
 

 

 أكــــــــــــــــادميية دراســــــات الالجئني

  برانمج دبلوم الدراسات الفلسطينية

  قســـم األحبـــاث والدراســــــات

                     

 حبث بعنوان

من املقاومة الفلسطينية اإلسالمية يف القضية الفلسطينية فصائل دور 
 م(2014 – م1987)

 إعــــــــــــــــــــداد الطالب

 سائد حممود كشكو

 مدير دائرة يف وزارة املالية الفلسطينية بغزة
 

 تورـدكـالراف ـــإش

  وكت ـاد شـزي                                       
 ُقد َِّم هذا البحث استكماالً لِّمتطلبات احُلصول على

 والعطاء[األمل  ]فوج 2016/2017دبلوم الدراسات الفلسطينية من أكادميية دراسات الالجئني لعام:  

 
 م 2017-أبريل-15



 

1 

 

 المقدمة  ❖
االحتالل،  جريمة على وشرعي يطبيع فعل باألساس رد هي وإنما فراغ، من تنشأ لم الفلسطينية المقاومة

 حق مشروع لذلك باإلضافة وهي ذاتها، االحتالل جريمة استمرار من االستمرار في وحقها مشروعيتها وتأخذ

 المقاومة اإلنسانية، كما ظلت والمواثيق الدولي القانون  يكفلها مثلما تماما   السماوية، الشرائع تكفلته كافة

 األرض والحقوق. السترداد طريقا  وحيدا   المسلح( فلسطينيا  )الكفاح الدارج بالتعبير أو الفلسطينية

 بسبب م1967 عام حرب بعد العربي الوطن امتداد على كبيرا   شعبيا   زخما  الفلسطينية  المقاومة كسبت

 األراضي وفي غزةقطاع و  الغربية الضفة في اإلسرائيليين ضد فدائية عمليات بشن والمباشرة لسالحل امتشقاها

وحيث بدأت حركة فتح العمل الفدائي وكانت الرائدة والوحيدة فيه وأخذت باستقطاب  م،1948في العام  لمحتلةا

واخذت لتحرير فلسطين مثل الجبهة الشعبية أن تشكلت المقاتلين وتدريبهم، وما لبثت فصائل فلسطينية أخرى 

لم يكن مستغربا  أن تكتسب بذلك ترتفع، و تتحسن و ت معنويات الجماهير أوبد تمارس العمل المقاوم ضد إسرائيل

في الوقت الذي الذت فيه  )إسرائيل(المقاومة ذلك الزخم الكبير ألنها كانت البندقية الوحيدة المفتوحة في وجه 

الناس نفوس ، وبالتالي بعثت المقاومة الفلسطينية األمل في م1967نادق األخرى إلى صمت هزيمة عام الب

 ون من دعم.عفجادوا لها بما يستطي

 حركة ميالد أيام م بعدة 1987ديسمبر 8 في األولى االنتفاضة انطالق بعد الفلسطينية الساحة شهدت

 العربية المنطقة في الممتدة من أجنحتهما وجناح المسلمين اإلخوان لحركة امتدادا   حماس اإلسالمية المقاومة

 فقد الفلسطينية، المقاومة في فصيال  فعاال   حولتصب في فلسطين، والجهاد المقاومة ساحة لدعم واإلسالمية

 التسوية مشاريع كل حماس حركة رفضت م، ولقد1967عام  المحتلة األراضي داخل حماس، من حركة انطلقت

 (.م2010الدبس،) م 1988أغسطس في ميثاقها لتضع األولي االنتفاضة مع تزامنت التي السلمية

 المقاومة تبنت التي األساسية الفلسطينية بأن القوى  م1987مرحلة االنتفاضة األولى في العام  تميزت

 السلمية التسوية خط إلى جنحت قد فتح وحركة ف.ت.قيادة م في ممثلة السابقة سنة العشرين طوال المسلحة
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 تنفيذ في وبرعت جهادي، إسالمي منظور وفق العسكري  العمل تبنت جديدة فلسطينية فصائل ظهرت بينما

 حركة أقل بدرجة وإن جانبها وإلى الجهادية الفعاليات قيادة حماسحركة  فتولت اخل،الد في ةالعسكري العمليات

 الداخل إلى انتقل المسلحة المقاومة في الثقل مركز أن المرحلة هذه مظاهر من وكان، ميسالاإل الجهاد

 .م(2002في الخارج )صالح، متركزا كان أن بعد غزة وقطاع الغربيةالضفة  في الفلسطيني

 مشكلة البحث: ❖
فصائل المقاومة الفلسطينية اإلسالمية  ما دور التالي: "مشكلة البحث في السؤال الرئيسي  يمكن صياغة

" ومن هذا السؤال تتمثل مشكلة البحث في اإلجابة عن م؟2014-1987 يعامما بين على القضية الفلسطينية 

 األسئلة الفرعية التالية:

-م1987ما بين عامي  األحداث على الساحة الفلسطينيةالفلسطينية مع  كيف تفاعلت الفصائل اإلسالمية -1

 م؟2014

 هل حققت الفصائل اإلسالمية إضافة نوعية على المقاومة الفلسطينية؟ -2

 هل ساهمت فصائل المقاومة اإلسالمية في الحفاظ على الثوابت الفلسطينية للشعب الفلسطيني؟ -3

 نية بشكل عام وعلى حركة حماس بشكل خاص؟كيف أثرت تجربة الحكم على القضية الفلسطي -4

 أهمية البحث ❖
 :فيما يلي لبحثا اتكمن أهمية هذ

أحداث وتطورات كبيرة من كبيرة من تاريخ المقاومة الفلسطينية اإلسالمية وما فيها زمنية يستعرض فترة  -1

 وخصوصا  على صعيد استخدام أساليب جديدة في الصراع بين المقاومة والعدو الصهيوني.

افة بحثية ومساندة للمؤلفات والمراجع المتوفرة في المكتبات العربية للمساهمة في زيادة المعلومات إض -2

 .البحثالشاملة حول موضوع 
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مساعدة الباحثين والمختصين في دراسة القضية الفلسطينية بشكل عام، والمقاومة الفلسطينية بشكل خاص،  -3

 وللقارئ العام.

 أهداف البحث  ❖
 :إلىتهدف الدراسة 

األولى في العام دراسة األوضاع الفلسطينية داخل األراضي المحتلة قبل إندالع اإلنتفاضة الفلسطينية  -1

1987 . 

الجهاد  –)حماس البارزة على الساحة الفلسطينية ومنها المقاومة الفلسطينية اإلسالمية  فصائلالتعرف على  -2

 اإلسالمي(.

 (.2000-1987في أحداث اإلنتفاضات الفلسطينية ) التعرف على أثر المقاومة الفلسطينية اإلسالمية -3

، 2009-2008التعرف على دور المقاومة الفلسطينية االسالمية في الحروب الثالثة على قطاع غزة ) -4

2012 ،2014.) 

 (.2014-2006)ما بين عامي الحكم وجمعها للمقاومة والسلطة التعرف على تجربة حركة حماس في  -5

 فروض البحث  ❖
 رضيات أساسية وهي:يتبنى البحث ف

 المقاومة الفلسطينية اإلسالمية أضافت نوعية للعمل المقاوم المسلح في فلسطين. -1

 المقاومة الفلسطينية اإلسالمية أثرت بشكل واضح على األمن الصهيوني. -2

 ساهمت المقاومة الفلسطينية اإلسالمية في الحفاظ على الثوابت الفلسطينية. -3

 تهديد استراتيجي للعدو الصهيوني. تجربة حركة حماس في الحكم شكلت -4

 منهج البحث ❖
 كال  من: في هذا البحث علىسيعتمد الباحث 
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ألن طبيعة المشكلة البحثية تفرض وضعها في إطار منهجي محدد من خالل المنهج  :المنهج التاريخي  -

 . زمنيا  سياق تاريخي متسلسل تسلسال  والحرص من قبل الباحث على تناول موضوعات البحث في التاريخي 

سيتم استخدامه ألنه المنهج المكمل للمنهج التاريخي وألن موضوع البحث قضية موجودة : المنهج الوصفي  -

 وحديثة يجب تحليلها ووصفها وصفا  دقيقا .  

الدراسات  هامنفي الحصول على المعلومات و سيعتمد الباحث على المصادر األولية أدوات الدراسة:   -

 المتعلقة بموضوع البحث.والمنشورات حاث السابقة والكتب واألب

 حدود البحث ❖
 رئيسية هي: تنقسم حدود البحث إلى ثالثة أقسام

 الحدود الموضوعية: ينحصر موضوع البحث في المقاومة الفلسطينية اإلسالمية.  -

 (.2014-1987الحدود الزمانية: وتشمل الفترة الزمنية للبحث وهي تمتد ما بين عامي ) -

 (. 1948راضي المحتلة في العام األ –الضفة  – )غزة التاريخيةة: وتشمل فلسطين الحدود المكاني -

 الدراسات السابقة ❖
 لقد استند البحث إلى بعض الدراسات السابقة منها:

الداخلية وأثرها على حركة المقاومة االسالمية )حماس(  "التطوراتبعنوان م( 2010)الدبس،دراسة -1

2000-2009." 

ال : محاولة الوقوف على أساس نشأة حركة حماس والتعرف على مواقفها الوطنية هدفت الدراسة إلى أو 

ثالثا : تتبع محاولة التعرف على كيفية تعاطي الحركة مع انتفاضة األقصى وتزايد شعبيتها. والسياسية. ثانيا : 

حركة. رابعا : األحداث التي مرت بها الحركة بعد االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة وما تأثيرها على ال

االطالع على مدى قدرة حركة حماس على التحول وإدارة األزمات واالنتقال نحو تغليب العمل السياسي على 
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على العمل العسكري. خامسا : معرفة مقدرة الحركة على التأقلم في أجواء تطورات القضية الفلسطينية ثم 

 السياسية. الساحة

المنهج الوصفي، منهج تحليل المضمون، والمنهج المقارن لمعالجة  اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي،

 موضوع الدراسة.

خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان اهمها صعوبة أن تزاوج حركة حماس بين العمل العسكري 

 المقاوم والعمل السياسي الحكومي. 

حركة حماس للمصالحة  وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات الهامة ومنها ضرورة سعي

 الفلسطينية من أجل إنهاء االنقسام الفلسطيني وتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية.

أثر المقاومة الفلسطينية على األمن القومي اإلسرائيلي من م( بعنوان "2010،دراسة)حبيب -2
 م(.2009-م2000)

 ثمانية خالل من اإلسرائيلي،القومي  األمن على الفلسطينية للمقاومة المختلفة التأثيرات الدراسة تناولت

 واالجتماعية واإلعالمية واالقتصادية والعسكرية والديمغرافية السياسية التأثيرات فدرست، أساسية محاور

 سفرها أثناء إلسرائيليةللقيادات ا هاجسا   تشكل أصبحت التي القانونية التأثيرات وأخيرا   واألخالقية، والنفسية

 الدول من العديد في ضدها المرفوعة القانونية الدعاوى  بسبب لالعتقال، تعرضها من خوفا   جالخار  إلى

 شكلت حيث،  )م 2009 -م 2000 ( عامي بين ما الممتدة الزمنية الفترة على الدراسة وركزت األوروبية

 لدى العتبارها(، سحما) اإلسالمية المقاومة حركة تقودها التي اإلسالمية المقاومة دور بروز المرحلة هذه

 .الدولة يهدد استراتيجيا   خطرا   اإلسرائيلية االستخبارات وأجهزة القرار صناع دوائر
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 هيكل البحث  ❖

 لبحثاإلطار العام لالفصل األول:  •

 المقدمة -

 البحثمشكلة  -

 لبحثأهمية ا -

 لبحثأهداف ا -

 بحثفرضيات ال -

  بحثمنهجية ال -

  بحثحدود ال -

 الدراسات السابقة  -

 فصائل المقاومة الفلسطينية اإلسالمية البارزة على الساحة الفلسطينية: نياالفصل الث •

 مقدمه -

 حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(.المبحث األول:  -

 حركة الجهاد اإلسالمي المبحث الثاني:  -

في قطاع غزة دور المقاومة الفلسطينية اإلسالمية في األحداث داخل األراضي المحتلة : الثالث الفصل •

 ة الغربية.والضف

 مقدمه -
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 م.1987األولى في عام  المبحث األول: االنتفاضة -

 م.2000إنتفاضة األقصى في عام المبحث الثاني:  -

 على غزة الثالثة دور المقاومة الفلسطينية اإلسالمية في الحروب: رابعال الفصل •

 مقدمة -

 م.2009-م2008حرب المبحث األول:  -

 م.2012حرب المبحث الثاني:  -

 م.2014حرب : المبحث الثالث -

 م(2014-م2006تجربة حماس في الحكم ما بين عامي ): خامسال الفصل •

 مقدمه -

 لمبحث األول: النظام والبرنامج.ا -

 المقاومة والحكم.المبحث الثاني:  -

 المبحث الثالث: التفرد والشراكة -

 المبحث الرابع: االنكفاء واالنفتاح -

 النتائج والتوصيات :السادس الفصل •

 لمراجعقائمة المصادر وا ❖
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 فصائل المقاومة الفلسطينية اإلسالمية البارزة على الساحة الفلسطينية: انيالفصل الث ❖
 

 مقدمة •

تبنى الفكر االسالمي كمنهج في تفكيرها وسياستها في مطلع ظهرت حركات المقاومة الفلسطينية التي ت

يشها األراضي المحتلة في الضفة الثمانينات والتي كان لظهروها جدوى طبيعية نتيجة الظروف التي كانت تع

 اواسع اقت انتشار ئلي كانت النشأة في قطاع غزة و الالربية وقطاع غزة، ونظرا  للطبيعة المحافظة والتماسك العا

 الناس وخصوصا  في مقاومة المحتل. بين صفوف

الجهاد  حركة-ماسح )حركةسنتناول في هذا الفصل أهم الحركات الفلسطينية اإلسالمية المقاومة للمحتل وهي 

 اإلسالمي في فلسطين(.

 اومة اإلسالمية )حماس(حركة المقالمبحث األول:  •

 النشأة:  -

ولكن الحركة عرفت ، 1987في ديسمبر  األولىظهر اسم حركة المقاومة االسالمية مع انطالق االنتفاضة 

ة هي أن حماس هي أحد أشكال بأنها جناح من أجنحة اإلخوان المسلمين في فلسطين، والحقيقنفسها منذ البداية 

 المقاومة التي قرر اإلخوان المسلمون الفلسطينيون تبنيها ضمن تاريخهم الطويل في العمل الشعبي والمقاوم.

نشأ في فلسطين منذ بداية األربعينيات من الذي وبالتالي فإن حماس لم تأتي من فراغ وإنما هي استمرار لعملهم 

حتى وصلت  1945ل العلني المنظم وافتتاح الفروع والمقرات منذ أواخر سنة واتخذ شكل العم، القرن العشرين

 هادي ضد المشروع الصهيوني ) الذي، وهي امتداد لعملهم الج1948فرعا  قبل حرب  نحو خمس وعشرين

، وفي عمليات المقاومة في قطاع غزة في 1948يعتبرونه جزءا  من عقيدتهم( منذ أن شاركوا بقوة في حرب 
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، وفي 1970 -1968وفي معسكرات الشيوخ )تحت غطاء حركة فتح( في  1955 1953-ما بين  الفترة

إلى أن كشف تنظيمه العسكري )المجاهدون ات نيمحاوالت الشيخ أحمد ياسين المبكرة في أوائل الثماني

 م(.2002) صالح، 1984الفلسطينيون( واعتقل سنة 

صلبة مكنتها من وحركية وشعبية سس أيديولوجية وقد تمكنت حماس منذ البداية من االستناد على أ

الوقوف في وجه الضربات القاسية التي تلقتها من الكيان الصهيوني ومن السلطة الفلسطينية بعد ذلك وقد 

 أعانها على ذلك:

عراقة وقدم التنظيم اإلخواني الفلسطيني، إذ أنه أقدم تنظيم حركي فلسطيني ال يزال يحتفظ بفاعليته على  -1

 ة.الساح

تراث اإلخوان المسلمين العالمي الفكري والدعوي والتربوي الضخم، الذي أنتجته مدرسة الشيخ حسن البنا  -2

ومفكروها في بلدان العالم منذ الثالثينيات وحتى اآلن. مما ساعدها في تحدي الرؤية واألولويات 

 والمواقف منذ مراحل مبكرة من نشأتها.

 .1948وم يفخرون به منذ سنة استناد اإلخوان إلى ماضي جهادي مقا -3

على مشروع المقاومة العسكرية فقط وإنما مثلت دعوة شمولية دعوة اإلخوان وتكاملها، بحيث لم تركز  -4

إصالح ومدرسة تربوية وهيئة اجتماعية خيرية. وتغلغلت في أوساط الناس، بحيث استفادت من هذه 

 اقتالعها أمرا  يكاد يكون مستحيال . األنشطة في تجنيد عناصرها وتجديد نفسها، مما جعل عملية

وهذه األسباب تفسر بأن حماس ومنذ نشأتها لم تبدأ من ذيل القائمة الطويلة لمنظمات المقاومة الفلسطينية، 

لمنظمة التحرير  وإنما قفزت مباشرة لتكون المنافس األول والقوي لحركة فتح التي تعد العمود الفقري 

سترد عافيتها في الوسط الفلسطيني منذ منتصف بدأت تان المسلمين اإلخو ن حركة الفلسطينية. إذ أ

 السبعينيات، وبدأت تفوز في االنتخابات الطالبية في الجامعات منذ أواخر السبعينيات. 
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قد اتخذ بالتنسيق بين الداخل والخارج، غير أن قيادة الخارج  (حركة حماس)يبدو أن قرار اختيار االسم 

ختيار التوقيت المناسب، وعندما وقعت حادثة دهس أربعة من العمال الفلسطينيين أعطت للداخل صالحية ا

هو ما بدأ فعال   تثوير الوضع و ليلتها قررت ويادة اإلخوان في قطاع غزة ، اجتمعت ق1987ديسمبر  8في 

ن من تيار ظاهرات من مخيم جباليا، وكان اثناعندما خرجت الم 1987ديسمبر  9بعد صالة فجر يوم 

ديسمبر  14إلخوان هما حاتم أبو سيس ورائد شحادة أول شهيدين في اإلنتفاضة األولى في فلسطين. وفي ا

أصدرت حركة المقاومة اإلسالمية حماس بيانها األول الذي عبر عن مجموعة من سياساتها  1987

 وتوجهاتها، ومن هنا كانت النشأة.

 التطور الفكري والسياسي: -

 وجية وطرحها السياسي والفكري على النقاط التالية:ترتكز هوية حماس األيديول

 أنها حركة جهادية شعبية إسالمية تستند في فكرها ووسائلها ومواقفها إلى تعاليم اإلسالم وتراثه الفقهي. -1

طارين العربي واإلسالمي، وأن تحرير فلسطين إلى اإلتؤمن بتوسيع دائرة الصراع ضد المشروع الصهيوني   -2

ر جهود المسلمين جميعا ، وأن اإلسالم هو المؤهل الوحيد لتفجير طاقات األمة وتحرير لن يتم إال بتضاف

 األرض المقدسة.

تؤمن أن قضية فلسطين قضية إسالمية أساسا ، وأنها أمانة في عنق كل مسلم. وأن تحريرها فرض عين   -3

 على كل مسلم حيثما كان.

 مصيري ذو ابعاد عقدية.تعتقد أن الصراع مع العدو الصهيوني، هو صراع حضاري  -4

ترى أن مصالح االستعمار الغربي االستراتيجية واالقتصادية وخلفياته الثقافية والدينية قد التقت مع المطامع  -5

األمة العربية واإلسالمية، وتمزق وحدتها، اليهودية الصهيونية في إنشاء دولة لليهود في فلسطين، حتى تفرق 

 التبعية. وتبقيها ضعيفة متخلفة تدور في فلك
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أنها معركة تتوارثها تؤمن أن المعركة مع العدو اليهودي الصهيوني هي معركة وجود وليس معركة حدود، و  -6

 األجيال، وأنها صورة من صور الصراع بين الحق والباطل.

حفظ حرماتهم، تتميز الحركة بين اليهود بوصفهم أهل كتاب لهم أحكامهم الخاصة في كتب الفقه، حيث  -7

هم المدنية وحريتهم الدينية في إطار الدولة اإلسالمية، وبين اليهود المعتدين الذين اغتصبوا وتصان حقوق

 لكونهم محتلين غاصبين ألرض فلسطين.بل فلسطين فوجب حربهم وقتالهم ليس لكونهم يهودا 

ة ترى أن الجهاد هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين، لكنها ترى أن الجهاد يجب أن يستند إلى منظوم -8

حركة التغيير لبناء  اقتصادية لتوفير شروط النهضة الحضارية و اجتماعية و تربوية و سياسية و :متكاملة

 متكامل لجيل الجهاد والتحرير.

 أنه ال بد من إعداده و تؤكد على أن شعب فلسطين هو رأس الحربة في مواجهة المشروع الصهيوني، و -9

 دعمه بكافة الوسائل ليقوم بدوره المنشود.

تسليمها بأن بين  في الساحة الفلسطينية، وتسعى للجمع بين خصوصيتها الحالية كحركة وطنية فاعلة  -10

 تحرير فلسطين يستدعي في النهاية حركة أو نموذجا  إسالميا  شامال .

ترى أن فلسطين أرض وقف إسالمي على أجيال المسلمين يوم القيامة، ال يصح التفريط أو التنازل عنها  -11

 زء منها.أو عن أي ج

تقر حماس التعددية السياسية، واختالف وجهات النظر، مع سعيها إليجاد قواسم مشتركة للتصدي  -12

 للمشروع الصهيوني.

تقر حماس التعددية الدينية، وترى أن المسيحيين شركاء في الوطن، ولهم من الحقوق والواجبات مثل  -13

 لمحتل.غيرهم، وأنهم يجب أن يأخذوا نصيبهم متكامال  في مقاومة ا

 البنية التنظيمية لحماس: -
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قتل جندي  أصدرت حماس ميثاقها، وبدأت عملياتها العسكرية بإختطاف و 1988أغسطس  18في 

 1989من بعدها شن جيس االحتالل اإلسرائيلي حملة شاملة ضدها في مايو  . و1989إسرائيلي في فبراير 

لكن  توالت حمالت االعتقال، و مد ياسين. وأدت العتقال معظم قياداتها، وعلى رأسها الشيخ المؤسس أح

تطور عمل حماس العسكري،  حماس كانت قادرة على تقديم قادة جدد وعلى االستمرار في أصعب الظروف. و

عملية إبعاد شكلت  التي مثلت جناحها العسكري الضارب. و 1992فأنشأت كتائب الشهيد عز الدين القسام في 

( عالمة فاصلة، حيث نجحت من أعضائها 380 )نحورجالها  رموزها و شخصا  معظمهم من قادتها و 415

 حماس في المعركة اإلعالمية، واضطر الكيان الصهيوني إلى اعادتهم.

وجهت باتفاق أوسلو، مما حرمها من فرص و ، لكنها 1993نجحت حماس في تطوير عملها في سنة  و

م، لكنها ظلت على 2000-م1994 ضدها قت مصاعب جمة بسبب ممارسات السلطةو ال، التوسع و النمو

 على عملياتها النوعية القاسية ضد العدو الصهيوني. وحضورها السياسي وشعبيتها   

  لجهاد اإلسالمي في فلسطينا: حركة الثانيالمبحث  •

 النشأة: -

قام عدد من اإلسالميين من أبناء فلسطين بالعمل لتكوين حركات جهادية لتحرير األرض  1967بعد نكبة 

قام اإلخوان المسلمون بإعداد مجموعات من الشباب للجهاد في فلسطين، وأقاموا  1968لمغتصبة. وفي عام ا

في شمال األردن تحت مظلة حركة فتح، واستمروا في جهادهم حتى عام  قواعد الشيوخسميت بقواعد لهم 

نوب لبنان، وكان في . ولما توقف العمل الفدائي في األردن، انتقل عدد من هؤالء الشباب إلى ج1970

تم إيجاد قواعد لهم في منطقة صور وصيدا بلبنان،  1973مقدمتهم: محمود حسن، وحامد أبو ناصر. وفي عام 

بالتعاون مع إسالميين داخل حركة فتح، كان منهم: ناهض الريس وأبو المنذر. وأصبحت هذه القواعد تعمل باسم 

التقى  1978. وفي عام "أبو جهاد "تعمل بإشراف خليل الوزيرالحركة اإلسالمية المجاهدة، وكانت هذه القوى 
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الشيخ أسعد بيوض التميمي في بيروت بخليل الوزير ممثال  لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، التي طرحت فكرة 

 إنشاء تنظيم إسالمي مقاتل مستقل واستعدادها لدعمه.

بدأ ترتيب العالقة بين  1983المي. وفي عام بدأ الشيخ أسعد بتكوين حركة الجهاد اإلس 1980وفي عام 

وعبد العزيز عودة بتكوين حركة جهادية في  ،الحركة ومنظمة التحرير. وفي أوائل الثمانينات بدأ فتحي الشقاقي

بدأت تتكون سرايا الجهاد في جنوب لبنان من الحركة اإلسالمية المجاهدة،  1986قطاع غزة. وفي عام 

كة فتح أبرز اعضائها: محمد بحيص وحمدي سلطان ومنير شفيق، ومجموعة فتحي ومجموعة إسالمية داخل حر 

حي الشقاقي والشيخ أسعد توتمت اتصاالت بين ف”. الطالئع اإلسالمية“الشقاقي في قطاع غزة والتي عرفت باسم 

الشيخ وقام الشقاقي بمبايعة ”. حركة الجهاد االسالمي“التميمي، أسفرت عن تشكيل إطار عسكري يحمل اسم 

أسعد أميرا  للحركة. وتم تعاون بين الحركة وسرايا الجهاد. وكان لحركة الجهاد دور في تفجير االنتفاضة سنة 

، حيث شاركت في المظاهرات واالضرابات، وقامت بعمليات ناجحة مثل عملية الشجاعية في غزة، 1987

ما دبت بين هذه المجموعات خالفات  لكن سرعان و عطاف عليان في القدس.عملية  وعملية باب المغاربة، و

أعلن الشقاقي  1989تتعلق بأمن التنظيم، وعالقات الشقاقي بالثورة اإليرانية، مما أدى إلى انفصالها. ففي عام 

فلسطين، مستفيدا  من عالقاته التنظيمية السابقة، ومن توطيد عالقته مع -لحركة الجهاد اإلسالمي “نفسه أميرا  

. واستمرت "بيت المقدس-حركة الجهاد اإلسالمي "الجهاد اإلسالمي األم تغيير اسمها إلى  إيران. وقررت حركة

، ثم توقفت بسبب التضييق 1992إلى عام  1989في جنوب لبنان تعمل بشكل منفصل من عام  "سرايا الجهاد"

حركة "ي الخليل. وتعد عليها. وكان لها العديد من العمليات في جنوب لبنان وفي فلسطين أهمها عملية الدبوية ف

فاعلية العسكرية والتأييد التي تزعمها فتحي الشقاقي أهم هذه الحركات من حيث ال "فلسطين –الجهاد اإلسالمي 

 م(.2017الفلسطينية، )الموسوعة الشعبي

 التأسيس وإنطالقة العمل: -
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حوار فكري على  من” الطالئع اإلسالمية“، تحول مشروع 1981بعد عودة الشقاقي ورفاقه من مصر عام 

هامش حركة اإلخوان المسلمين إلى حركة جهادية في قطاع غزة، أخذت تتعهد شبابها بتربية ثقافية وسياسية 

، وأخذت تتوسع قاعدتها في 1984وفكرية خاصة، ثم تبلورت فصيال  مقاتال  على الساحة الفلسطينية منذ عام 

هاد اإلسالمي في قطاع غزة هم: فتحي الشقاقي، األمين قطاع غزة والضفة الغربية. وكان المؤسسون لحركة الج

. وعبد العزيز عودة، الذي مهد األرضية 1984العام للحركة، وقائد المجموعات العسكرية األولى منذ عام 

للحركة في غزة وتولى مهام الدعوة والتعبئة، وسيد بركة، وبشير نافع المسؤول اإلعالمي، وتيسير الخطيب 

عبد هللا شلح األمين العام الحالي بعد اغتيال  رمضان ووأحمد مهنا مؤسس الجهاز العسكري،  المسؤول المالي،

 .الشقاقي
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دور المقاومة الفلسطينية اإلسالمية في األحداث داخل األراضي المحتلة في : الثالث لفصلا ❖
 قطاع غزة والضفة الغربية.

 ةمقدم •

ة والتي تمثلت في حركتي حماس وحركة الجهاد اإلسالمي دورا  بارزا  في كان للمقاومة الفلسطينية اإلسالمي

 فعاليات األحداث داخل األراضي المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية.

م، 1987سنتناول في هذا الفصل دور فصائل المقاومة الفلسطينية اإلسالمية في أحداث االنتفاضة األولى سنة 

 .م2000صى وكذلك دورهم في انتفاضة االق

 م.1987دورهم في اإلنتفاضة األولى المباركة سنة المبحث األول:  •

نحو لحركات المقاومة اإلسالمية م هي بمثابة شرارة االنطالقة 1987اإلنتفاضة الفلسطينية األولى سنة  تعتبر 

 العمل المقاوم والفدائي داخل األراضي المحتلة سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.

 حركة المقاومة اإلسالمية حماس:  دور -

أحد سائقي الشاحنات من م، وعندما قام 1987بدأ دور حركة حماس منذ تفجير االنتفاضة األولى سنة 

سطين في مسيرات الشعب الفلسطيني في كل أنحاء فل المستوطنين قتل بسيارته أربعة عمال فلسطينيين، فخرج

اإلخوان في غزة وقرروا االستمرار في  اسبوعا  فالتقت قيادة احتجاجية على جرائم الصهاينة واستمر األمر

 سبقه بسنوات إعدادات الشيخ أحمد ياسين رحمه هللا وبل قد واكب ذلك  التظاهر في مواجهة المحتل، و

 م وبقي نحو سنتين و1983اعتقل على أثرها عام  الصهيوني عسكرية لمواجهة االحتالل تحضيرات أمنية و
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في هذه الفترة  بقي مشروعه في رأسه و دل األسرى الذي قامت به القيادة العامة مع الصهاينة وأفرج عنه في تبا

اإلعداد والتحضير لعمل  -خاصة في الكويت  –أيضا  قررت قيادة الحركة اإلسالمية الفلسطينية في الخارج 

أربعة شباب  يونية التي قتلتحادثة الشاحنة الصه حادثة الطائرة الشراعية وجهادي ضد االحتالل، وهكذا كانت 

فجر االنتفاضة ) انتفاضة المساجد ( بعد أن كان أبناء الحركة اإلسالمية في الداخل والخارج لهم  ذيالفتيل ال

توجه بهذا اإلطار، ولكن الشعب الفلسطيني هو الذي فجر االنتفاضة بكل قواه، والحركة اإلسالمية كان لها 

 توقفها كما كان الشأن فيما سبقها من تحركات.اريتها وعدم الدور األبرز بالحفاظ على استمر 

اإلمكانيات،  السالح و قد أثبتت هذه االنتفاضة أن إرادة الصمود والمقاومة والمواجهة ليست المواد و و

السالح هو الذي يصنع المقاومة،  فاإلرادة تصنع اإلمكانيات وتأتي بالسالح وتطور القدرات وليس اإلمكانيات و

أن امكانات شعبنا في هذه المرحلة كانت ال تساوي شيئا أمام عتاد الصهاينة وعددهم بما في ذلك حركة ذلك 

في ذلك الوقت، ثم صارت حماس  –حماس والتي هي الجناح العسكري لجماعة اإلخوان المسلمين في فلسطين 

سام في القالشهيد عز الدين هو كتائب  تعني جماعة اإلخوان المسلمين في فلسطين وصار لها جناحا  عسكريا  

 م.1990نهايةعام

في هذه المرحلة لم تكن حماس تملك سوى الحجارة التي انطلقت بها مع جموع الشعب الفلسطيني لمقاومة 

حرب السكاكين عندما في الضفة الغربية المحتل الغاصب ثم فجر عامر أبو سرحان أحد ابناء الحركة اإلسالمية 

وبدأ بعدها شباب الحركة الوادي. ص مليئة بالجنود وحرك مقود الباص باتجاه طعن بسكينه سائق حافلة با

ربما األربعة أو حتى  بالبحث عن سالح لينفذوا فيه عملياتهم التي يخططون لها، فكانت الخليتان والثالثة و

وهكذا. وبدأ المنطقة يترددون على بندقية واحدة تأخذها الخلية التي ترتب لعملية جهادية محددة، ثم تردها 

 من حليهاثربما تقدم زوجته  الشباب يقتلون الجندي ويأخذون سالحه أو يقدم أحدهم كل ما يملك من مال و

ليشتري بها بندقية من الصهاينة أو غيرهم ليقاوم بها، وبدأت إبداعات الشباب المجاهد والمتربي في مدرسة 

ينا  وإن لم يكن إعداده األمني والعسكري على مستوى متقدم ولكن المعد إيمانيا  وتربويا  إعدادا  مت اإلسالم العظيم و
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صهاينة تظهر، وظهرت عمليات خطف لجنود  رادته في مستوى متفوق، بدأت إبداعات هؤالء الشبابا إيمانه و

للمبادلة عليهم باألسرى من المجاهدين الذين دأب الكيان الصهيوني على الزج بهم في سجونه وألحكام طويلة 

 وغيره من قيادات الحركة المجاهدة.مقدمتهم الشيخ المجاهد أحمد ياسين وفي 

وقد تطور العمل الجهادي لحركة حماس بتسارع وفي خطوات كبيرة فبعد أن بدأت المقاومة بالحجر، ثم 

بالسكين والعصا، ثم تطورت بالبندقية، ولكنها بنادق قديمة من عهد االحتالل اإلنجليزي، ثم بدأ المجاهدون 

يأخذون سالحه. ثم بدأت العمليات االستشهادية التي هي األقل مؤونة في العتاد ولكنها عظيمة  قتلون الجندي وي

ما في ذلك بباب المقدام الذي استرخص كل شيء مهج القلوب الش الكلفة إذ إننا نقدم بها أغلى ما في هذه الحياة

  وجل.األنفس في سبيل هللا عز 

ابتكار  م، و1989لدى الحركة التي شملت أسر الجنود الصهاينة في شتاء عام  ومع تطور أساليب المقاومة

قد سمي " الصاعقة  لردع العمالء و احرب السكاكين ضد جنود االحتالل، كما أسست حركة حماس جهاز 

 تجار المخدرات. اإلسالمية" وكان اختصاصها ردع العمالء و

صحيفة تملك نشر خبر فيها أو مقال واليوم أصبح ال يحصل ففي بداية التسعينات كان ال يتاح أمام الحركة 

تتسابق وسائل اإلعالم  و حدث صغير أو كبير لدى المقاومة وفي مقدمتها حركة المقاومة اإلسالمية حماس إال

  نقاشه. تحليله و نشره و لتغطيته و

 ب والدول العربية وفي مجاالت العالقات مع الدول أصبحت حركة حماس واسعة العالقات مع األحزا و  

أصبح ال يستطيع أن ينكر عدو وال صديق أن تجوز حركة حماس في الشأن الفلسطيني  اإلسالمية وغيرها، و

 م(.2013تكروري:(يعني الفشل ألي مشروع يتم فيه تجاوز الحركة أيا  كان مقدمه وأيا  كان داعمه

م والعمل على استمرارها، حتى 1987ية عام حملت حماس عبء تأجيج انتفاضة الحجارة في أيامها األولى نها

 سجلت انتفاضة الحجارة عالمة فارقة في تاريخ جهاد الشعب الفلسطيني.

وتميزت االنتفاضة بالشمول ومشاركة قطاعات الشعب الفلسطيني واتجاهاته وفئاته العمرية كافة كما تميزت 
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 س عن نفسها.ببروز الُبعد الجهادي تأثرا  بالنهج الذي عّبرت به حركة حما

بعد  14/12/1987وأصدرت حركة حماس بيانها األول، الذي عّبر عن مجمل سياساتها وتوجهاتها في تاريخ 

سريعا  لمع نجم حماس آنذاك على الساحة الفلسطينية، نظرا  لقدرتها الكبيرة  أيام من انطالق انتفاضة الحجارة. 5

يادة المظاهرات واإلعالن عن اإلضرابات الشاملة؛ ما على تنفيذ فعاليات واسعة على األرض وقدرتها على ق

وتطورت وسائل المقاومة لدى حماس خالل  الفلسطيني. منحها الكثير من المصداقية واالحترام في الشارع

االنتفاضة تدريجيا  من اإلضرابات والمظاهرات ورمي الحجارة إلى الهجمات بالسكاكين واألسلحة النارية وقْتل 

وتجلت التضحية لدى مجاهدي الحركة بالجهد والوقت والمال والنفس، فقد بلغ عدد  اف الجنود.العمالء واختط

شهيدا  قساميا  ارتقوا في عمليات استشهادية  115شهداء كتائب القسام خالل سنوات االنتفاضة األولى 

 .واشتباكات مسلح

 دور حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين: -

، كان لحركة الجهاد اإلسالمي دور بارز في تصعيدها مما دفع 1987لما تفجرت االنتفاضة سنة 

إلى إبعاد فتحي الشقاقي وآخرين إلى لبنان. وبعد اإلبعاد  1988آب/ أغسطس  22سلطات االحتالل في 

بدأت مرحلة جديدة في حياة الحركة على عدة مستويات، فقد انفتحت الحركة على القوى العربية واإلسالمية 

نية، وتعززت عالقاتها مع حزب هللا اللبناني، وحركة التوحيد والقوى الوطنية اللبنانية والعربية، الثورية والوط

وعززت عالقاتها مع القوى الفلسطينية المناهضة لمشاريع السالم، على قاعدة التمسك بالكفاح المسلح سبيال  

فاشتركت في  ،م في المنطقةأسهمت في التحالفات التي تسعى إلفشال مخططات السال لتحرير فلسطين. و

إسقاطه. كما  في تأسيس تحالف القوى الفلسطينية العشرة الذي شكل لمناهضة اتفاق أوسلو و 1994عام 

المهاجر فأقامت بعض المؤسسات  لبنان و تغلغل نشاطها في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في سورية و

تلك  ن سكانوجندت العديد م ،ية والمستوصفات الطبيةدية الرياضاالجتماعية واإلنسانية واإلعالمية، كاألن

، نشطت حركة الجهاد في 1993عندما بدأت شعلة االنتفاضة تخبو عام  صفوفها. و المخيمات للعمل في
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باشرت باعتماد العمليات العسكرية االستشهادية ذات  و الصهيوني،تنفيذ العمليات العسكرية ضد االحتالل 

قد تميزت  نب العمليات العسكرية التقليدية كإطالق النار والعبوات الناسفة، والطابع االقتحامي إلى جا

الشهيرة التي فجر خاللها مقاتالن من ” بيت ليد“كان أهمها عملية  عملياتها باستهداف المواقع العسكرية، و

يا  جند 22مما أسفر عن مقتل  22/1/1995ا في تجمع للجنود الصهاينة بتاريخ مهينفسحركة الجهاد 

، وقدمت 2001وحتى عام  1984وإصابة عدد كبير. كما قامت الحركة بعدد كبير من العمليات منذ عام 

المئات من الشهداء والمعتقلين والمبعدين. وتم تصفية عدد من قياداتها وكوادرها السياسية والعسكرية مثل 

تاله اغتيال  ، و2/11/1994هاني عابد الذي اغتاله عمالء الموساد بتفجير سيارته في قطاع غزة في 

بعد تصاعد نشاط  ، و22/6/1995محمود الخواجا رئيس الجهاز العسكري للحركة في قطاع غزة بتاريخ 

تنفيذ العمليات االستشهادية، أخذ جهاز المخابرات اإلسرائيلية بمطاردة قيادة  فعالياتها، و الجهاد وحركة 

في مالطا أثناء عودته من ليبيا  26/10/1995اغتالوه بتاريخ أمينها العام فتحي الشقاقي، إلى أن  الجهاد و

 .إلى مقر إقامته في دمشق. وعلى أثر االغتيال تم انتخاب رمضان عبد هللا شلح أمينا  عاما  للحركة

 م.2000سنة  انية )إنتفاضة األقصى(الث: دورهم في اإلنتفاضة الثانيالمبحث  •

 ة:مقدم •

 الصهيونيكانت شرارة اندالعها دخول رئيس الوزراء و م  2000 سبتمبر  28 فيانتفاضة األقصى اندلعت 

 إلى باحة المسجد األقصى برفقة حراسه، األمر الذي دفع جموع المصلين إلى التجمهر و أرئيل شارون  األسبق

 .تفاضةفي هذه االن  محاولة التصدي له، فكان من نتائجه اندالع أول اعمال العنف

األعمال العسكرية  ةمسلحة وتصاعد وتير التميزت هذه االنتفاضة مقارنة بسابقتها بكثرة المواجهات  و

أما خسائر ، اجريح 48322وشهيدا فلسطينيا  4412، راح ضحيتها الصهيونيوالجيش  المقاومة الفلسطينية بين

وليصبح مجموع القتلى والجرحى  قتيال 735ومن المستوطنين  قتيال 334تعدادها فقد بلغ  الصهيونيالجيش 

ودمر عدد من الجيبات العسكرية  ميركافا دبابة من نوع 50وعطب  اجريح 4500و  قتيال 1069 الصهاينة

https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2000
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A7
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عملية  بعّدة اجتياحات إسرائيلية منها  وقطاع غزة الضفة الغربية مرت مناطقخاللها . و الصهيونيةوالمدرعات 

 .والرصاص المصبوب وأمطار الصيف الدرع الواقي

 

 دور حركة المقاومة اإلسالمية حماس:   -

سارعت حماس إلى إعادة ترميم بنيتها التحتية  م2000مع اندالع شرارة انتفاضة األقصى مطلع العام 

ة أمن السلطة الفلسطينية لتقف إلى جانب شعبها في انتفاضته المباركة وتعيد تصويب التي دمرتها أجهز 

وحرصت حماس على إبقاء جذوة االنتفاضة مشتعلة من  بوصلة الشعب الفلسطيني إلى وجهتها الصحيحة.

بي خالل مئات العمليات الفدائية واالستشهادية، رغم ما عانته من شح توفر السالح في ظل الخذالن العر 

تملك لجأ مجاهدو الحركة إلى تصنيع السالح محليا  حتى أصبحت  للمقاومة والمالحقة اإلسرائيلية المشددة.

من السالح ما يمكنه تحقيق عامل الردع لالحتالل وثنيه عن اإلمعان في جرائمه، فمن فوق األرض عبوات 

وحرصت الحركة منذ بداية  غزة.من تحتها أنفاق أجبرت االحتالل على االندحار عن قطاع  صواريخ، و و

عززت مفهوم الوحدة الوطنية عمليا ، من خالل  ترابطه، و االنتفاضة على تماسك المجتمع الفلسطيني و

وأحيت  العمليات الجهادية المنسقة مع جميع الفصائل الفلسطينية المقاومة. البيانات السياسية المشتركة، و

أوصلت رسالة الشعب الفلسطيني إلى العالم من خالل  يا ، وحركة حماس االنتفاضة الفلسطينية جماهير 

 المسيرات التي دعت إليها أو شاركت فيها على مدار سنوات االنتفاضة. مئات التظاهرات و

شهيدا ، بخالف أعداد أخرى من  1697بلغ عدد شهداء كتائب القسام خالل سنوات انتفاضة األقصى  و

فيما تجاوز عدد عمليات كتائب القسام خالل االنتفاضة  رين لها.المناص شهداء حماس غير العسكريين و

عمليات اقتحام  اشتباكات مسلحة و عملية، تنوعت ما بين عمليات استشهادية وعمليات قنص و 4300

 م(. 2016)شبكة فلسطين للحوار: للمغتصبات الصهيونية وأْسر جنود

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%A8
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 دور حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين:  -

اد اإلسالمي على انهيار العملية السلمية عبر التصعيد العسكري ضد قوات االحتالل، وحشد راهنت الجه

استمر هذا الرهان حتى اندلعت انتفاضة  الشارع الفلسطيني في تظاهرات احتجاجية في مناسبات عدة، و

ات فقامت حركة الجهاد بمزيد من التصعيد الشعبي والعسكري، مما دفع قو  م29/9/2000األقصى في 

االحتالل إلى استهداف قادة الجناح العسكري للحركة، فتم اغتيال قادة عسكريين ميدانيين منهم: أنور حمران 

م 5/4/2001، وإياد حردان في جنين بتاريخ م2/4/2001في نابلس، ومحمد عبد العال في رفح بتاريخ 

 )عبد الرحمن: مرجع سابق(. 
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 الفلسطينية اإلسالمية في الحروب الثالثة على قطاع غزةدور المقاومة : الرابع الفصل ❖

 مقدمة: •

برزت المقاومة الفلسطينية اإلسالمية بشكل كبير في الحروب الثالثة التي شنتها دول اإلحتالل الصهيوني 

في هذا على قطاع غزة، من حيث األداء التكتيكي، ونوعية الوسائل القتالية المستخدمة وتطورها، فستناول 

 م(.2014حرب -م2012، حرب 2009-2008دور الفصائل في الحروب الثالثة وهي )حرب  الفصل

 م2009-م2008المبحث األول: حرب  •

كما أطلقت عليها المقاومة ة الفرقان كغزة أو بقعة الزيت الالهب أو معر ومجزرة أالحرب على غزة، 

م 2008ديسمبر  27طاع غزة من يوم عملية عسكرية شنها العدو الصهيوني على قالفلسطينية اإلسالمية، هي 

 م.2009يناير  18إلى 

ت ستة شهور كان قد تم التوصل إليها بين حركة حماس وفصائل جاءت هذه الحرب بعد انتهاء تهدئة استمر 

م ولكن العدو الصهيوني قام 2008المقاومة من جهة والعدو الصهيوني من جهة أخرى برعاية مصرية في يونيو 

 من حيث رفع الحصار الظالم على القطاع. االتزامه باستحقاقاته بخرق التهدئة بعدم

صباحا  بالتوقيت المحلي وأسفرت عن  11:30في الساعة  2008 ديسمبر 27 السبت يوم الحرببدأت 

آخرين،  4336امرأة( وإصابة  111طفال  و 412مدنيا  و 926فلسطينيا  على األقل )من بينهم  1417استشهاد 

اصيبوا بالهلع وليس اصابات  مدنيينال منآخرين  400 يين وإصابةمدن 3و  صهاينةجنود  10إلى جانب مقتل 

 و .جندي خالل المعارك بغزة 100لكن المقاومة اكدت انها قتلت قرابة  لصهيونيحسب اعتراف الجيش ا ةجسدي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
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بعد أن  .5450شهيدا  والجرحى إلى  1328قد ازداد عدد شهداء غزة جراء العدوان اإلسرائيلي على القطاع إلى 

  ر.إعالن إسرائيل وقف إطالق النا بعدجثة لشهداء  114انتشال  تم

جناحها  برزت فصائل المقاومة الفلسطينية اإلسالمية والمتمثلة في حركة المقاومة اإلسالمية حماس و

بعض  جناحها العسكري )سرايا القدس(، و ، وحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين والعسكري )كتائب القسام(

جناحها العسكري )ألوية  لسطينية الصغيرة ذات الفكر اإلسالمي ومنها لجان المقاومة الشعبية والفصائل الف

اريخ محلية الصنع. كما المجزرة بقصف المستوطنات بعشرات الصو  على الرد الناصر صالح الدين( من خالل

، وهي أبعد نقطة تصل إليها أسدود مستوطنة "غاف يافني" الواقعة على مشارف بلدة ىن علاسقط صاروخ

مسؤوليتها عن  كتائب القسام أعلنت ، ونفسها الصواريخ الفلسطينية كما سمعت صفارات اإلنذار في مدينة أشدود

عملية إطالق ثالثة  ألوية الناصر صالح الدين ، كما تبنتأشدود صوب غراد إطالق صاروخين من طراز

  .على المجزرة شمال القطاع ردا   سديروت صواريخ من طراز ناصر ثالثة على موقع "زيكيم العسكري" وبلدة

القطاع من إجرامهم  فيالحرب كل أدوات اإلجرام والعدوان فلم يسلم شيء  هذهاستخدم العدو خالل  

ن من أبرز قادة حماس؛ وهم: الشيخ العالم الشهيد القيادي نزار ريان، االحرب اثن فيقد ارتقى  وطغيانهم، و

 آالف الجرحى، و ارتقى فيها المئات من أبناء قطاع غزة الصامد و القائد سعيد صيام، و ووزير الداخلية الشهيد

 .عادت أقوى مما كانت عليه بقيت حماس و مع كل ذلك فشلت كل أهداف الحرب و

قامت فصائل المقاومة بعدة عمليات، أهمها: استهداف قواعد عسكرية ومواقع ومستوطنات صهيونية بواسطة 

وهاون مما كبد العدو خسائر فادحة، وقد صرحت الغراد متوسطة المدى وقسام  المدى وصواريخصواريخ قصيرة 

ا  980كتائب الشهيد عز الدين القسام من خالل إحصائية لها بعد انتهاء الحرب: أنها قامت بإطالق  صاروخ 

  .وقذيفة تجاه المدن والمغتصبات الصهيونية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%B9%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE_%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
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خالل إحصائية لها أنها قتلت خالل المواجهات المباشرة مع أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام من 

عملية قنص للجنود  53آخرين، ونفذت أكثر من  411جندي ا، وجرحت ما يزيد عن  48الجنود الصهاينة 

 م(.2012عز الدين:  (مليار دوالر 2.5بلغت  والتيالصهاينة، إضافة إلى الخسائر النفسية واالقتصادية الكبيرة 

 م2012ني: حرب المبحث الثا •

 عصر يوم شن العدو الصهيوني حربا  جديدة على قطاع غزة، وأطلق عليها اسم " عامود السحاب" تحديا  في

كتائب الشهيد عز ل العامالقائد نائب م، وبدأت الحرب باستهداف الشهيد القائد أحمد الجعبري 2012نوفمبر  14

ية األخرى على الحرب بعملية أطلقت عليها " معركة الدين القسام، وردت حركة حماس مع الفصائل الفلسطين

 حجارة السجيل".

كتائب عز الدين القسام في اليوم الثاني من التصعيد أنها أسقطت طائرة عنه علنت هذه الردود هو ما أ من 

 F16 عن إسقاط طائرة حربية مقاتلة من نوع المقاومة ، وفي اليوم الثالث من القصف أعلنتصهيونيةإستطالع 

يوم ت المقاومة أيضا  أطلقهو التطور النوعي األول في الحرب الذي استخدمته المقاومة الفلسطينية، كما و 

لهجوم  للصهاينة مركز التجاري ال تل أبيب وتعرضت م،1970مرة منذ  ألولالجمعة صاروخا  تجاه القدس 

صاروخي لليوم الثاني على التوالي حيث لم تتعرض تل أبيب لمثل هذا الهجوم منذ استهداف صدام حسين 

 .طالق صورايخ على القدس وتل أبيبسئوليتها عن احماس محركة أعلنت و .1991للمدينة عام 

والمقاومة مستمرة في أيام  8العدو الصهيوني من رد فعل المقاومة، واستمرت الحرب في هذه الحرب تفاجأ  

تواصل المقاومة  هدنة، فترفضها المقاومة، ومن ثم يطلب العدو  إطالق الصواريخ على المدن الصهيونية، و

 قصف العدو في كل مكان جديد تصله صواريخها، و سرايا القدس( القسام و )كتائبسها على رأ الفلسطينية و

 جرحى من الصهاينة. سقوط قتلى و تتفاجأ الدولة الصهيونية من رد فعل المقاومة وتطورها و

 كان لها دور الوساطة بين المقاومة و في هذه الحرب كانت مصر قوية بقيادة الرئيس محمد مرسي، و

في ذلك  الفلسطينيةحكومة اليمي الهام كما صرح بهذا الشيء اسماعيل هنية رئيس اد لمصر دورها اإلقلالعدو أع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8
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وهذه كانت أول مرة وهذا في هذه الحرب أتت الوفود العربية الرسمية والشعبية مؤازرة لغزة ولمقاومتها  الوقت.

 .لمقاومة الفلسطينية في تلك الحربيحسب انجاز مهم ل

 لمقاومة الفلسطينية العسكرية في هذه الحرب كانت على النحو التالي:ومن إنجازات ا •

االستعداد لحرب أوسع من  المقاومة للصدمة بشكل سريع يعكس قدرة فائقة على الترابط القيادي و تجاوز -1

 .لهجمة أشد شراسة ذلك و

 .ادارة المعركة من تحت األرض أظهرت المقاومة قدرة عالية على التخفي و -2

 .مليون إسرائيلي على البقاء في المالجئ طيلة أيام الحرب 2ر من إجبار أكث -3

ابدعت المقاومة في استخدام الصواريخ )عصب المقاومة الفلسطينية( حيث أصبح مداها أطول، وكثافتها  -4

 .ذات تحكم الكتروني تطورا و أكثرعدد راجمات الصواريخ؛ التي صارت  زاد أعلى، و

الخ( التي  والقدس. ،ضرب مدنه الرئيسية )تل ابيب، هرتسيليا دو، والقدرة على الوصول إلى قلب الع -5

 .حمراء خطوطا-يومذات –اعُتبرت 

 .تعّطل حركة االنتاج في المصانع اإلسرائيلية توقف الحياة المدنية واالقتصادية و -6

 .ضرب الصورة الذهنية لقوة الردع اإلسرائيلية؛ التي تميزت على الدوام بالتفوق  -7

 السياسية التي حققتها المقاومة في تلك الحرب فكانت على النحو التالي: أما االنجازات •

 .تحقيق معادلة ردع جديدة تمّثلت في خضوع العدو لشروط المقاومة -1

فرضها على طول الشريط الحدودي مع قطاع  إرغام العدو على التنازل عن المنطقة العازلة التي سبق و -2

 .غزة

 .عد مدى يمكن الوصول إليه حسب اتفاق اوسلووصول الصيادين الفلسطينيين إلى أب -3

موقوتة" و"المطاردة التنفذها تحت حجة إبطال "القنابل  )اسرائيل(ظلت  التياالستهدافات  ووقف االغتياالت  -4

 ."الساخنة
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قد انعكس ذلك في مسيرات االبتهاج التي شارك فيها  التضامن بين أبناء الوطن، و عودة روح التالحم و -5

 "حماس" في شوارع غزة والضفة، مع ما تحمله هذه األجواء من تهيئة إلزالة آثار االنقسام وأبناء "فتح" و

 .مسبباته

 .القيام بعملية تفجيرية في قلب تل ابيب رفع الروح المعنوية للمقاومة في الضفة الغربية و -6

أدى إلى  عالمي غير مسبوق؛ أربك مخططات االحتالل، وشّكل عامال ضاغطا إسالمي و تضامن عربي و -7

 .هرولة العدو لطلب تدخل الوسطاء لوقف النار

 

 

 م2014: حرب لثالمبحث الثا •

أطلق عليها العدو  وم، 2014يوليو  8فعليا  في شن العدو الصهيوني حربا  جديدة واسعة على قطاع غزة، 

العصف  )معركة اسم أطلقت عليهافقد عز الدين القسام الصهيوني عملية "الجرف الصامد"، أما كتائب الشهيد 

 البنيان المرصوص(. )معركةأطلقت على الحرب اسم المأكول(، وسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد اإلسالمي 

المقاومة بسالة في الرد والمواجهة،  ، فيما أظهرتامواطن 2200يوما ، واستشهد فيها قرابة  51 الحرب استمرت

الكيان المحتل في مرمى صواريخ المقاومة، فضال  عن فقدان جعل معظم  ما كبد قوات االحتالل خسائر كبيرة، و

 .عدد من الجنود، وعدم معرفة مصيرهم حتى اآلن

شّكل األداء النوعي للمقاومة في غزة، والتطور الالفت في أسلحتها وتنوع تكتيكاتها أحد المالمح المهمة 

فت الفشل الصهيوني في تحقيق ، تجلت بشكل بارز خالل حرب العصف المأكول، التي كشم2014عام حرب ل

 قدرتها على أخذ زمام المبادرة. المقاومة و صمود أسطوري، رسخ انتصار أي من األهداف، مقابل ثبات و
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تطورها شكل عالمة الفتة خالل  العسكري، أن أداء المقاومة و يؤكد اللواء يوسف الشرقاوي الخبير األمني و و

غزة، من خالل انتهاج عدة تكتيكات عسكرية، إضافة إلى التطوير ، تجلت في الحرب األخيرة على 2014عام 

 الحاصل في السالح.

الصديق قبل العدو"، مشيرا إلى أن هذا األداء  المقاومة فاجأالمركز الفلسطيني لإلعالم": "أداء "لـ وقال الشرقاوي 

 أظهر أنها "استثمرت الفترة الماضية للتزود بالسالح واإلعداد والتجهيز".

د على أن المقاومة "أوجدت توازنا في الرعب، وفعلت مالم تفعله الجيوش العربية في السابق"، الفتا  إلى أن وشد

التي كانت تجري المقاومة "كان لديها هجوم مضاد، وإن لم يكن بالحجم الموازي"، في إشارة لعمليات اإلنزال 

 خلف خطوط العدو.

كيف نجحت كتائب القسام في تصنيع صاروخ صغير ويرصد الخبراء والمتابعون لتطور المقاومة، 

الحجم، وبمدى وقدرة تفجيرية محدودة بداية انتفاضة األقصى، وكيف جرى تطويره على مراحل ظهرت من حرب 

الفرقان وحجارة السجيل، وصوال  إلى حرب العصف المأكول، حيث بات لدينا أجيال من الصواريخ وبمسميات 

كم، وهو الصاروخ الذي استخدمته المقاومة في قصف  160داء، ومدى يصل إلى عديدة تحمل أسماء قادة الشه

 مدينة حيفا المحتلة، قبل أن يكشف عن تطور جديد دون تفاصيل خالل العرض األخير لكتائب القسام.

االحتالل إسقاط صاروخ، زعم  4500وخالل العدوان األخير، استطاعت المقاومة إطالق أكثر من 

 فقط، عبر "القبة الحديدية"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".ا صاروخا  منه 750

ويؤكد الباحث في الشأن الصهيوني ناجي البطة، أن تطور أداء المقاومة شكل حالة تستحق الفخر 

المركز الفلسطيني لإلعالم"، أن "لـ ويوضح في تصريحات  ، تجلت في العديد من النواحي.2014خالل عام 

ظهر الحقا  خالل العرض العسكري األخير لكتائب القسام،  وتطورها، كماالقدرة العسكرية هذا األداء واستمرار 

مع استمرار تجارب الصواريخ، وبعض رسائل المقاومة عبر القنص والتصدي هنا وهناك؛ "كلها رسائل واضحة 

 ه االحتالل".لالحتالل بجهوزية المقاومة، وأن هناك عمال ليال ونهارا؛ وأن هناك ثمنا ينبغي أن يدفع
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ا من  وتنوعت عمليات التطوير على أداء المقاومة رأسيا  وأفقيا ، سواء على صعيد صناعة السالح، بدء 

الصواريخ، مرروا  بالمقذوفات وقذائف الهاون والعبوات الناسفة بأنواعها المختلفة، وفقا  للمهمات العسكرية المنوطة 

تفجيرية هائلة من إمكانيات محلية، وصوال  إلى أسلحة القنص، كما  بها، فضال  عن تصنيع المواد المتفجرة بقدرة

ظهر في قناصة الغول كبيرة الحجم وقوية األداء، فضال  عن التطور المتعلق بالتدريب والتأهيل والتكتيكات 

الته وبحسب كتائب القسام؛ فإن بندقية الغول التي تحمل اسم القائد القسامي عدنان الغول الذي اغت العسكرية.

ملم، مقارنة ببندقية  14.5كيلو مترين، وهي من عيار  ، تتمتع بمدى قاتل يصل إلى2004قوات االحتالل عام 

 .12.7، وبندقية القنص النمساوية "شتاير" من عيار 7.62"دراغونوف" الروسية من عيار 

اجئات على صعيد ويوضح الشرقاوي، أن المقاومة في الحرب األخيرة سجلت العديد من اإلنجازات والمف

التكتيك العسكري، من بينها عملية إنزال الضفادع البشرية الذين اشتبكوا خاللها مع االحتالل، كذلك االشتباك 

عند بحر السودانية ليعترف المحتل بعد العملية، أن يده لم تكن العليا في المواجهة، إضافة لتحديد ساعة محددة 

قب القصف، وإنزال مواطنيه للمالجئ شكلت سابقة نوعية، فضال  عما لقصف تل الربيع، ومطالبة االحتالل بتر 

 عرف باإلنزال خلف خطوط العدو.

وشملت عملية التطوير ألول مرة طائرات بدون طيار متعددة األغراض العسكرية، فضال  عن إدخال 

خالل الحرب على كانت كتائب القسام كشفت ألول مرة رسميا  و  سالح البحرية لدائرة المواجهة ألول مرة.

"، وأنها أنتجت منها ثالثة نماذج، 1تمكن مهندسيها من تصنيع طائرات بدون طيار، تحمل اسم "أبابيل عن غزة،

 A1C، وطائرة إلقاء-وهي ذات مهام هجومية  A1B، وهي ذات مهام استطالعية، وطائرة A1Aهي طائرة 

األراضي  سماءعمق ا في تنفيذ طلعات في ، ونجحت بالفعل في استخدامهتفجيرية-وهي ذات مهام هجومية 

 .1948المحتلة منذ عام 

ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا في تصريحات لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم"، أن استخدام 

الطائرات وعرض إحداها الحقا  في عرض كتائب القسام، والكشف عن سالح البحرية "الضفادع البشرية"، يعد 
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يا ، وبمثابة خطر جديد يواجه االحتالل، وخاصة بعدما تسرب عن عملية زكيم واألداء النوعي ألبطال تطورا  نوع

كان تسريب فيديو لعملية زكيم الذي قامت به الوحدة أول أيام الحرب على غزة، لقي  و الضفادع القسامية.

اشتبكوا مع قوات  للوا عبر البحر، وتفاعال  كبيرا  على مواقع التواصل االجتماعي لبسالة المقاومين، الذين تس

تمكنوا من تفجير إحدى الدبابات من نقطة صفر، فيما فضح الفيديو رواية االحتالل األولى عن  االحتالل، و

 عملية التسلل.

(، ما شكل أولى 7-8وقعت عملية زكيم بعد ساعات من بدء العدوان الصهيوني على غزة يوم الثالثاء ) و

من اقتحام قاعدة سالح البحرية "زكيم" على شواطئ  قساميةتمكنت وحدة كوماندوز مفاجآت القسام، حيث 

عسقالن عبر البحر، في سابقة هي األولى بتاريخ المقاومة الفلسطينية، واستشهد خاللها أربعة من مجاهدي 

 القسام.

ابات لقادة ومن أشكال التطور النوعي للمقاومة؛ ما يعرف بحرب "السايبر"، إذ تمكنت من اختراق حس

االحتالل، والسيطرة على مواقع إلكترونية صهيونية مهمة، إضافة إلى إرسال رسائل إلى هواتف عشرات 

اآلالف من الجنود، لتنجح المقاومة في اختراق بث أهم القنوات الفضائية "اإلسرائيلية" كالقناة "الثانية" والقناة 

 الحصول على تسجيالت للعديد من العمليات."العاشرة" لعدة مرات، فضال  عن تمكن المقاومة من 

أما األنفاق األرضية؛ فكانت عالمة بارزة خالل الحرب، واستخدمت لإلنزال خلف خطوط العدو، ونجحت 

 عبرها في أسر عدد من الجنود.

فيما يرفض الخبراء الخوض في تفاصيل سبل التطوير التي يمكن أن تحدث في أداء المقاومة  و

 –، إال  أنهم يكتفون باإلشارة إلى عمليات التجريب المتكررة إلطالق الصواريخ2015 وسالحها خالل عام

 على أن عمل التطوير لم يتوقف ومستمر بوتيرة أعلى.
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أكثر وضوحا  وحسما ، عندما أعلنت في بيان لها في ذكرى حرب الفرقان، بأنها"  حركة حماسكانت 

لنصر القادم شوكة في حلقوم العدو"، ليرسم ذلك مالمح استبقى تعمل على تطوير "سالح المقاومة"، ليظل 

 م(.2014)المركز الفلسطيني لالعالم: في معركة وعد اآلخرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 م(2014-م2006تجربة حماس في الحكم ما بين عامي ): الخامس الفصل ❖
 : ةمقدم •

تحت حصار  م، عاشت غزة سنوات2006انتخابات عام  المقاومة اإلسالمية حماس فيبعد فوز حركة 

، حيث كانت سنوات حكمها مخاضا لرواية جديدة لحركة متفاقمة معاناةمطبق وعدوان عسكري متكرر خلف 

 من هنا كانت تجربة حماس في الحكم استثنائية، و و .تحرر وطني تعيش تجربة حكم تحت حراب االحتالل

إنما ضمن محاولة  ييم أو محاكمة، ومآالتها، ليس على أساس تق تحتاج إلى دراسة عميقة في كافة تفاصيلها و

 .الموضوعية منهجية إدارة الحكم السياسية في ظل المعوقات الذاتية و تأصيلية لطبيعة و

إستراتيجيات إبداعية للخروج  خليقة أن تدرس بعمق للخروج بنظريات و إن تجربة حماس السياسية جديرة و

نحاول التعمق فيه الحقا، لكنني آثرت أن نبدأ بمناقشة هذا ما س من األزمات أو على األقل تقليل آثارها، و

 .بعض جدليات حكم حماس السياسي
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 المبحث األول: النظام والبرنامج •

عالقته باالحتالل والقوى  النظام السياسي الفلسطيني لم يكتمل بعد باتجاه بناء مؤسسي حقيقي للدولة، و

، شكلت منطلقا مربكا لموقف حماس من النظام منظمة التحرير التزامات الدولية انطالقا من االتفاقيات الموقعة و

 ثم محاوالت إفشالها داخليا و 2006فلسفته القائمة، بعد فوزها في االنتخابات التشريعية  الفلسطيني بمؤسساته و

النظام السياسي الذي قامت السلطة على  من هنا بدأت المشكلة بالتناقض بين برنامج حماس و خارجيا، و

 .كذلك المعوقات التي واجهت التجربة أساسه، و

لنظام ااإلصالح على  واضحة إلنزال برنامجها في التغيير و استراتيجيةحماس لم تمتلك  يمكن القول هنا إن

حجم  لم تكن موفقة في تقدير حجم التكاليف المحتملة، و أصال ِبعالته، و المعروف السياسي الفلسطيني

العداء الذين ستواجههما، كما لم تنجح في تقدير حجم المعاناة التي سيتعرض لها الشعب الفلسطيني  الخصومة و

 .ءم معها أو يسعها في بنيته المؤسسيةمستوى القدرة على إجراء تغيرات في النظام ليتال بسبب ذلك، و

حكم حماس كشف عن الخلل الحاصل في النظام السياسي الفلسطيني سواء على صعيد البنية أم على صعيد  إن

ليس مرهونا بالموافقة اإلسرائيلية  السلطة الفلسطينية أثبت أن رفع سقف المطالب الفلسطينية من داخل الفلسفة، و

خيارات تحقيق  تصويب المسار في مستوى االهتمام بالقضية و أعاد شيئا من الحيوية و األميركية، و و

 .األهداف الوطنية

 المقاومة والحكم : ثانيالمبحث ال •

لية الجمع بين المقاومة والحكم في برنامج حماس )يد تبني ويد تقاوم( إحدى معضالت الحكم، مّثلت جد

العمل على نجاحها بامتالك منهجية  حيث وجدت حماس نفسها ملتزمة بإرادة الجماهير بتشكيل حكومة متفردة و

أهدافها  رمزيتها و ة ومتطلبات العمل الحكومي في لحظة واحدة، مع تعارض ذلك مع المسار المقاوم للحرك و

 .كحركة ذات مشروع تحرير االستراتيجية

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/c06d4af3-7ed8-4991-807e-30177276c41b
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/65182344-7949-4447-9be2-ef00e37f4787
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ربما شكَّل ذلك ضغطا عليها، مما  قد أكدت حماس أكثر من مرة أنها تستطيع تجاوز هذا التناقض، و و

خيارات  في المقابل أثر برنامج المقاومة و دفعها أحيانا لطرح خيارات بديلة من قبيل "االنسحاب اآلمن"، و

 .تصلة به على قدرتها على المراوغة السياسية عبر حكومتهاحماس الم

فقدمت غطاء  ،استراتيجيةالمقاومة مكاسب  حققت حماس في إطار فلسفتها في الجمع بين الحكم و قد و

 .التمسك بها الحقوق و برنامجها مع المحافظة على الثوابت و سياسيا للمقاومة و

 الحكم الرشيد في ظل سلطة سقفها االحتالل، و لمقاومة المسلحة ومن الصعب تخيل الجمع بين ا الواقع أنه و

 عالقاتها و دورها و لذلك فإن على القوى الفلسطينية أن تعيد التفكير مليا في وضعية السلطة الفلسطينية و

للتوفيق بين متطلبات  استراتيجيةمحددات اإلطار السياسي الذي يجب أن تدور في فلكه، مع إعادة إنتاج 

 .البناء مستلزمات التنمية و خلص من االحتالل والت

 

 

 الشراكة   التفرد و: ثالثالمبحث ال •

هي التي رفعت شعار "شركاء في الدم  ظل سؤال الشراكة يؤرق حماس على أساس الديمقراطية التمثيلية و

اعتماد الخيار  إلىلكنها واجهت فور فوزها معضلة رفض فتح تسليم مقاليد الحكم واللجوء  شركاء في القرار"، و

قد واجهت حماس في هذه الفترة أخطارا ثالثة في الوقت ذاته، يتعلق األمر  و. الخالقة( األميركي )الفوضى

تصعيد وتيرة  اإلضراب العام في الوظيفة العمومية، و أعضاء التشريعي من قبل االحتالل، و باعتقال الوزراء و

 .فتح إلى تطوره باتجاه اقتتال فلسطيني داخلي بين أبناء حماس و لكن بشكل سياسي، مما أدى الفلتان األمني و

من يتحمل وزرها إال أن حماس عانت أثناء قيادتها للحكومة من تعامل األطراف  بغض النظر عن األسباب و و

 رغم محاولة الفصائل التمايز عن موقف حركتي فتح و كأنها خارج البيت الفلسطيني، و الفلسطينية معها، و

 س فإن أي مراجعة لطبيعة الحدث السياسي الفلسطيني توضح أن الفصائل الفلسطينية كانت أقرب بل وحما
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تبيان عدم قدرة فتح أو  األقل محاولة الستغالل الظرف السياسي وأو على  حركة فتح أحيانا متساوقة مع موقف

 .حماس على قيادة المركب السياسي

هذا الرفض الفتحاوي للشراكة أثر على منهجية حماس في الحكم، إذ تمت االستعانة في هذه المرحلة بعدد 

بالتالي لم يكن باإلمكان في هذه  من الموظفين المحسوبين تنظيميا على حماس إلدارة دفة العمل في الوزارات، و

الخبرة فقط، فااللتزام التنظيمي لعب دورا كذلك نتيجة لحساسية المرحلة وطبيعة  المرحلة االستناد إلى الكفاءة و

قد استطاعت حماس أن تثبت أنها قادرة على حكم الشارع  و. المهام المناطة باألشخاص الذين تم توظيفهم

قد كان لسيطرة حماس  ى الحكم في قطاع غزة انتهت مظاهر الفلتان األمني، والفلسطيني، فمنذ سيطرتها عل

 عليها في الضفة، حيث واجهت خطرا وجوديا على الصعيد االجتماعي و االستراتيجيةعلى القطاع انعكاساته 

 .المؤسساتي ما زالت تعاني آثاره السياسي و

 

 

 االنكفاء واالنفتاح   : الرابعالمبحث  •

على  لكنها التراجع، و فرض الشروط كانت تريد دفع حماس نحو االنكفاء و الحصار و طعة ومنهجية المقا

 عالقات دولية متوازنة حتى بين أطراف متناقضة مثل إيران و على-ما إلى حد-الرغم من ذلك حافظت 

ك إلى مستوى ذهبت أبعد من ذل الدولي، و االستقطاب اإلقليمي و السعودية، كما لم تستجب لسياسة المحاور و

األوروبية المتشبثة بما يعرف بشروط الرباعية فإن  رغم المواقف األميركية و و .التوسط في خالفات عربية

  .تقدما أكبر في العالقة مع روسيا حماس أحدثت اختراقا نسبيا في الساحة األوروبية و

مع ثورات  عواصم معدودة، و على صعيد العالقة مع اإلقليم العربي فلم تكن في أحسن أحوالها باستثناء

استطاعت  الربيع استطاعت حماس أن تحدث اختراقا في العالقات العربية الرسمية تجاه القضية الفلسطينية، و

http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/69bd673b-ef1e-414b-a0bd-3f45abbe3d7a
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أن تبني منظومة من العالقات الخارجية على الرغم من بعض العقبات التي شابت هذه العالقة في فترات 

 .متقطعة

على جبهات عدة بعضها يتعلق بدول أجنبية وطدت معها الحركة  كما تمكنت من تحقيق اختراقات هامة

بالتأكيد واجه حكم حماس في عالقاته الخارجية عقبة جوهرية تتمثل في الفيتو األميركي  عالقات غير معلنة. و

 .شروط الرباعية المتصلبة و

ر الرسمي يحسب لحماس أيضا في هذه المرحلة إقامة شبكة عالقات كبيرة بمنظومات العمل غي و

مما يشير إلى هذا الدور بشكله  والجماهيري سواء على الصعيد العربي واإلسالمي أم على الصعيد الدولي، و

الحزبية الدولية تجاه  المظاهرات التي قادتها المؤسسات المدنية و قوافل اإلغاثة، و الساطع سفن فك الحصار و

 .مناصرة الشعب الفلسطيني في غزة

المحلل إشارات واضحة على أن حكم  ء حماس السياسي في الحكم تمنح المراقب وإن تفحص معالم أدا

استطاع أن يثبت أنه ليس شرطا أن تترافق المقاومة مع الفلتان  حماس استطاع أن يتجنب إشكاالت رئيسية، و

   م(.2016المدهون: )الحكم  وبين المقاومة  الجمع-نسبيا-أنه يمكن  األمني، و
 

 

 النتائج والتوصيات الفصل الخامس:  ❖

 من أهم النتائج التي توصل إليها البحث هي:  •

ذلك من خالل األدوات  ، والمقاومة الفلسطينية اإلسالمية أضافت نوعية للعمل المقاوم المسلح في فلسطين -1

 األساليب العسكرية الجديدة التي استخدمت في المواجهات المختلفة مع الصهاينة. القتالية، و

من خالل زعزعة أمن ذلك  ورت بشكل واضح على األمن الصهيوني، سطينية اإلسالمية أثالمقاومة الفل -2

 الصهاينة في مدنهم أثناء الحروب المتكررة على قطاع غزة.
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 ساهمت المقاومة الفلسطينية اإلسالمية في الحفاظ على الثوابت الفلسطينية. -3

 صهيوني.للعدو ال ااستراتيجي اتجربة حركة حماس في الحكم شكلت تهديد -4

االلتزام بمتطلبات الحكم، مما يتعارض ذلك جمع حماس بين الحكم والمقاومة شكل لها عوائق جمة، منها  -5

 مع المسار المقاوم لها.

إصالحا في النظام السياسي  أن تحدث تغييرا و فشلت حركة حماس في تطبيق برنامجها اإلنتخابي و -6

التي  كذلك حجم المعاناة ، ودير حجم التكاليف المحتملةلم تكن موفقة في تق المليء بالعلل، والفلسطيني 

 سيتعرض لها الشعب الفلسطيني بسبب ذلك.

 التوصيات التي جاء بها البحث فهي:أهم أما  •

الجبهة )الجماهير هي  أن تحافظ المقاومة الفلسطينية اإلسالمية على الحاضنة األساسية لها أال و ضرورة -1

 لمواجهات مع المحتل الصهيوني.الداخلية( الحامي لها في جميع ا

بين باقي فصائل  يجب أن تحافظ المقاومة الفلسطينية اإلسالمية على العالقات الداخلية بينها من جهة و -2

إنشاء غرف عمليات مشتركة في الحرب  المقاومة الفلسطينية من جهة أخرى من خالل التنسيق المشترك، و

 السلم. و

العمل  اس النظر بجدية في تجربة الحكم واإلخفاقات التي وقعت فيها، وعلى حركة المقاومة اإلسالمية حم  -3

 على شعبيتها كحركة مقاومة أصيلة. تحافظ على التخلص منها لكي
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