. 

 كٌف تصف واقع الحرٌات فً قطاع غزة فً ظل حكم حماس لقطاع غزة؟  .4

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

................................ ................................................................. 

كٌف تصف واقع الشفافٌة والمشاركة وسٌادة القانون فً غزة إبان إدارة حماس للحكم   .5
 فً قطاع غزة، وما رأٌك فٌما ٌنسب لبعض قٌادات حماس من ثراء وسرقات؟

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................

..................................... ............................................................ 

 واة المجتمعٌة فً ظل إدارة حماس للحكم فً غزة؟إلى أي مدى تحققت العدالة والمسا .6

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
........................................................................... .......................

إلى أي مدى نجحت الحكومة الفلسطٌنٌة  فً صٌاغة عالقات على الصعٌد اإلقلٌمً 
 العربً واإلقلٌمً الدولً؟

..................................................................................................
..................................... .............................................................

..................................... ............................................................ 


