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 :مقدمة الدراسة

 ،انتفاضة الحجارة م، مع ميالد1891ديسمبر /حركة المقاومة اإلسالمية حماس كانون أول ميالد ترافق

 المشروع غياب ظل في الصهيوني المشروع لمواجهة استراتيجيا   توجها   لديها العسكري  العمل مّثل مقاوم كفصيل

 .الشامل والعربي اإلسالمي لتحرري ا

 توقيع مع نهائيا   فتوتوقّ  ،م1881أكتوبر /تشرين أول 03بتاريخ  مدريد مؤتمر بعقد، االنتفاضة تراجعت

 التي االتفاقياتمع  أدىم، و 1880 سبتمبر/أيلول10بتاريخ  الفلسطينية التحرير نظمةوم إسرائيل بين أوسلو اتفاقية

 حكم ذاتي سلطة قيام أبرزها ،الفلسطيني السياسي الحقل في واسعة تحوالتإلى  ريةالسّ و  علنيةال مفاوضات، والتلته

  1.فلسطين من جزء على

 وتزايدت السلطة، مع عميق جدل في دخلتو  االتفاقيات، تلك برفض ماسح موقف لتمثّ في تلك الفترة 

 . م1881 ديسمبر /كانون ثاني في أجريت التي التشريعية األولى االنتخابات وقاطعت هما،بين الخالفات فجوة

 م2333 سبتمبر /أيلول 29 فيف، واألحداث التطورات من جملة الفلسطينية الساحة شهدت بعد ذلك

 غزة من االسرائيلي االحتالل انسحاب حتى أشكالها بجميع المقاومة حماس ومارست األقصى، انتفاضة اندلعت

 .م2335 عام أواخر

 ثاني كانون / يناير في الثانية التشريعية االنتخابات المشاركة في حماس قررت لتحوالت،ا هذه وعقب

، وتنتقل من الموقف الرافض ألوسلو إلى المشاركة في الحكم في المشاركة إلى المعارضة من تحوللتم، 2331

أفرزها، إال أنها حافظت على مسارها المقاوم وتبنيها له، واعتبرت مشاركتها بالسلطة مرتبطا  بهدف االنتخابات التي 

 .حمايته

                                                           
 
 .99، ص ، ط(991 ، ة الفلسطينية لدراسة الديمقراطيةالمؤسس -مواطن: رام هللا) النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو  جميل هالل، 
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سياسيا   حصارا  وقد عقب فوز حماس في اإلنتخابات، تطورات تمثلت بفرض االحتالل االسرائيلي 

 ونبذ بإسرائيل االعتراف :أبرزها يةالدول الرباعية بشروط للقبول حماس على للضغط ،غزة علىواقتصاديا  وعسكريا  

 .لها االستجابة عدم على أصّرت لكنها، العنف

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

 (2313نت، الجزيرةموقع )2 ".سلطتها على للحفاظ كبيرة جهود بتوظيف مطالبة باتت

 قادرتها ومادى المقاوماة، حماياة لشاعار ورفعهاا الحكام، لتجرباة حمااس خوض ضوء في الدراسة مشكلة تنبع

 إدارة فاي السياساية والمروناة المبااد  علاى المحافظاة باين يجماع نماوذ  تقديمو  ،في ظل االحتالل بينهما الجمع على

 .المسارين بين تعارض أو تناقض يوجد ال أنه بإثباتها ،الحكم

 ،واجه حكم حماس العديد من التحديات الحكم، وإدارة المقاوم العمل بين الجمع تجربة حماس دخول

 المزاوجة على ةقدر ال مدىفي  تجربةال قعوا تحليلل ومن هنا تبرز أهيمة الدراسة في سعيها ،حكمها طريقةل انتقاداتو 

 .اآلخروإبراز اآلثار االيجابية والسلبية للمقاومة والحكم على  والسلطة، المقاومة بين

 :المعارضة إلى المشاركةتحوالت موقف حركة حماس من : أوال 

 :تطورات عالقة حركة حماس بالسلطة الفلسطينية . أ

م، ألن األولى اعتبرت أن كل سالح خار  إطارها حماس، التوتر بشكل عاو العالقة بين السلطة سادت  

سياسة االحتواء التي انتهجتها  رغمنبذت المقاومة ضد االحتالل وأدانتها، واعتقلت قيادات المقاومة، و غير شرعي، 

 . حماس في تعاملها مع السلطة

 االنسحاب اإلسرائيليمع ، و قع التركيبة السياسيةفي وا ا  تغيير  شهدت العالقة سنوات االنتفاضةومع سنوات  

إجراء االنتخابات التشريعية في  :خالل عنواني ممثلة من جهات حماستو  ؛ فجاءتمتغيرات جديدة من غزة طرأت

                                                           
 
 : ، على الرابط التالي2 2 سبتمبر/ 1 ، موقع الجزيرة نت،والمقاومة في فلسطينجدلية الحكم مؤمن بسيسو،  

 http://www.aljazeera.net/opinions/pages/3dd9cdc0-7249-4afc-90f9-a82cd9ef5e2d 
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وتنظيمية جديدة تكفل وتضمن وحدة الشعب  إعادة بناء منظمة التحرير على أسس سياسيةو   ،أسرع وقت ممكن

 .وتضمن وحدة القضية ووحدة المشروع الوطني ،الفلسطيني

خدمااة  تعزياازا  لنهجهااا فااي، م2331الثانيااة عااام قااررت حماااس المشاااركة فااي انتخابااات المجلااس التشااريعي 

وتحقيااق اإلصاااالح ، جوانااب الفساااد والخلاالؤسسااات المجتماااع، ومعالجااة بناااء م، و وحمايااة حقوقااه ومكتسااباتهشااعبها، 

زوال  برناااما المقاومااة كخيااار اسااتراتيجي حتااى وحمايااة ، علااى قاعاادة التمسااك بااالحقوع المشااروعة، الااوطني الشااامل

 (م12/0/2335 اس،بيان حم)0.االحتالل

 التحول السياسي لحماس والمشاركة في االنتخابات  . ب

اركتها باالنتخابات بل هناك امتداد تاريخي لها في مش؛ لم يكن اهتمام حماس باالنتخابات وليد اللحظة 

 . الجامعات النقابات ومجالس الطلبة في المعاهد وكخدماتي الطابع ال ذات

 عن تخفيفلل وتهدف، سياسية غير أنها أساس ىعل البلدية االنتخابات في المشاركة حماس أيدتو  

  عندما سخطها عن عبرت، و االنتخاب محل التعيين مبدأ بشدة عارضت، و الشعب

 بذلتها التي الكبيرة لمجهوداتها نوعي جديد وتتويا عهد بداية ،االنتخابات في حماس مشاركة شكلت 

 حماس اختارت، عاما   11 فبعد، الحقا بها للتأثير الداخلية السياسية الحياة في أقدامها تثبيتل وسعت عبرها

، وهو ما تجسد وأصبح فيه دور عن والبحث إلى النظام القائم، للدخول العملية البداية نقطة تكون ل البلدية االنتخابات

  4.أكثر وضوحا  في اتفاقية القاهرة واالنتخابات التي تلته

تحدد موقف حماس ، فقد الرئاسة والمجلس التشريعيبالعملية السياسية، كاالنتخابات المرتبطة  أما عن 

م، 1881عام  التشريعية نتخاباتااللذا امتنعت عن المشاركة في ، بشأنها على أساس مصالحها السياسية

                                                           
 
 .م 222 مارس /  حماس تقرر المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي، بيان صادر عن حركة حماس،  

 
، (2 2 ، لسططيني للبحطوا السياسطية والمسطحيةالمركطز الف: رام هللا، فلسططين) النظام أم التمرد عليه دخول: حماس والحكم ،الزبيديباسم  

 22ص 
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في انتخابات المجلس شاركت  الذاتية لهاظروف الموضوعية حين توافقت الو م، 2335االنتخابات الرئاسية عام و 

  5.م2331التشريعي 

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

األقصى، واالنسحاب االسرائيلي، والنتيجة التي وصلت إليها المفاوضات التي لم تقدم شيئا  للشعب الفلسطيني، 

طة من ضعف وفساد، باإلضافة لشعور حماس بأن المقاومة قد تكون ضحية عدم والحالة التي وصلت إليها السل

 .مشاركتها في النظام السياسي

 الواقع األمر فرض سياسة من نوع بل؛ بأوسلو له عالقة ال ميدانيا   يجري  ما بأنكما واستندت حماس  

 ، وأنالضفة من أجزاء احتالل عادة، وإ القدس وتهويد والمستوطنات الجدار :، ومن شواهدهاإلسرائيلية العسكرية بالقوة

 تعتبر فيها الواردة والمباد  والشروط االلتزاماتو  الزمن حيث ، ومنسنوات 5 - 0 من كانت االتفاقية هذه مدة

 1.منتهية

من أهداف هذه االنتخابات وشروطها  كان نابعا   م1881ولى عام االنتخابات األ خوضرفض حماس 

اسية الشراكة السي قاعدةعلى م، 2331إال أنها شاركت في االنتخابات الثانية عام ؛ المبنية على استحقاقات أوسلو

 ، وأنيجب التعامل معه ا  واقع ا  أصبحت أمر الناتجة عنها أن السلطة والوطنية على مبدأ حماية مقاومتها، واعتبرت 

 . ي يأتي من الداخلسياسالتغيير ال

تعزيزا  لنهجها في خدمة م، 2331ابات المجلس التشريعي الثانية عام المشاركة في انتخ كما وكانت

منها  وإسهاما  ، وحماية حقوقه ومكتسباته، ورعاية شئونه ومصالحه ،لسطيني في كل المجاالت والميادينالشعب الف

على ، وتحقيق اإلصالح الوطني الشامل، وانب الفساد والخللومعالجة كل ج، في بناء مؤسسات المجتمع الفلسطيني

 .قاعدة التمسك بالحقوع المشروعة

                                                           
2
     2 ، ص(229 ، مركز اإلعالم العربي: الجيزة. صرم )حركة حماس نموذجا  : ية في فلسطينمستقبل المقاومة اإلسالم، العمورثابت  

1
 .م  2 سبتمبر  1 رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق في غزة، يوسف . دمقابلة مع  
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من ردود  تتمثل في الحماية، يمكن االفتراض أن أحد دوافع اشتراك حماس في السياسة الرسميةكما و   

ربما توصلت إلى قناعة  الحركة كما أن، خاصة في ضوء الحرب على ما يسمى اإلرهاب، الفعل اإلسرائيلية والدولية

بات ، في حينه وضمن موازين القوى الراهنة، القاهرة بأن أفق المقاومة المسلحة المجردة في ظل الظروف: مفادها

  1.مغلقا  

 :والقيادية، لتحقيق األهداف التالية كما أعلنت الشورية مؤسساتها في مشاورات بعدمشاركتها، جاءت و   

دام منبر المجلس التشريعي للدفاع عن بناما المقاومة، والوقوف في وجه من استخ :المقاومة برنامج حماية .1

  9. يحاول العبث بحقوع شعب فلسطين ومكتسباته، وعلى رأس ذلك حقه في مقاومة االحتالل

 وتفعيل بناء إعادة على يعين بمام، 2335  القاهرة اتفاع حسب سياسية شراكة تحقيق :السياسية الشراكة .2

 الوطني العمل في التدهور مسار وقفل ويؤدي، داخلها المقاومة لقوى  واسعا   تمثيال   ويكفل، ومؤسساتها ف.ت.م

 8 .والخار  الداخل في الوطني العمل سقف ورفع، (اإلسرائيلي للعدو) التنازالت مسلسل ووقف، الفلسطيني

على قواعد سليمة  تعيد له الحيوية، وتستثمر طاقات الشعب الفلسطيني في  :إعادة ترتيب البيت الفلسطيني .0

 13. الداخل والخار  في معركة التحرير، مدعومة بأبعادها العربية واإلسالمية واإلنسانية

 

 

 
                                                           

9
بيطة وقططاغ غطزة للفتطرة التجربة السياسية لحركة المقاومة االسالمية حماس واثرهطا علطى الخيطار الطديمقراطي فطي اللطفة ال ر عزام،تيسير  

 22  ص (  229 ، .جامعة النجاح: فلسطين ) م229 - 99 

1
ينططاير / قائمططة الت ييططر واالصططالح التابعططة لحمططاس، لطعططالن عططن انطططالي الحملططة االنتخابيططة لقائمططة الت ييططر واإلصططالح، مططؤتمر صططحفي ل 

 .م221 

9
 .م  2 يناير   محسن صالح مدير عام مركز الزيتونة في بيروت، . دمقابلة مع  

 2
ينططاير / الحملططة االنتخابيططة لقائمططة الت ييططر واإلصططالح،  مططؤتمر صططحفي لقائمططة الت ييططر واالصططالح التابعططة لحمططاس، لطعططالن عططن انطططالي 

 .م221 
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 :التحديات التي واجهت حماس عقب فوزها باالنتخابات: ثانيا 

، وهاو %5171 شّكلواو  التشريعي المجلس في مقعدا  ( 11) با حماسل التابعة واإلصالح التغيير قائمة فازت 

 .هداخل من معارضة وتشكل، البرلمان في فعاال   عنصرا   تكون أن  ألنها أرادتلم يكن في تقديرات حماس، 

 مشاركتها، رغم بدون  حكومة تشكيل يمكن وال، ساسيةاأل القوة صبحتأو ، الكاسح الفوزب فوجئت هالكن  

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

    11.البلدية

، ولم يكن هناك م تكن نيتها المشاركة في الحكومة، وأن االنتخابات جرت وفازت بهال وبالتالي فإن حماس 

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

ولية في فهي لم تخطط في البداية؛ لكنها قررت أن تتحمل المسؤ وبالتالي ، ال تتخلى عن مهامهاو وليتها مسؤ 

عليها  الواقع هو الذي فرض وأن، أنها لم تستند لرؤية معينةلديها، ب قصورإحدى نقاط ال ، ويعتبر ذلكالمشارك

  .تشكيل الحكومة دون دراسة مسبقة

 الصراعبتمثلت ، بعدد من التحديات والمعيقات التي واجهتهاتجربة حماس بعد فوزها في االنتخابات، بدأت  

 جعل مما، الناس حياة على الخناع تضييقو  االقتصادي الحصاراالنقسام و  حالة ه منوما تبع، فتحمع  الداخلي

 والمعابر، وعدم والكهرباء الرواتب خالل من المواطنين بحياة المتعلقة اليومية بالقضايا كثيرا   مستهلكة حماس

السياسي  لعزلسجيل، واالوحربي الفرقان و  واالغتياالت االجتياحات كيان االحتالل، بسببو  غزة بين الجبهة استقرار

 12.الدولي

 :حاور التاليةويمكن الحديث عن أبرز التحديات التي واجهت حماس، من خالل الم 

 :تشكيل الحكومة  . أ

                                                           
  
 .م  2 سبتمبر  9 غازي حمد وكيل وزارة الخارجية في غزة، . دمقابلة مع  

  
 .م  2 سبتمبر  9 غازي حمد وكيل وزارة الخارجية في غزة، . دمقابلة مع  
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وجود  لعدم في تشكيل الحكومة معها، استقطاب القوى السياسية األخرى للمشاركة من لم تتمكن حماس 

ألن تشكل ا بها وحد، حال دون تشكيل حكومة وحدة وطنيةمما  ،خاصة حركة فتحبرناما سياسي متفق عليه 

  10.الحكومة لوحدها مع بعض المستقلين

ف، موقف فتح من عدم المشاركة في حكومة . ت. ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لا موقد برر  

الوحدة الوطنية مع حماس، ألنها حكومة تأتي وفق برناما حماس، الذي سيؤدي لعزلة الشعب الفلسطيني، وخسارة 

 14.مكاسب تم تحقيقها، وتراجع االعتراف الدولي

 باستخدام الحكومة عباس هدد م،2331 مارس/ آذار 28في  الدستورية اليمين أداء من يوم وعقب 

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

 15.والحدود والمعابر واإلعالمية األمنية األجهزة على السيطرة

تصاعد،  في األحداث واستمرتها، توقيع قبل عليه كان مما حدة أكثر الداخلي صيغة االحتقان وأخذ  

 بتصعيد مرورا  ، اإلعالمية والمناكفةإضرابهم،  الحكوميين الموظفين إعالنو  الداخلي، المستوى  على خاصة

 11.الداخلي لالقتتال وصوال ،اإلضراب

الااذي ، برناااما الرئاسااة: متصااارعين أنهااا ببرنااامجين، إن اإلشااكالية الكباارى التااي واجهتهااا الحكومااة العاشاارة 

قضااية لضااات كحاال وحيااد لويااراهن علااى المفاو ، والشاارعية الفلسااطينية ياارى ضاارورة االلتاازام بشااروط الرباعيااة الدوليااة

 ويطالب بالحل المرحلي مقابل، الذي يحترم فقط االلتزامات الموقعة والشرعية الدولية، الحكومة وبرناما ، الفلسطينية

                                                           
  
، (2 2 ، لسطيني للبحطوا السياسطية والمسطحيةالمركز الف: رام هللا، فلسطين) النظام أم التمرد عليه دخول: حماس والحكم ،الزبيديباسم  

 12ص

  
  1ص ( 221 ، ز الزيتونة للدراسات واالستشاراتمرك: بيروت. لبنان.) 221 لعام  الوثائق الفلسطينية 

 2
 (.229 أكتوبر / 9).موقع الجزيرة نت. حكومات السلطة الثالا،  الزعبيمي  

 1
، .جامعططة النجططاح: فلسطططين ).ييططر السياسططي مططن منظططور حركططات االسططالم السياسططي فططي اللططفة ال ربيططة وقطططاغ غططزةالت ، الشططوبكيبططالل  

  9ص( 229 
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: 2331عااازام، ).ماااع إشاااهار دائااام لساااالح المقاوماااة، ط الرباعياااة والشاااروط الفلساااطينية الداخلياااةورفاااض الشااارو ، هدناااة

118) 

 :االنقسام   . ب

قة مع حركة فتح ورئاسة السلطة، ظهرت ، وجدلية العالونصف من الصراع في تشكيل الحكومةبعد عام  

يات ة الميدانية والسياسية كانت تداعالساح لكن، الت لرأب الصدع الكبير في الساحةالعديد من المحاوالت والتدخ

 صعدةه على األر وما زال الشعب الفلسطيني يعاني من آثا، أوصلتها لالنقساموتيرتها الساخنة أكبر بكثير، 

 .ةوالجغرافي ةوالسياسي ةاالجتماعي

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

 ومشروعية شرعية ، وأصبحت، والقطاع الضفة في حكومتين الداخل، ووجود في السلطة وانقسام إضعاف .1

  11.مستمر وتساؤل نقاش محل   الطرفين

 واعتقال قيادات ،حصار غزة، وشاركت بفأيدت فتحاالنقسام، بالغرب وأمريكا  المرتبطةالدول العربية  استغلت .2

 19.رام هللاشعب الفلسطيني كله إلى السلطة الفلسطينية في وال الخاصة بالفي الضفة، وحولوا األم حماس

انقالب،  بأنه حماس به قامت ما غزة، ووصف في الحكومة عن الشرعية لنزع والمنظمة فتح قيادة سعي .0

 والمقاوم السياسي واألداء المسار على بظالله ألقى مماوالدولية،  اإلقليمية حماس تعامل بيئة على انعكس

 18.للحركة

 23. منع أعضاء حماس في المجلس التشريعي بالضفة من دخوله وممارسة صالحياتهم .4

 .ف.ت.م وتفعيل بناء إعادة تعطيل .5

                                                           
 9
 .م  2 يناير   محسن صالح مدير عام مركز الزيتونة في بيروت، . دمقابلة مع  

 1
 .م  2 ديسمبر    محمود الزهار القيادي في حركة حماس، . د-مقابلة مع  

 9
 .محسن صالح مدير عام مركز الزيتونة في بيروت . الباحث مع دمقابلة  

 2
 .م  2 نوفمبر  2 عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، . د-مقابلة مع  
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منعت إسرائيل حرية المرور والتنقل فأنه كان قائما قبل التطورات األخيرة،  رغمتعزيز الفصل بين غزة والضفة،  .1

كيانين سياسيين منفصلين تحت سيطرة حركتين متنازعتين، لبينهما، لكنهما تحولتا بعد سيطرة حماس على غزة 

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

 حادة تسبب في أزمة إنسانيةمما اشتداد العقوبات التي فرضتها الجهات اإلقليمية والدولية على حكومة حماس،  .1

 .في غزة

ة حماس عشرات المشاكل تبدأ وال تنتهي، كالمعابر والكهرباء، وسيل متواصل من أسقطت بين يدي حكوم .9

  21.في غزة مع تفشي البطالة والفقر المشكالت واألزمات االقتصادية

 :الحصار فرض . ج

في تحقيقهما أطراف دولية وعربية ومحلية  اشارك، أساسيين غرضينالحصار على غزة في تركزت أهداف  

 :لهسرائيلي المنفذ المباشر إضافة لالحتالل اإل

 .  حماساء التحول الديمقراطي بالقضاء على حكم نهتفكيك البنية السياسية، ومحاولة إ .1

ار عوامل التجويع واإلفق تراكم عبر وإعادة ترتيب األولويات،اإلحباط  من حالةل يصال الشعب الفلسطينيإ .2

 . ، إلشغال الفلسطينيين بلقمة العيش بدال  من المقاومة والحرمان من أساسيات الحياة

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

 ،فوز حماس في االنتخابات، دفع إلى إعالن العقوبات ضد الشعب الفلسطيني مباشرة :حصار السياسي .1

 التشريعية، االنتخابات في مشاركتها حماس إعالن منذ وسعى االحتالل االسرائيلي، وتم إعالن الحصار

 لم طالما ،أي حكومة فلسطينية مع اتصال يجري أي بأنه لن ضدها، واشترط المجتمع الدولي لتجنيد

                                                           
  
مقدمة في ندوة االسالميون ونظام الحكم الديمقراطي في المرحلة االنتقالية للثطورات ، (  2 -221 )حماس في الحكم، أبو عامرعدنان  

 1 ص(    2 ، العربي لألبحاا ودراسة السياسات المركز: الدوحة) ربيةالع
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 التوقيع تم التي االتفاقيات على وتوافق من المنظمات، األسلحة العنف، وتنزع عن وتتنازل به تعترف

  22".مع السلطة عليها

 الضرائب مستحقات تحويل حماس، بتجميد فوز عن اإلعالن بعيد قامت إسرائيل :لحصار االقتصاديا .2

 موظفي مرتبات نصف لدفع يكفي دوالر شهريا ، ما مليون  55 بقيمة السلطة لصالح تجبيها التي

  20.السلطة

 ةأي التزمت إذا للفلسطينيين المساعدات تقديم لمواصلة ستعداداال األوروبي االتحاد خارجية وزراء أعلنو  

 إسرائيل مع للسالم بالسعي حماس تقودها حكومة

، المانحة المالية والمؤسسات الدولي العام للرأي باألساس موجهة إعالمية دعاية وبث االحتالل االسرائيلي 

 ظروف وتحسين، التحتية البنية ومشاريع الموظفين لرواتب تذهب لن حماس سلطةال تأتي التي األموال أن مفادها

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

 رؤيتها ظلّ  في حتى، عربية قمم في قطعتها بوعود اإليفاء عن العربية األطراف وتلكؤ، مستحقاتها دفع من

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

  24.باألموال المتمثل حماس حكومة عن ”األوكسجين“

 ومنع ،غزة بقطاع الخاص الجمركي (الكود) وإلغاء، غالع المعابر والمنافذإلسرائيلية وعمدت السلطات اإل 

 على والتضييق، للصناعة الالزمة الخام المواد دخول ومنع ،الخارجي للعالم الخرو  من الفلسطينيين األعمال رجال

 االستيراد وجه في التجارية المعابر وأغلقت، عليها ضغوطات وفرض ،(الشيكل) ستجالبال غزة في البنوك

                                                           
  
( 2 2 ، .جامعة األزهطر: غزة. فلسطين) 229 -222 قاومة االسالمية حماس التطورات الداخلية وأثرها على حركة الم، الدبسمعتز  

 21 ص

  
 .(.221 يناير/ 2 ) موقع الباحث صالح النعامي. ى غزةكيف سيطرت حماس عل ،النعاميصالح  

  
، مركطز باحطث للدراسطات: بيطروت. بنطانل. )بدايطة هزيمطة المشطروغ الصطييوني: دحر المقاومة لالحتالل عن قطاغ غطزةعدنان أبو عامر،  

  1 ص (  229 
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 التي المعاناة مظاهر وكل ،والفقر البطالة نسب تزايد من رافقه وما االقتصادي الوضع تدهورل أدى مما والتصدير،

  25.السياسية اآلفاع وغياب واليأس واإلحباط القلق مظاهر من مزيدا   بدورها تنتا

 :الحصار العسكري  .0

 ، أومواجهة العسكريةاته داخل مناطق السلطة، لجر حماس إلى الزيادة عمليعمد االحتالل االسرائيلي ل 

، للمدنيين والمقاومين ى االستهدافامتنعت عن الرد عل، أو اسقاطها شعبيا في حال وقفت ضد عمليات المقاومة

  21.وزادت القوات االسرائيلية من عمليات االغتيال في صفوف المقاومة

 1190شهيد فلسطيني و  215سقط ، م2331يونيو / م حتى حزيران2331يناير /فمنذ كانون الثاني 

 21. شريعيةجريح جراء التصعيد من الجانب اإلسرائيلي، على إثر صعود حماس في اإلنتخابات الت

اختطاف جندي أيام من  4خالل في الضفة  ووزيرا   نائبا   29بخطف واعتقال نحو  قوات االحتالل وقامت 

نائب رئيس رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، و   واعتقلتم في غزة، 2331يونيو /حزيران 25في  اسرائيلي

 29. الوزراء ناصر الدين الشاعر

إلرباك حماس في حكمها، وخلق العديد من االشكاالت لها، ومحاولة ثنيها وسعى االحتالل االسرائيلي  

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

 .األزمات المتتالية

 مستوى  على اءسو ، المباشر وغير المباشر بالتضييق حماس بتحديات جمة، بدأت وهكذا اصطدمت 

 مجال في والمقاصة والمعابر، سالميةواإل عربيةوال وروبيةاأل الدول عبر الرسمية والمؤسسات البنوك عبر التعامل

                                                           
 2
 ((2 2 فبراير / 9) اللجنة الشعبية لمواجية الحصار )  االقتصادية للحصار على قطاغ غزة اآلثار، الصورانيغازي  

 1
مركطز الزيتونطة : بيطروت )،(محطرر)صطالح، محسطن. ط حكومطة حمطاسدراسة حول حصار الشعب الفلسطيني ومحاوالت اسقا، سعدوائل  

 19ص ( 221 ، للدراسات واالستشارات

 9
( 2 2 ، .جامعة األزهطر: غزة. فلسطين) 229 -222 معتز الدبس، التطورات الداخلية وأثرها على حركة المقاومة االسالمية حماس  

    ص

 1
 29 المرجع السابق، ص 
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 فشالالداخلي إل الوضع ثويرت و، واالحتالل السلطة بين موجودة كانت التي االتفاقات وتطبيق، والضرائب الجمارك

   .الحكم دارةإ في التجربة

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

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

ال  سالمية ومقاومةإوبين تعامله مع حركة ، بالديمقراطية واحترام خيارات الشعب الفلسطيني المتمثل بفوز حماس

 .االسرائيليباإلحتالل تعترف 

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

أنها رأت أن السلطة الفلسطينية الجهة الواجب التعامل معها، وأن العالقة مع حماس تأتي في المرتبة  .1

  28.الثانية

 .لكل اتفاقيات التسويةس تصر على رفضها حمام، في حين تمسك السعودية بالمبادرة العربية للسال .2

 :عالقاتها الدولية تجاهسلوك حماس 

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

والشئون الداخلية مواجهة االحتالل، على الرغم من االختالفات الفكرية واأليديولوجية، وتجنبت التدخل في األوضاع 

  03.لجميع الدول، رغم محاوالت البعض الز  بها في صراعات ونزاعات إقليمية

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

  01.في مناطق كثيرة داخل الدول العربية وخارجها

                                                           
 9
الدارة والسياسططة للدراسططات أكاديميططة ا: غططزة. فلسطططين )ة لحركططة المقاومططة االسططالمية حمططاستطططور العالقططات الدوليطط. الشططيع عيططد،صططادي  

  9ص(   2 ، العليا

 2
 موسى أبو مرزوي. مقابلة الباحث مع د 

  
 غازي حمد. مقابلة الباحث مع د 
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وفرضت تقبل حماس في الحكم، رفضت العديد من القوى الفاعلة لكن على الصعيد الدولي واإلقليمي،  

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

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

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

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

 .إلى كسر الجمود في العالقات أو تغيير المواقف تجاهها
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 :الجمع بين المقاومة والحكم في ظل االحتالل لدى حماسمدى قابلية  : ثالثا

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

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

 .شروع المقاومة الذي تتبناهاالنتخابات حماية لم

 وجهة رسم عليها تملي جديدة، مرحلة هاأن على الحكومة ةلسد وصولها مع ةالسياسي حماس قيادة تعاملتو  

 فتم ،البوصلة وضياع ةالهم فتورل يتؤد خشية أن ،"المحارب استراحة" حالة دخول فيها تتفادى العسكري  لجناحها

 أحدث وفق ةواألمني ةالعسكري دريباتبالت العناصر قدرات وصقل طوير،الت مرحلة دخلت امالقس كتائب أن اإلعالن

 الوقت، بعض من باالستفادة لها ويسمح حكومتها، اتأولوي على ريؤث ال اتهالقو  هدفا   حماس دتوحد األساليب،

  02.الفلسطيني والداخل والعربي وليالد الخار  لمخاطبة تحتاجه الذي

المقاومة لحماس قبل وبعد المشاركة في السلطة، نجد أنها بنت لنفسها قدرة عسكرية وإذا قارنا بين القدرة  

م، واالحتفاظ به سنوات عديدة، 2331ال يمكن االستهانة بها، تعد رصيدا  لها في العمل المقاوم، كأسر الجندي عام 

ريره؛ إال أن محاوالته فشلت بعد محاوالت االحتالل التصعيدية والعدوانية في سبيل الكشف عن مكانه ومحاولة تح

أمام التنظيم العسكري لحماس، فاستطاعت تحرير أسرى قدامى في السجون اإلسرائيلية ال يفكر االحتالل ليفكر يوما  

 .بإطالع سراحهم

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

 .صاروخية، وأوجدت حالة الردع مع الكيان الصهيونيتطوير القدرة ال

 :ومن الممكن التعريج على عدة نقاط هامة 

                                                           
  

 229 ، ز الزيتونطة للدراسطات واالستشطاراتمركط: بيطروت. لبنطان )يرة فري ربابرة سمراك وسكوم  راقرااة  ققد، (محطرر ) محطين صطالح 

  9 ص(
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 انسحاب على تقوم مبادرة سياسية طرحت فقد؛ االنتخابي البرناما مع متوافقا   الجديدة لحماس الحكومة أتى سلوك -

تتعامل  أن بدل إسرائيل طويلة، ولكن هدنة مقابل، السيادة كاملة فلسطينية وإقامة دولة م1811 أراضي من إسرائيل

 .العسكري  للتصعيد فقد عمدت الطرح، هذا مع

رغم المشاكل الداخلية التي واجهت حماس؛ فإنها لم تنس مهمتها األولى في مقاومة المحتل، فكانت عملية أسر  -

 .، لمبادلته باألسرى الفلسطينيين"جلعاد شاليط"

العسااكري فااي حروبهااا مااع اساارائيل، والااذي يكماان بنوعيااة السااالح المسااتخدم فااي هااذه التطاور النااوعي ألداء حماااس  -

أزعجاات اساارائيل، ولاام تسااتطع لهااذه اللحظااة  ومعااارك االنفاااع التااي، الحااروب، والماادى التااي وصاالت إليهااا صااواريخ

 .الوصول لسالح رادع لها 

ماان التعقياادات االسااتخباراتية واألمنيااة، بعااد ساانوات ماان  وسااط بيئااةصاافقة شاااليط  انجاااز، حركااة حماااساسااتطاعت  -

القادرة علاى المنااورة  مزجات باينات الحلباة السياساية، و رت مان توازنا، وغّيااالحتفاظ بالجندي، وأثبتت نجاعة المقاوماة

 .في ذلك والتفاوض، ولوال البيئة األمنية التي خلقتها منظومة المقاومة ووزارة الداخلية التابعة لها لما استطاعت 

 أثر المقاومة والمشاركة في الحكم على اآلخر. أ

، واآلخاار خيااار المقاومااةمهمااان؛ أحاادهما ثاباات بن ااقأصاابح لااديها اسااتحق ،بعااد مشاااركة حماااس فااي الساالطة 

 .  دارة شئون الناس والسلطةبإ متمثال  طرأ المتغير 

 تمااارس أن الساالطة أيضااا وبالتااالي، واحاادة لعملااة وجهااان والساالم الحاارب السياسااة علاام فااي المباادأ حيااث ماان 

 ولكان السياساة أشاكال مان شاكل هاي والمقاوماة، المقاوماة أشكال من شكل السياسة ألن، محمود أمر وتقاوم السياسة

  00.تختلف األدوات

                                                           
  
 .م  2 ديسمبر   9 ابراهيم أبراش أستاذ العلوم السياسية في جامعة األزهر، . دمقابلة مع  
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 الفعل لممارسة القانونية والمرجعية الشرعية مصادر في" زدواجيةاال" سمته وضع في حماس أصبحتو  

 تفويض خالل من المقاومة ممارسة حق شرعية أخذت بينما مقنن، شعبي بتفويض السلطة تمارس فهي السياسي،

  .العالم في مقاومة حركة كلك االحتالل، مقاومة

 أن يأتي األصل نأل، حماس إليه اضطرت الذي الواقع األمر من جزء   والحكم المقاومة بين الجمعوبات  

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

  04.النظرية من أقوى  حياناأ يكون  الواقع ألن في أخرى  وفشلت، عديدة أمور في فنجحت

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

ها االعتراف باالتفاقيات وأن من طلب واقع أمام نفسها وجدتفي أثر الجمع بينهما، ف كثيرابتقدير الموقف، فلم تخض 

 05.هايسعف، لكن لم الموقف على الحفاظ مع لفظية بمرونة تتعاطى أن وحاولت الحصار، يرفع حتى تلتزم بها

 :أثر مشاركة حماس في السلطة على مقاومتها .1

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

على األمن في غزة، ومن أبرز خاصة بعد سيطرتها و بيئة تتيح من خاللها التطوير في بنية المقاومة لديها، 

 : اإليجابيات التي حققتها حماس بالمشاركة في السلطة على نهجها المقاوم

أصبحت تشن حربا  على العمالء، ودخلت في مواجهة ا مقاوم، فمن المختلفة إلى برنامتحويل أجهزة األ .1

   01.العدو

 01. ة من أجل الصمود أمام االحتاللحماية ظهر المقاومة والعمل على تطويرها ومدها بكل السبل المتاح .2

 وجودها ظل فيالتاريخية  معاركها أبرز خاضتكما أن وجودها في الحكم كان عامال  مساندا  للعمل المقاوم، ف  .0

 09. ذلك على شاهد خير( يلالسج وحجارة األحرار ووفاء والفرقان المتبدد الوهم) ومعارك الحكومة، في
                                                           

  
 يوسف رزقة.مقابلة الباحث مع د 

 2
 .م  2 سبتمبر  2 علو المجلس التشريعي، يحيى موسى . مقابلة الباحث مع أ 

 1
 محمود الزهار. مقابلة الباحث مع د 

 9
 موسى أبو مرزوي. مقابلة الباحث مع د 
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وهكذا وفرت إدارة    08.خيارها وتعزز تؤكد على حق المقاومة وتبنيها،القوانين التي  من الكثير تشريع .4

 أن يعني ما التحتية، وبناها القتالية قدراتها ومضاعفة المقاومة، برناما وتقوية لنمو متميزة حماس لقطاع غزة فرصة

 السلطة بين تناغما   وأحدثت المقاومة، لصالح إيجابي بشكل عملت القطاع إدارة خالل من السلطة في مشاركتها

  43.والشرعي السياسي غطاءها لها ووفرت والمقاومة،

وهكذا فإن حماس بمزاوجتها بين السلطة والمقاومة أعطت غطاء لمقاومتها، واستطاعت أن تحقق العديد   

 .  من اإلنجازات تعود للمقاومة؛ رغم أن بالجمع بينهما، جعل حماس تواجه العديد من المعيقات

 :حماس بالمقاومة على أدائها بالسلطةأثر تمسك  .1

 : أهمها جدا كثيرة مشاكل في أدخلت حماس والحكم المقاومة بين الجمعمعادلة   

وهدم قوات االحتالل االسرائيلي لكافة حروب متواصلة على الشعب الفلسطيني، عدوان االحتالل االسرائيلي في  .1

بمراكز الشرطة والسجون وتدمير محطة الكهرباء والجسور المواقع الحكومية بدءا من مجلس الوزراء مرورا  

 (2310رزقة، : مقابلة) 41.وتحطيم البنية التحتية التي تخدم المجتمع

بسبب تشديد  ذلك غير إلى والمعابر الحدود أو االقتصاد أو األمن أكان سواء الحياة مقومات توفير العجز عن .2

 (2310حمد،: مقابلة).اإلحتالل الحصار على قطاع غزة

 .عدم إعتراف المجتمع الدولي بها وإلتزاماته .0

مأزع وبالتالي تضررت الحكومة ماديا  بشكل كبير بسبب تمسكها بخيار المقاومة، وحماس دخلت في    

استحقاقات أوسلو، وتصادمت مع ملف المفاوضات التي تصر عليه حركة فتح، وسط اعتراف دولي بمنها حركة 

 .  فتح

                                                                                                                                                                          
 1
 .م  2 ديسمبر   أبو عبيدة الناطق االعالمي لكتائب القسام، مقابلة مع  

 9
 يحيى موسى.مقابلة الباحث مع أ 

 2
 محسن صالح . مقابلة الباحث مع د 

  
 يوسف رزقة. حث مع دمقابلة البا 
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 لها يتيح ال هذا لكن، المعنوية الناحية من حولها الجماهير التفاف من زاد بالمقاومة حماسومع أن تمسك   

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

 42.الثمن يدفع العادي المواطن

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

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

، وأصبحت على حافة الهاوية، مما أفقدت الفقر والبطالة، وتراجعت التجارة والصناعة والزراعة إلى أدنى الدرجات

 .الحكومة رسالتها في توفير العيش الكريم

 :الحكومة في ظل العدوان .4

، والمؤسسات الوزارات كل في تعملفي ظل العدوان المتكرر على غزة؛ شكلت الحكومة لجان الطوار    

قدرتها و ، يوم 20 لمدة الفرقان معركة في الناس حياة إدارة: وبهذا الصدد كان للحكومة تجربة في ذلك من خالل

 واستطاعت صرف وسقوط شهداء؛ التحتية والبنية ومنشآتها، ووزاراتها ومكاتبها مؤسساتها على تجاوز ما تدمر من

 40.معهم والتعامل الوفود استقبال، و خلل يحدث أن دون  موظفيها لجميع الرواتب

قاومة والحكم، فهناك من يرى بصعوبة ذلك، وهناك تتباين اآلراء حول نجاح حماس في المزاوجة بين الم  

 .من يرى في نجاحها بالحد األدنى، مع بعض السلبيات

يعتقد الفريق األول صعوبة الجمع بين متطلبات السلطة ومتطلبات المقاومة في ظل غياب استراتيجية   

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

ففي المقاومة تحتا  ألن تواجه االحتالل بالعمل العسكري دون أن تحسب حساب فقدان المناصب أو المواقع 

 44.السياسية

                                                           
  
 .م  2 ديسمبر    رائد نعيرات أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح، . دمقابلة مع  

  
 .م  2 ديسمبر  1زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء السابق في غزة، . م-مقابلة مع  

  
 ابراهيم أبراش. مقابلة الباحث مع د 



23 

 

 حيث الضفة؛ في الحال هو كما االحتالل، تحتوالحكم  المقاومة بين الجمع يمكن ال العملية الناحيةومن   

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

 نجاح ثمة كان فإذا ،الضفة عن مختلف غزة فوضع المحيطة، بالبيئة أساسا   مرتبطة نسبية عملية بينهما الجمع

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

  45.المقاومة برناما تتبنى دامت ما االحتالل تحت للحكم حماس إدارة بإمكانية ُينبئ ال الضفة

 إلصالحواتغيير بال القيام إمكانية افترض أنهاالنتخابات  في حماس برناما في الرئيسية لثغرةكما أن ا  

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

 وتستجيب حماس، برناما مع تتوافق ال التي والدولية اإلقليمية والبيئة الفلسطيني الضعف ظلّ  في المنال، بعيد أمرا  

 بدأ عندما الحركة توقعته مما أكثر طويل استثنائي جهدل يحتا  الحصار رفع أن أي ؛اإلسرائيلية لإلمالءات أكثر

 41.الحصار هذا

 تحرر وتجارب وفيتنام الصين في كما حدث ،المقاومة والحكم بين الجمعفيما هناك من يرى إمكانية   

 من الفلسطيني الوضع بسبب التعثر، بعض من بالرغمأخرى، وحماس نجحت في الجمع بينهما في غزة،  وطني

 سلبيا   دورا   تلعب هاوجعل بل ؛اآلن حتى القوى  توازن  من الضفة أخر  مما والضفة، غزة بين سياسيو  جغرافي نقساما

 41.القطاع في المقاومة مقدرات على التأثير في

، حينما وصعبة استثنائية ظروففي  والحكم المقاومة بين المزاوجة استطاعتحماس من جهتها ترى أنها   

والتي وصلت  مامهاأ وضعت التي العقباتناهيك عن ، الحكم في لها األول اليوم منذ محكم حصارل تعرضت

 وترسيخ األمور حسم من تمكنت ، لكن الحركةالحكومة عمل لتعطيل الحركة لكوادر والقتل الخطف عملياتذروتها 

 السبل بكل ومدها تطويرها على والعمل المقاومة هرظ حماية، و ثقتها أعطتها التي المنتخبة الشعبية لإلرادة الشرعية

                                                           
 2
 محسن صالح. مقابلة الباحث مع د 

 1
 السابقالمرجع  

 9
 .م  2 أكتوبر  1 بشير نافع أستاذ التاريع السياسي، . دمقابلة الباحث مع  
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 وجه في الحركة وصمدت، غزة على الحروب خالل جليا   هذا وظهر االحتالل، أمام الصمود جلأ من المتاحة

  49".المؤامراتو  العدوانو  ،الحصار

بشكل عام فإن الظروف الداخلية والخارجية لتجربة حماس في الحكم، كانت صعبة، ويغلب عليها التوتر   

وإدارة األزمة، مما أعاع تقدمها فيما تطرحه في برنامجها اإلنتخابي، مع أنها حافظت على ثوابتها الفكرية، ولم 

ت في دفع المقاومة وقوتها العسكرية، وتحديها تتنازل عن نهجها المقاوم من أجل الحكم، وسجلت العديد من النجاحا

 . لإلحتالل

 :منها لم تستطع المزاوجة بالشكل المطلوب، لعدة عوامل خار  إرادتها نفسه في الوقت إال أنها 

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

 .  قليمي ودوليمن انقسام فلسطيني وحصار عربي وإ ما ترتب .ب 

 .عدم االعتراف الدولي بها وببرنامجها المقاوم، وميل المجتمع الدولي لحل الدولتين .  

على  ثابتنها المقاومة في فكر حماس المزاوجة بين المقاومة والحكم، ألن تعيق  فما سبق من عوامل  

عندما قررت  وحماس، هان أجلال يمكن أن تساويه بأي شيء آخر؛ بل تسعى لتسخير كل الوسائل م طريق التحرير

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

 .  المقاومة عبروتصويبه نحو مسار التحرير التي تؤمن به  ،توحيد الصف الفلسطينيبتقدمها فيما تسعى إليه 

ؤولية تجاه مستلزمات الشعب الفلسطيني، ومصالحه، ومواجهة االحتالل كما وتقتضي مرحلة الحكم المس  

والعدوان، وهو أمر يتعذر في ظل سيطرة االحتالل على المال والمقاصة واالقتصاد والمعابر والحدود، وعزلة دولية 

 .بمجتمع دولي اليؤمن بنها حماس

                                                           
 1
 موسى أبو مرزوي. مقابلة مع د 
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 المفاضلة بين المقاومة والحكم لدى حماس: رابعا

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

الجمع بينهما بالشكل المطلوب، فالمقاومة لديها استحقاقاتها، والحكم لديه كذلك، وهناك تعارض ما بين كل استحقاع 

 .اآلخر

االحتالل يتحكم في أدنى  استحقاقات الحكم مبنية على اتفاع أوسلو الذي تعارضه حماس، وما زال  

متطلبات الحياة، وما زالت المعطيات الدولية ترى بحق االحتالل بأرض فلسطين وهذا ما ترفضه حماس بالمطلق، 

في حين وجود شق فلسطيني آخر يرى في نفسه أنه الشرعية مازال متمسكا بخيارات المفاوضات لجلب حقوع 

 .  الشعب الفلسطيني كما يفضل

 األرض لتحرير قامت المقاومةف متعارضين، متقابلين كأمرين والحكم المقاومة وضع ينبغي الرغم أنه    

 العشر النقاط برناما وحتى، إنسانها تحكم أن المستغرب من فليس أرضها تحرير من تتمكن وعندما ،واإلنسان

 أي على الوطني الحكم إقامة على ينص ،م1814 سنة الفلسطيني الوطني المجلس اعتمده الذي التحرير لمنظمة

 مشروع في سيصب ذلك كان إذا ماو  المصلحة، بتقدير مرتبط هنا المفاضلة موضوع، ففلسطين من تحريره يتم جزء

   48.لفلسطين الشامل التحرير

وترى حماس أنه ليس هناك ما يدفعها المفاضلة إال االنخراط في العملية السياسية وهو أمر غير وارد،   

تركها للحكم فلن يكون إال باتفاع سياسي فلسطيني داخلي، ولن يكون على حساب المقاومة بأي وأنه وفي حال 

 53.صورة أو وجه كان، وستمضي في خط المقاومة مهما تغيرت ظروف الحكم

                                                           
 9
 محسن صالح. مقابلة الباحث مع د 
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 محمود الزهار. مقابلة الباحث مع د 



20 

 

للحكومة بأنها مرحلة تكتيكية ، وتأتي رؤيتها مساعد عامل الحكمو  التحرير، هي لدى حماس المقاومةف  

بهة الداخلية والخارجية للمشروع اإلسالمي في تحرير فلسطين وتحرير اإلنسان الفلسطيني، وتأسيس وآنية لتهيئة الج

  51.دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها الوحيدة القدس

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

في ظل االحتالل، وال يمكن المساواة بين خطي الحكم والمقاومة، والسير بهما بشكل متوافق  تتحمل عبء الحكم

 .بسبب متطلباتهما

، والتصحيح بالمراقبة وتكتفي الحكم، لترك أسلوب عنهناك من يفضل على أن تقوم حماس بالبحث   

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

 اإلدارة توقف ومشاكل هموم الشعب يجنب والمقاومة السلطة بين الفصلمية، فوالعال واإلسالمية والعربية الفلسطينية

 إبعاد تتطلب والمدنية اليومية الناس مصالحو  ؛الناس شؤون  بإدارة تقوم التي السلطة يستهدف العدو ؛ ألنالعمل عن

  52.المقاومة وعن السياسية الشؤون  عن اإلدارة

وهو نفسه ما أرادته حماس عندما قررت المشاركة في االنتخابات التشريعية، واالكتفاء بالتواجد وبقوة في   

المجلس، وممارسة المراقبة والتصحيح، وحماية ظهر المقاومة من خالل قبة البرلمان، لكن الواقع تحت االحتالل، 

ير الذي يؤمن بالمفاوضات وفق اتفاقية أوسلو، وال يؤمن بخيار المقاومة سيحول دون ووجود فريق منظمة التحر 

ذلك، باالضافة لتبني المجتمع الدولي للحلول السملية للقضية الفلسطينية، وال يؤمن بالمقاومة كخيار ممكن أن يقبل 

 .به

 :المنظور لعدة أسبابإال أن هناك من يرى بأنه لن تفاضل حماس بين المقاومة والحكم في المدى  

 .غزة قطاع شؤون  إدارةفي  عليها فرض الذي الواقع .1

 .المقاومة مقدرات وتأمين تعزيز على الحكم في الوجود يساعد كيف أوضحت القطاع تجربة .2
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 ذاتيا   يصعب ما وهذا ،االثنين بين للجمع الماضية القليلة السنوات خالل كبيرة بصورة تطورت حماس بنية .0

 .اآلن عنه العودة
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 :مستقبل الجمع بين المقاومة والحكم: خامسا

مشاركة فلسطينية للجميع على أساس الشراكة الدعوى لبفتحت حماس الباب واسعا إلدارة الشأن الفلسطيني   

، على أساس الموازنة بين شكل المقاومة الفلسطينية تحت عباءة فلسطينية، ال يمليها تدخالت اسرائيلية أو أمريكية

 .الحكم، ولكنها انصدمت بواقع تفردها بالحكم نتيجة ألحداث تتابعت داخليا  وخارجياوشكل 

، المأزع  من لحماس ا  نقاذإ فيه، ألن وطني مشروع طارإ في المصالحة نحو التقدم يتطلب منها إال أنه  

، االحتالل مواجهة في معركة تقود أن لوحدها التحرير منظمة فصائل أو فتح  تستطيع الو  ،الوطنية للحالة تقويةو 

 في عليه التوافق تم ممكن أمر وهذا ،موحدة أجندةلصياغة ائتالف ذي  ،الوطنية القوى  كل توافق تحتا  التي

   50".التنفيذ عملية تتم ولم المصالحةو  الوطني الوثاع وثيقتي

 بين يمز  وطني برناماب تتفق عليها القوى السياسية فلسطينية استراتيجية ومن الممكن الحديث عن  

 نأ الجميع لدى العام فالهدفتخر  الحالة الوطنية من الصدام الداخلي،  مشتركة قواسم عبر ،ةالمقاومو  السياسة

 ؛بالمقاومة يرى  اآلخرو ، بالمفاوضات يرى  إال أن الوسائل تختلف؛ فالبعض ،11 الا حدودعلى  فلسطينية دولة تكون 

  54.هاإال أنه يجب دراسة جدوى الوسائل ونتائج

 بات الفلسطيني المجتمع ألن ،كذلك لفتح يمكن ال كما، لوحدها الوطني العمل تقود أن لحماس يمكن الف  

 لذلك، سالميإ وطني مكون  وحماس وطني مكون  فتح، الثاني يلغي أن لطرف يمكن الف، قوتينهاتين ال بين مقسوما

  55.مشتركة قواسم طارإ فيتوحد بينهما  أن تستطيع وطنية استراتيجية تضع أن يجب

، الوطني التحرر خطاب المرحلة هذه على أن يغلب يجب ،االحتالل تحت الفلسطينية األراضيوما دامت   

 نطاع ضمن المواطنين شئون  تسيير كيفية عنالحديث  الممكن منبل  لكن ليس كسلطة؛ للحكم كبير جهد وإعطاء
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 كل في الخالف نقطة وأ ،وفتح حماس بين الصراع نقطة وأ ساسياأل الهدف السلطة تكون  ال بحيث ؛محدود

 51.واالجتماعات اللقاءات

 :، وهي كالتاليوالحكم المقاومة بين للجمع القادمة المرحلة في عددا من المعايير تضع أن كما عليها  

 .حماس بها تؤمن التي الثوابت من أيّ   عن للتنازل فيه المشاركة أو الحكم عملية تؤدي أال .1

 إنهاء) الفلسطيني للشعب موحدة وتمثيلية مؤسسية بنية وضمن وطني، توافق عن ناتجة الحكم عملية تكون  أن .2

 ...(.السلطة وتوحيد ف،.ت.م وتفعيل االنقسام،

 المفهوم توسيع يجب بل ؛والقطاع الضفة في السلطة مناطق على فيه المشاركة أو الحكم مفهوم يقتصر أال .0

 .دورها وتفعيل ف.ت.م في المشاركة خالل من والخار ، الداخل في الفلسطيني الشعب ليشمل

 .واسع وطني تحالف ضمن( اإلمكان قدر) الحكم عملية تكون  أن .4

 العمل، في جميعا   وفرصهم وكرامتهم حريتهم وتضمن الناس، مصالح الحكم في المشاركة عملية تخدم أن .5

 االستهالكية العادات يخدم وال المقاومة، أهداف مع يتسق واقتصاديا   تنمويا   برنامجا   تقدمو  الفساد، وتحارب

 .الطفيلية واالقتصادات

 51.تراجعه أو تعويقه في سببا   تكون  وأال ،تحميه أو المقاومة برناما الحكم في المشاركة عملية تخدم أن .1

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

إداري بمعنى إدارات عامة في الضفة الغربية وقطاع غزة تدير الشأن الداخلي، وأن ال يكون لها شأن في طابع 

السياسة، وأن يوكل موضوع السياسة لحركة وطنية تمثل جبهة واسعة هي التي تقرر في الشأن السياسي، ومطلوب 

األجهزة األمنية التي لها عالقة مع  منها كونها سلطة إدارية أن تمتنع عن التنسيق األمني بشكل كامل، وكل
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االحتالل ال حاجة لها؛ بل تكون األجهزة األمنية ذات طابع خدماتي مرتبطة بحاجة المواطن، وفي مقابل ذلك 

 59.ش التحرير هو الفصائل العسكريةيصبح جي

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

التحرير التي تؤمن بها الحركة، هذه الفلسفة لها أدواتها، وأدواتها لها أدوارها ومراحلها، والمطلوب من هذه األدوات 

 .أن تنسجم مع بعضها للوصول للهدف سواء أكان تكتيكيا  أم مرحليا  

فإنها  بالكلية، والحكم السياسة مربع تغادر أن المقاومة حركة تستطيع الولئن كان من الصعوبة بمكان أن   

 والحكم فالمقاومة ؛الحكم لصالح ومستقبلها وكيانها دورها وترهن المقاومة تجمد أو تلغي أن تستطيع ال المقابل في

 والمتناقضة، الصادمة عناصرهما بعض بين والمواءمة للتوفيق صيغةل وتحتاجان بعضا، بعضهما النتكمّ  وسيلتان

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

وإن مدخل هاذا األمار ال ياتم إال مان خاالل التوافاق بإعاادة ترتياب المرجعياة الفلساطينية علاى أساس جديادة، 

وقيادة جامعة للكل الفلسطيني، مشاروع حركاة تحارر وطناي يضاع حاد إلشاكالية وجدلياة العالقاة باين العمال السياساي 

 .اوموالمق

 مستقبلية الخيارات حماس 

 :العودة إلى المعارضة: الخيار األول 

م كانت تسعى للشراكة السياسية، وعندما تركت وحيدة 2331-2335حماس بمشاركتها في انتخابات  

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

 :وهذا الخيار له ايجابياته وسلبياته، أما ايجابياته 
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إن الخرو  من قيادة السلطة سيحرر العمل المقاوم الميداني، من كثير من اإلشكاالت والعقبات التي تقيده  . أ

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

 ( 013: 2310،يوسف)  58.الفلسطيني

أن عاودة هاذا الكاادر إلاى الحركاة و حمااس "ن العمل الحكومي الرسمي شاغل قطااع كبيار مان كاادر حركاة أ . ب

ااا كبياار ا" تفاار غ عناصاار وكااوادر وازنااة فااي الحركااة ماان العماال الحكااومي، وعودتهااا ل باإلضااافة، "ساايعطيها زخم 

خاار  بخباارات " حماااس"ة أن كااادر إلااى مواقعهااا األولااى فااي الحركااة، ساايعطي قااوة دفااع إلااى الحركااة، خاصاا

أنهاا ساوف تصاقل شخصايته، وساوف يانعكس فاي أداء الحركاة، ساواء و وثقافة جديادة مان العمال الحكاومي، 

  ".كان ذلك على الصعيد الوطني أو التنظيمي

خاارو  حماااس ماان قيااادة الحكومااة أزال عنهااا عاابء كبياار أثقاال كاهلهااا فااي ظاال الحصااار الخااانق ، والعزلااة  . ت

التقاادم فااي برنامجهااا االنتخااابي وتقااديم المسااتوى المعيشااي المطلااوب للمااواطن افلسااطيني تعيااق الدوليااة التااي 

 .ألف موظف 43بغزة، باالضافة لعبء استحقاع دفع رواتب أكثر من 

 :أما سلبيات ذلك فتتمثل بـ

الخااوف ماان الوصااول إلااى نقطااة صاادام مااع الساالطة، إذا اسااتأنفت حماااس عملياتهااا العسااكرية، األماار الااذي لاان  . أ

 . يروع لمن يقود السلطة، وهذا سيؤدي إلى انقسام جديد يدخل في اشكاليات وصراعات

وى الماليااة ابتعااد حمااس عاان إدارة الشاان العاام، ساايترك البااب مفتوحااا  علاى الفسااد ماان جدياد، وعاودة مراكااز القا . ب

 13.واالمنية للظهور، وإفقاد حماس لمكاسبها التي تحققت لها خالل مدة حكمها السابقة

بشكل عام فاإن هاذا الخياار وبعاد التطاورات السياساية التاي واكبتهاا القضاية الفلساطينية، وايماان حمااس باأن  

السياسااي فااي ذلااك، فهااذا الخيااار المقاومااة ليساات الوساايلة الوحياادة لتحرياار فلسااطين، باال ال يمكاان إغفااال الجانااب 

 .لدى حماس غير متوقع
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  :تشكيل حزب سياسي: الخيار الثاني 

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

دول االسالمية الرافض لفكرة العمل من خالل حزب سياسي كما اإلخوان المسلمين في مصر واألردن والعديد من ال

 .األخرى 

هذا الحزب ينسجم مع البنية السياسية للسلطة، ويخضع لبرناما فيه نوع من المرونة بقبوله بالدولة المؤقتة  

، ويحترم االتفاقيات الدولية، وتكمن أدواته بالمقاومة السياسية والسلمية يراعي في أجندته الظروف 11على حدود الا

 .السياسية الداخلية والخارجية

لااان تخااار  عااان الرؤياااة السياساااية التاااي ترتكاااز مالمحهاااا إلاااى أنهاااا وحاااول المنطلقاااات االساااتراتيجية للحااازب  

 :العناصر األربعة التالية

 .نظام حكم يعتمد مبدأ الشراكة السياسية والتحالفات الوطنية -

وأهااااداف  –المساااالحة والساااالمية  –التوافااااق الااااوطني عااااى مسااااتوى المواقااااف والسياسااااات، وأساااااليب المقاومااااة  -

 .النضال

التواصاال مااع العمااق االسااتراتيجي؛ العربااي واإلسااالمي، والتأكيااد علااى مكانتااه الحاضاارة فااي حمايااة الحقااوع  -

 .الفلسطينية، والدفاع عن مقدساتها 

االنفتااح علاى المجتماع الادولي، واسااتثمار حالاة التضاامن الكبيار مااع القضاية الفلساطينية داخال المجتمعااات  -

 (052: 2314يوسف،) 11.الغربية

أن تتبنااى حماااس فكاارة تشااكيل حاازب اسااتبعد  ،األساابقالاادين الشاااعر، نائااب رئاايس الااوزراء  ناصاار.إال أن د 

سياسي إسالمي ينخرط فاي الحيااة السياساية الفلساطينية، علاى غارار تجرباة اإلخاوان المسالمين فاي بلادان مثال مصار 

 :واألردن، منوه ا إلى أن هذه الفكرة تواجه عقبتين رئيسيتين
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 .ألولى داخلية تتعلق بالمواقف داخل حركة حماسا  -

الثانيااة خارجيااة تتعلااق بااالمواقف اإلساارائيلية والدوليااة التااي تطالااب الحركااة بالخضااوع للشااروط المعلنااة ماان  -

صاحيفة )12.اللجنة الرباعية الدولية، سواء بقيت الحركاة كماا هاي أو شاكلت حزباا آخار كواجهاة سياساية لهاا

 (م21/4/2312، األيام

أنه من الممكن أن ياتم بلاورة فكارة الحازب السياساي مان خاالل التقاارب باألفكاار ماع شخصايات سياساية  إال 

الاااذي سااايمارس دور  وأكاديمياااة ورجاااال أعماااال ومسااايحيين غيااار ماااؤطرين، تتفاااق رؤياااتهم ماااع رؤياااة الحااازب السياساااي

و وطني مقااوم دعاوي ترباوي ذ، وتبقى حماس حركة تحرر والدولية سياسي وسلمي على الساحة السياسية الفلسطينية

مرجعيااة سياسااية عليااا لهااذا الحاازب، فحماااس التعتاارف بإساارائيل لكنهااا تحتاارم االتفاقيااات الدوليااة، ولعاال هااذا الحاازب 

عناادما يتحااارك فاااي هاااذا المسااار وال يخااار  عناااه قاااد يفيااد حمااااس فاااي تساااويق فكرهااا السياساااي الوساااطي علاااى النطااااع 

 .اخل حزبها السياسيالداخلي والدولي بمساندة هؤالء النخب د

 :الشراكة في الحكم والحكومة: الخيار الثالث

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

المشاركة، فالعودة للمربع األول وإعادة تكرار سنوات الحصار والعزلة الدولي لن تفيد حماس، لذلك فخيارات حماس 

 :عدة اتجاهاتهذا االمر تتجه في في

التشريعي وأن تبقى فاعلة داخل قبة البرلمان دون الخوض بالحكومة، فبإستطاعتها ان  المشاركة في المجلس: أوال

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

 .يعي المعتاد للمجلس التشريعيقادمة، بجانب الدور التشر 

وطنية حكومة وحدة  المشاركة فيمن خالل  الموازنة ما بين المجلس التشريعي وما بين العمل الحكومي: ثانيا

 .بعيدة في مشاركتها عن أي وزارات سيادية
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هيئة ن فشلت جوالت المصالحة ووصلت لطريق مسدود، فالخيار تشكيل إبحيث  المشاركة في ادارة غزة: ثالثا

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

 .الفلسطينية ومن ضمنها الفصائل النطوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية

المقاومة  أمام كل الخيارات، فلن ينضا أي خيار بدون توافق وطني فلسطيني من خالل الجمع بين خيار 

والمفاوضات على أساس جلب حقوع الشعب الفلسطيني بآلية متفق عليها بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، 

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

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

المقاوم قائم على كامل فلسطين المحتلة ليس بغزة فقط، وحتى إن نجحت حماس في غزة وحدها، ولم تستطع التقدم 

 .خطوة واحدة نحو األمام في الضفة فال يعتبر ذلك نجاح لمشروح التحرير لدى حماس، وستبقى تبرح مكانها
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 :تايصو تلاو  النتائج

 جئاتنلا :الا و أ

 :التالية لنتائجتوصلت الدراسة إلى ا 

، وأن م، على أساس أن أوسلو انتهت ميدانيا  2331استندت حماس في مشاركتها باالنتخابات الثانية  .1

، ألن االحتالل نفسه لم يلتزم بها، وألن المفاوضات وصلت لطريق مسدود، وأن االواقع السياسي قد تجاوزه

مقاومة الرواسب المتبقية من أوسلو تأتي النظام السياسي بحاجة لبلورة على أسس الشراكة الفلسطينية، وأن 

 .بالتغيير من داخل السلطة على أساس التغيير واإلصالح

 إيجادمشاركتها في االنتخابات، بشكل أساسي لحماية ظهر المقاومة، من خالل هدفت حماس من  .2

ي المقاومة سن القوانين والتشريعات التي تحم عبرمعارضة من داخل قبة البرلمان، وتعزيز روح المقاومة 

، ويعتبر ذلك إحدى المثالب الذي حققته، ولم تكن تخطط لذلك واستمراريتها، لكنها تفاجأت بحجم الفوز

على حماس، في أنها لم تستند لرؤية مستقبلية استشرافية مدروسة، بل فرض عليها الواقع لتشكيل الحكومة 

 .هجابياتهذا الموقف وإي دون النظر لسلبيات

د من التحديات الداخلية والخارجية في فترة حكمها تمثلت بالحصار واالنقسام والعزلة واجهت حماس العدي .0

إدارة أزمات ومواجهة تحديات، مما أدى لتولد  في الحكم تجربتهاوسادت الدولية والعدوان المتكرر عليها، 

 .أمام أعباء ال تنتهي عليهاضغط كبير 

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

 .تطورا نوعيا فيها، ومن خالل التنوع في استخدام األسلحة والمديات الصاروخية التي وصلت إليها

 دولة ضمن جاءت التجارب هذه ألن ،األخرى  سالميةبالتجارب اإل ، الحكم في حماس تجربة تقارن  ال .5

 بسبب تجربتها، على الرشيد الحكم أدوات سقاطإ يمكن كما الاحتالل،  ألي تخضع ال بذاتها مستقلة

 .واجهتها التي والخارجية الداخلية التحديات
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الوطني، وال يمكن  العمل فصائل بين السياسية الشراكة في ظل غياب والحكم المقاومة بين الجمع صعوبة .1

ولية الصعب أن تتحمل مسؤ ة والقدس، ومن لحماس أن تتقدم في مراحل التحرير في غزة بدون الضف

 .الحكم لوحدها، فالظروف السياسية والمقاطعة االقتصادية والعزلة الدولية تحول دون ذلك

كمظلة  الثانيةرساء مة والحكم، فهي متمسكة باألولى، وإبين المقاو  حماس تفاضلليس من المتوقع أن  .1

لكنها ، ينة، وقد تتخلى عن الحكومةبنية تحتية للمقاومة متجاد ن، ألنها استطاعت إيلحماية المقاومي

 .نفسها داخل أروقة البرلمان لتبقى قوة معارضة داخل النظام ستبقي

 :التوصيات -ثانياا 

 :توصي الدراسة بامن خالل استعراض الدراسة لتجربة حماس في الجمع بين المقاومة والحكم،   

المشاركة في السلطة من خالل تحديدها  الفصل بين أهداف الحركة التي تعتبر المرجع العام لها، وأهداف .1

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

تشكيل هيئة إدارية تدير : من خالل، في حال فشل المصالحة دارة غزةضرورة السعي للبحث عن شركاء في إ .2

، على أن تكون مرجعية الهيئة أو بمشاركة فصائلية فيها ة ومستقلينشخصيات موالية للحركبالحكومة في غزة، 

 .الل الفصائل في غزةالمشّكلة اإلطار الوطني الذي يتم تشكيله من خ

على حماس المضي قدما  بالمصالحة، من خالل صياغة تحفظ استمراريتها في العمل السياسي والمشارك في  .0

 :من خالل النظام السياسي

 .يكلة منظمة التحرير، وتشكيل مرجعية وطنية تشمل جميع الفصائلالسعي إلعادة ه  .أ 

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

 .، ذات طابع خدماتيالغربية

 .البرلمان خالل من قوية معارضة وتكون  التشريعي، المجلس في تمثيلها على حماس تحافظ  .  


