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 مقدمة

ة العودة" ي  منذ انطالق "مسير
 
 ، ت30/3/2018ف

 
 كث

 
منع  إىلالدولية الرامية  فت

ت االحتالل مواجهة مسلحة شاملة مع قوار تفج  الحيلولة دون و ، انهيار قطاع غزة

حماس حركة وتواترت األنباء عن قرب التوصل إىل اتفاق هدنة بير  ، اإلرسائيلي 

  وإرسائيل. 

 
 
   بأنبلوماسية غربية يل عن مصادر دق  ن

ً
 من "حماس" و"إرسائيل" تدرسان كل

وأن ثمة ، قدمها بشكل منفرد كل من مرص وقطر ، التفاق هدنةعدة مسودات 

ي االتصاالت غير 
 
ة بير   "تقدم ملموس" ف بشأن الهدنة ورفع الطرفير  المبارسر

 . الحصار 

طها السابق بي  ع بنيامير  بأن حكومة تلك المصادر زعمت و  نتنياهو تخلت عن رسر

ووقف حفر األنفاق ، واكتفت باإلفراج عن جنودها األرسى، سالح "حماس"

مقابل تسهيالت واسعة ، ومنع أي هجمات عل إرسائيل من قطاع غزة، الهجومية

 ت غير  حكومة إرسائيل  أن اآلنا بأنه لم يثبت حتى علم  ، 1معابرعل ال
ً
  موقفها فعل

  السابق فيما يتعلق بسالح "حماس". 

 
 
 وك
 
 ش
 
 ف

 
يشمل اإلدارة ، عن وجود توافق دوىلي متعدد األطراف بشأن قطاع غزة ت

كاأل   مير
ً
ي عن ، عربية وغربية ية واألمم المتحدة ودول

يقوم عل فصل اإلنسان 

ي قطاع غزة خالل األشهر ، السياسي 
 
ويسمح بتنفيذ مشاري    ع إنسانية حيوية ف

 القادمة. 

                                                           
 .27/5/2018، ا نحو رفع الحصار والهدنة، صحيفة الحياة اللندنيةالتصاالت بين "حماس" وإسرائيل تحقق تقدم  ا 1

goo.gl/s7tTPB 
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ي "حماس" قولهم ؤ إىل مس ب  س  ن

 
 إولير  ف

 
ي عن  ن

الحركة وافقت عل "فصل اإلنسان 

" ومنع شن هجمات ، بالحفاظ عل الهدنة، دول عربية عي  ، وتعهدت، السياسي

 2. عل أهداف إرسائيليةغزة قطاع داخل من 

 
 
، إرسائيلاتفاق هدنة بير  "حماس" و  إىلبفحص فرص التوصل الورقة هذه عت  ت

أوصل قطاع غزة إىل حافة السياق الذي  وصفوذلك من خالل ، وتبيان مخاطرها 

"حماس" والسلطة الفلسطينية ) عالقةوتحليل مواقف األطراف ذات ال، االنهيار 

كإرسائيل ومرص واإلدارة األ و   ، (يةمير
ً
ن هات المحتملة بشأ إىل طرح السيناريو وصول

احات. ، الهدنة  وتقديم االقيى

 

 هيار السياق الذي أوصل قطاع غزة إىل حافة االن

يعية بعد  ي االنتخابات التشر
 
وتشكيلها ، 2006عام الالثانية فوز "حماس" ف

ةللحك  ، ومة العارسر
 
 ر  ف

 
 ض

 
 حصار   إرسائيل   ت

 
 و ، ا عل قطاع غزةا مشدد

 
ت
 
ِزل
 
الحكومة ع

وط " ةتلبي فضها لر ا دولي  قوطعت و  اف اللجنة رسر الرباعية الدولية" )االعيى

وكانت الحكومة مطالبة  (. "نبذ اإلرهاب"و، وباالتفاقات الموقعة، بإرسائيل

وقراطي الضخم الذي ورثته بمواجهة هذه التحديات وتحمل أعباء الجهاز   البير

 3. 6200عام ال% من موازنة 75بلغت نسبة الرواتب واألجور  إذ ، بخزينة فارغة

                                                           
. 22/5/8201، فة الحياة اللندنيةتفاق متعدد األطراف إلنقاذ غزة: هدنة طويلة وفصل اإلنساني عن السياسي، صحيا 2

goo.gl/yks2Xb 
، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت، 2006ستراتيجي الفلسطيني لسنة (، التقرير اإلحسن صالح )محررم 3

2007 ،306. 
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ي الرئاسة والحكومةمبكر بدأ رصاع كما 
وكانت بوادره ، عل الصالحيات بير  مؤسستى

يعي المنتهية واليته بهدف توسيع مجموعة من القوانير  أقر   ها المجلس التشر

قيات بقرار من رئيس ، صالحيات الرئيس باإلضافة إىل جملة من التعيينات واليى

تها "حماس" بم، السلطة لة اعتي  ، إلفشالها حيات الحكومة ومحاولة سحب لصال ي  

ي أول جلسة للمجلس المنتخب
 
ير  يت بتعاقرار واتخذت ، وقامت بإلغائها ف

  4ا. موازية لتعزيز صالحيات حكومتهأخرى إجراءات و ، موظفير  من أنصارها 

قيةالتعيينحول وتمحور ، بير  الطرفير  الصالحيات تواصل رصاع  وتبعية ، ات واليى

 توتفاقم، مما أدى إىل زيادة حدة االستقطاب، ات العامةاألجهزة األمنية والهيئ

ي 
ي غزة شتباكات مسلحةاواندالع ، حالة الفوض  والفلتان األمت 

 
 . بينهما ف

ي هذا السياق
 
ي أواسط حزيران ، ف

 
وكان عل ، 2007وقع االنقسام السياسي والجغراف

 غزةنفردة عل قطاع المسيطرتها وليات الحكم بعد ؤ مستحمل وحدها "حماس" 

 ، بالقوة المسلحة
 
ي ف

ي ظل تشديد الحصار والعزلة الدولية التى
 
  رضت عليها. ف

( لجأت ي )حركة اإلخوان المسلمير 
من أجل الخروج من  الحركة إىل امتدادها التاريخ 

 تضمنت قوافل، لكش الحصار  وترتب عل ذلك حملة دولية واسعة، عزلتها 

ية  ، وحملة إعالمية، ومساعدات، بشر
 
. وانطلق هذا ا وقانوني   ا حقوقي   ا ي  دول ا وتحرك

" وع اإلسالمي
وبالتاىلي أصبح هدف  ، التحرك من فكرة أن المستهدف هو "المشر

ي غز 
 
 5ة. كش الحصار تثبيت "الحكومة اإلسالمية" ف

                                                           
، 1ط، 0072 -2006في إدارة السلطة الفلسطينية  "حماس"و "فتح"نظر: مريم عيتاني، صراع الصالحيات بين ا ،لمزيدل 4

 .23، 2008مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت، 
 .27 -26، 2007ياد البرغوثي، الدين والدولة في فلسطين، مركز رام هللا لدراسات حقوق اإلنسان، رام هللا، إ 5
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ي كش الحصا، عل أهميتها ، ولكن هذه الجهود 
 
عزلة ازدادت بل ، ر لم تنجح ف

ي مرص الحركة 
 
ي  عق "ثورات الربيمز  وت، بعد سقوط حكم "اإلخوان" ف

 
" ف ي العرن 

 و ، حروب أهلية وطائفية
 
ي الشأن المرصي "حماس"ت مه  ات

 
دعم و  بالتدخل ف

ي سيناء 
 
 و ، الجماعات اإلرهابية ف

 
 أغل
 
نفذ الجيش و ، معي  رفحت السلطات المرصية ق

 . ق األنفاق ومنع التهريبإلغالحملة 

ي هذه األجواء 
 
ي ووقعت "ا، اتجهت "حماس" نحو المصالحة، ف

 
" ف تفاق الشاطئ

ف   ،23/4/2014
ِّ
ل
ُ
"رامي الحمد هللا برئاسة وك ي

بمهمات  "حكومة التوافق الوطت 

والعمل عل رفع الحصار وإعادة ، ستة شهور  خاللمحددة: التحضير لالنتخابات 

 عمار. اإل 

ي الحكومةعدم مشاركة  قبلت "حماس"أن من رغم العل 
 
، ممثلير  عنها ف

 حكومة نتنياهو إال أن ، لحكومة بناء عل برنامجهالرئيس لتكليف  ضت عناغتو 

 ، االتفاقأدانت 
 
م بتدمير إرسائيلعت بأن "حماس" تنظيم واد  

" مليى ي ، "إرهان 

 6. "حماس" مفاوضات التسوية والمصالحة معت السلطة بير  وخير  

ي  شنذلك بإرسائيل أعقبت و 
 
ا أحدثت دمار  ، 8/7/2014حرب عدوانية عل غزة ف

 
ً
ي األرواح.  وخسائر فهائل

 
"اتفاق أن ، فاقم الصعوبات أمام "حماس"ومما  ادحة ف

أو ضمانات ، رفع الحصار برعاية مرصية لم يتضمن  إليهالتهدئة" الذي تم التوصل 

  إرسائيل   جعل  بالتاىلي و ، عمار اإل بإعادة 
 
ي مصير  المتحكم   الطرف

 
 7ة. قطاع غز ف

ي ، الدوليةحكومة نتنياهو جهود الوساطة حبطت أكما 
بذلت من قطر  التى

قوم ي، اتفاق هدنة طويلة األمد إىل التوصل بهدف ، ولير  دوليير  وأوروبيير  ؤ ومس

                                                           
 Joo.gl/koj2Fg. 24/4/2014، الميادين نت، "حماس"و "فتح"هستيريا عارمة" في إسرائيل بعد اتفاق المصالحة بين " 6
  l/B9tdeDgoo.g. 14/7/2014 ا،وف –مركز المعلومات الوطني  ،انظر: المبادرة المصرية للتهدئة 7
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ي غزة وبناء ميناء بحري، عل رفع الحصار إرسائيل موافقة عل 
 
 اممقابل اليى  ، ف

ت ، بمنع أي هجمات عل إرسائيل"حماس"  عل معادلة غير أن إرسائيل أرص 

 8. "هدوء مقابل هدوء"

ي تنازلت عن طلبها رفع الحصار وإنشاء ، ن "حماس" عل تركيا فشل رهاكذلك 
التى

ي غزة
 
ط ل،  ميناء بحري ف ي  -إرسائيل العالقات مع  عودةتوقيع اتفاق قبولها كشر

التى

رت بشكل كبير ت ي البحرية اإلرسائيلية هجوم  بعد رص 
 
كية ف  أيار عل سفينة مرمرة اليى

ي حزيران  – 2010
 
ع  االتفاق ف

ِّ
ق أقىص ما حصلت عليه تركيا موافقة  ، وكان2016وو 

ي غزة إنسانيةمشاري    ع  إقامةعل  إرسائيلية
 
كية، ف ما  والسماح بتدفق البضائع اليى

 9ا. ستمر  دام الهدوء م

"حماس" لالنفتاح عل مرص بعد انتخاب قيادتها الجديدة مطلع اتجهت ، إزاء ذلك

، لسياسي الجديد ا ها رئيس مكتب، وفد برئاسة إسماعيل هنيةزار و ، 2017العام 

عن هنية وأعلن ، ثالث سنواتعة دامت بعد قطي، 23/1/2017 لقاهرة يوما

ي العالقات بير  الطرفير  
 
ي الشأن  "حماس" وأن، "صفحة جديدة" ف

 
لن تتدخل ف

ي سيناء ولن ي، المرصي
 
 10. كون لها عالقة بما يجري ف

ة القيادي المفصول من حرك، إىل تفاهمات مع محمد دحالنالحركة توصلت و 

ي غزة، برعاية مرص ، "فتح"
 
 . بهدف التخفيف من وطأة األوضاع اإلنسانية ف

                                                           
، أن "حماس" تسلمت مقترحات مكتوبة تتعلق باستكمال ملف الهدنة، ورفع حماس حركةكشف أسامة حمدان، القيادي في  8

 ون الين،أمكتوبة بملف التهدئة، فلسطين  ر ااس": تسلمنا أفكا"حم، انظر: الحصار، وفتح المعابر، وميناء غزة البحري 
16/6/2015 . goo.gl/ES8fmW 

 goo.gl/bub8nN. 27/6/2016 إلعالن عن تطبيع عالقات إسرائيل وتركيا، الجزيرة نت،ا 9
 goo.gl/S7ud25. 11/2/2017 /نية: حماس فتحت صفحة جديدة مع مصر، الجزيرة نته 10
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ووافقت عل حل اللجنة ، المرصيةوساطة للجهود ا "حماس" ستجابتاكما 

ي تفاق القاهرة" اووقعت "، اإلدارية
 
تسليم المعابر بوقبلت ، 12/10/2017 ف

ام الحكوم، والجباية لحكومة التوافق والوزارات ي مقابل اليى 
 
ة بدفع سلف ف

ي شكلت بغرضاإلدارية ىل حير  انتهاء اللجنة  الذين عينتهم إموظفير  لل
تسوية  التى

 هم من عملها. أوضاع

، حكومة التوافقولية عل ؤ عبء المسإلقاء  من وراء ذلك"حماس" واستهدفت 

ي وتجنب 
 
 إجراءاتعباس محمود خاصة بعد اتخاذ الرئيس ، غزةانفجار األوضاع ف

 . عقابية ضد غزة

ت وو  المصالحةولكن  م التوافق حكومة ألن ، صلت إىل طريق مسدود تعير لم تليى 

ي المقابل  ،بدفع السلف للموظفير  
 
وربطت ذلك بإجراءات "تمكير  الحكومة". وف

ي تسليم الوزارات
 
ورفضت تسليم الجباية والقضاء وسلطة ، تلكأت "حماس" ف

ي 
أرصت عل االحتفاظ و ، وظلت تترصف عل أنها السلطة الحاكمة لغزة، األراض 

ي وعدم المساس بسالحها. 
 بالقرار األمت 

تصاعدت حدة ، حمد هللالبعد حادث تفجير موكب رئيس الحكومة رامي او 

وعن ، ولية عن محاولة االغتيالؤ وتبادال االتهامات بالمس، الخالفات بير  الطرفير  

، 11ابيةالعق اإلجراءاتمزيد من الفرض نيته الرئيس عباس  نلعأو ، فشل المصالحة

ي ب، ل الحركةوشدد بذلك الخناق ع
ي وجهها  تفجر اتت تتخوف من التى

 
 . األوضاع ف

                                                           
 .19/3/2018اإلخبارية،  نونية والمالية كافة، وكالة معاذ اإلجراءات الوطنية والقاالرئيس: قررت اتخا 11

goo.gl/oJCGAC 
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ي هذه األجواء 
 
شباب الدعوة العتصامات عل المناطق  أطلق ناشطون، ف

ى"تحت مسىم ، الحدودية ة العودة الكي  ي  "مسير
 
، 30/3/2018ف

جار ووسيلة لتحويل االنف، باعتبارها "طوق نجاة" وتلقفت"حماس" الدعوة

ة من ا 12. نحو االحتاللالمحتمل  ي ظل الدعم الواسع للمسير
 
والمؤسسات وى لقوف

ة إطار تم التوافق عل تشكيل ، والفعاليات الشعبية والمجتمعية قيادي للمسير

ة العودة وكش الحصار" مسىمتحت   . "الهيئة الوطنية العليا لمسير

ات العودة"  م"انطلقت   سير
 
ي ا لها كما كان مخطط

 
استمرت و ، ثير  من آذار الثال ف

ي قطاع غزةحافظت عل زخمها و 
 
ي ، ف

بالرغم من المجازر والقتل الوحشر

ة و  13. للمتظاهرين العزل من قبل جيش االحتالل اإلرسائيلي  من النتائج المبارسر

ة أنها  طرحت القضية الفلسطينية وحق العودة بقوة عل أجندة المجتمع للمسير

ي جحت نو ، الدوىلي 
 
 عل غزةة للحصار المفروض يالكارثلنتائج ال عاالهتمام ركير  تف

طرحت مبادرات وأفكار ، إقليمية ودوليةتدخل أطراف فرضت و ، 2006عام المنذ 

 أوضاعه. غزة والحيلولة دون تفجر انهيار قطاع منع هدف ب

  

 الرئيسية مواقف األطراف 

 "حماس" موقف 

ة العودة" وضعت  اتيجية"مسير   ،اإلقليم أمام تحديات إسيى
ً
  ا دولي   استدعت تدخل

 
 
مكانة "حماس" كالعب ت ونتيجة لذلك تعزز  وانفجاره.  طاعقاللمنع انهيار  ا كثيف

                                                           
  goo.gl/YYuZTy. 21/3/2018لحية: االنفجار قادم بغزة وسنحوله نحو )إسرائيل(، الرسالة نت، ا 12
. 30/6/2018اليوم،  ، فلسطينألف إصابة منذ انطالق مسيرات العودة 15شهيدا  وأكثر من  134الصحة:  13

goo.gl/DTwqRi 
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ي  رئيشي ال يمكن تجاوزه
 
الدور والتأثير  ةصاحبباعتبارها ، ون غزةؤ ما يتعلق بش كل ف

 هناك. الرئيشي عل مجريات األوضاع 

ة ل، يةمنذ البداو ، ا أساس   سعت سلوك "حماس" إىل أنها يشير و  توظيف المسير

ي تسمية ، كش الحصار ا من أجل  سياسي  
 
ة وظهر ذلك ف "الهيئة الوطنية العليا لمسير

ي أكير  تضحا. و العودة وكش الحصار"
 
 ها مكتب  الحركة ورئيسوىلي ؤ ترصيحات مس ف

ة أيار الدامي  14يوم  أحداثد عب بوضوح الذي أعلن، السياسي  أن "هدف مسير

  14. ا لن تتوقف إال بتحقيق هذا الهدفوأنه، صار"العودة كش الح

، المطروحةمبادرات األفكار والجميع عل  انفتحت الحركة، عل هذا األساس

منع اقتحام وافقت عل و ، ةمع الوساطة المرصيعالية تعاطت بمرونة و 

ية لسياج الفاصللالمتظاهرين  . كما تعاونت مع من أجل تقليص الخسائر البشر

ي يبذلها 
الذي أكد بأن "حماس" ، مالدينوف نيكواليسيط األمىمي الو الجهود التى

 مستعدة وناضجة لمقاربات واقعية. 

 ف التدخالت اإلقليمية والدولية هو بأن هدكانت عل دراية قيادة الحركة  ولكن 

وأن غالبية الحلول المطروحة تركز عل ، منع المواجهة العسكرية مع إرسائيل

ي للمشكلة
ي ، ضمانات لحلول طويلة المدىوال توفر ، الجانب اإلنسان 

ال تبقى

ي المعادلة
 
 15. إرسائيل الطرف المتحكم ف

موقفها المعلن برفض التأكيد عل الحركة قيادات  تواصلمن المتوقع أن ، لذلك

ة العودة" مقابل ترتيبات أو حلول جزئية تدفع فيها ، الموافقة عل وقف "مسير
                                                           

. 14/5/2018، لكترونيا عن قطاع غزة، موقع "حماس" اإلنية: مسيرة العودة لن تتوقف إال برفع الحصار كلي  ه 14
goo.gl/12X5K2 

 goo.gl/EdqMZ3 .4/6/2018، 21جتماعات متتالية في القاهرة ... هل تسعى لوقف مسيرة العودة؟، عربي ا 15
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ي ذلك ، ا ال تستطيع تحمل تبعاتها سياسي  "حماس" ثمن

أو عدم تعاطيها دون أن يعت 

 باعتبار أن، دولية لتحسير  األوضاع المعيشية لسكان القطاعإجراءات  يةأل تعطيلها 

ي مجرى  ي ذلك
 
 . كش الحصار صب ف

الخيار المفضل ، هدنة طويلة األمد إىل لتوصل  "حماس" لسعتمن المرجح أن و 

ي حال استمرار انسداد أفق المصالحة
 
هدف االحتفاظ لها من خالتحقق ، لديها ف

ي غزة
 
اف بإرسائيلدون أن تضطر لدمن ، بسلطتها ف نها تستطيع أل ، فع ثمن االعيى

ير  ي سياق معرك ا وطني  الهدنة  تي 
 
" ف  . لتحرير ا ةعل أنها "حل مرحلي

ي مقدمتها ، العديد من العقباتولكن هذا الخيار يصطدم ب
 
 إرسائيل لفكرةرفض ف

اطها ت، هدنة طويلة األمد ال وط الرباعية الدوليةواشيى  ها ربطو ، لبية "حماس" لشر

، المحتجزين لدى الحركةها جنودتسهيالت لقطاع غزة بحل مشكلة التقديم 

ي ذلك األنفاق الهجومية، تطوير القدرات العسكرية قفوو 
 
بموقف وكذلك ، بما ف

كاإلدارة األ   ، حكمها لقطاع غزة وعزلها وسعيها إلنهاء ، من "حماس" يةمير
 
ا تمهيد

 عدم تفضيل مرص لهذا الخيار.  باإلضافة إىل، "صفقة القرنرير "لتم

ة" إىل جانب، أخرى إىل بدائلأن تلجأ الحركة توقع من الم، لهذا و  ، العودة" مسير

وع تسيير سفن لكش من ن، لتقديم تنازالت  اإلرسائيلي لضغط عل الجانب ل

ة إىل مناطق أخرى، الحصار من غزة ، الضفة الغربيةخاصة ، أو محاولة نقل المسير

التصعيد العسكري و ، مواصلة إطالق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة أو 

ي الشهر االذي جرى  عل غرار التصعيد ، المحسوب
 
ي ف

دفع تبحيث ال ، لماض 

ي هذه المرحلة.  تفضلها الحركةال  مواجهة عسكرية شاملةاألمور نحو 
 
 ف
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ألن رغبة الطرفير  ، المخاطر محفوف بالمحسوب ولكن خيار التصعيد العسكري 

ي تجنب المواجهة الشاملة
 
ومنع  التحكم بقواعد اللعبةتهما عل قدر ال تضمن ، ف

ي كل المرات
 
ية. ، االنفجار ف ي حال وقوع خسائر بشر

 
  خاصة ف

مع جهود الوساطة لحركة تجاوب افاألرجح أن ت، أما فيما يتعلق بالمصالحة

ي حال تجددها ، المرصية
 
ة العودة"لتوظيف ستسع ها ولكن، ف ي ، "مسير

جعلتها التى

"من أجل ، بأنها باتت أكير قوةتشعر   ورفع العقوبات، تجاوز فكرة "التمكير 

 . المفروضة عل غزة من قبل السلطة

 

 وقف إرسائيلم

ة العودة" شكلت اتيجي  إ ا تحدي   "مسير  ، إلرسائيلا سيى
 
عليها التعاطي مع  ض  ر  ف

ي  تحبذ خوضال  ها ألن، الدولية الضغوط والمبادرات
 
ا نظر   غزةحرب جديدة ف

ي سو ، الباهظةتها لتكلف
 
ي ف

ي هذه المرحلة مواجهة التمدد اإليران 
 
 ريا. وألن أولويتها ف

ي ظل ، ريد لقطاع غزة أن ينهار تإرسائيل ال  كما أن
 
جود بديل عن سلطة و عدم ف

ي العام  اتفاق التهدئةوالمحافظة عل  قادر عل ضبط األوضاع، "حماس"
 
ف

4201 .16 

ي ا تبت  معظم الوزراء، من هذا المنطلقو 
 
المصغر اإلرسائيلي لمجلس الوزاري ف

ة العودة"، )الكابنيت( ي غزة، قبل انطالق "مسير
 
أو ميناء يخدم ، فكرة إقامة ميناء ف

                                                           
 ، ون اإلسرائيليةؤ ستتحول غزة إلى الصومال، عكا للش "حماس"يزنكوت: إذا سقط حكم ألكن نفضل بقائها! نريدها و  ال 16

31/3/2018 .goo.gl/FTAsBv 
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وع   زيرة اصطناعيةج بإقامة ، وزير المواصالت،كاتسيشائيل  غزة عل غرار مشر

ي غزةمصير ولية عن ؤ يل من المسألنها تحرر إرسائ، قبالة شاطئ غزة
 
، السكان ف

ي موحد. ولكن نتنياهو عرقل أي مداوالت حول هذا 
وتمنع قيام شعب فلسطيت 

ي التوصل إىل ، الموضوع
 
ورفض توصيات القيادة األمنية حول مصلحة إرسائيل ف

 17. تسوية مع غزة

ة العودة ي تدعو إىل تزايدت ، وبعد انطالق مسير
زة ككيان التعامل مع غاألصوات التى

الرئيس ، ند يال أومن أبرز هذه األصوات غيورا . منفصل ذي استقاللية شكلية وزائفة

تقوم ، تباع سياسة مستقلة تجاه غزةاإىل الذي دعا ، األسبق لمجلس األمن القومي 

اف بدولة غزة عي ، عل االعيى
  18. وأن "حماس" اآلن هي الحاكم الشر

ي ميخائيلدعا  كما  ون ؤ عبة األبحاث الفلسطينية بوزارة الشالرئيس السابق لش، كون 

اتيجية ، ودفعها للقبول بهدنة طويلة األمد ، استغالل ضعف "حماس"إىل ، اإلسيى

ط أن و   "وأن تبقى غزة ، يتم ذلك بمعزل عن قيادة السلطةلكن بشر
 
ا كيان

 
 
 19. "امردوع

                                                           
 ngoo.gl/SZ1sX. 18/5/2018، حيفة إسرائيلية: تأييد في "الكابنيت لفكرة إقامة ميناء بغزة ولكن؟، وكالة سواص 17
. 24/1/2018، اإلسرائيلية ون ؤ ة مستقلة تجاه قطاع غزة، عكا للشديعوت أحرونوت: سياسة إسرائيليي 18

goo.gl/kf2dXF 
19Kobi Michael, "Time to Reach a Settlement with a Functional and Restrained Entity in the 

Gaza Strip", The Institute for National Security Studies, Telaviv University, available online 
at: http://www.inss.org.il 
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ي كبير   ولؤ ل عن مسق  ون

 
ةه: إن قولالجيش ف ل الحالية هي فرصة جيدة للتوص الفيى

ي حير  ، المواجهة ألن البديل هو ، عدة سنواتلتمتد ، إىل تفاهمات مع "حماس"
 
ف

ي 
 
 20. لشمالاأن التهديد األكي  ف

مانأفغيدور بير  ات عميقة ت خالفبرز  ألركان لقيادة العليا او  ،الحربوزير  ،ليي 

مان رصح إذ ، حول كيفية التعامل مع غزة، الجيش ي غزة  نبأ ليي 
 
تحسير  األوضاع ف

ي ويوقف "أعمال الشغب"ن الن يحس
وأن الهدنة لعشر سنوات لن ، لوضع األمت 

ي ستستغله، تخدم إال "حماس"
دون حل مسألة من ضاف "أو ، ا لمراكمة القوةالتى

ي 
 21ء". أرسى الحرب المفقودين لن يكون هناك سر

كلأنجيال بعد لقائه مع المستشارة األلمانية ، ورصح نتنياهو  أن حكومته تدرس ، مير

حات م ي غزةمقيى
 
أنه فأعلن كاتس أما   22. ختلفة لمنع انهيار األوضاع اإلنسانية ف

ي اجتماع المجلس ، ببناء جزيرة صناعية قبالة شاطئ غزة، سيطرح خطته
 
للنقاش ف

 الوزاري المصغر. 

لمناقشة  11/6/2018 يوم الذي عقد ، المصغر اجتماع المجلس الوزاري ولكن 

ي قدمت 
 ، ذا الجدللم يحسم ه، شأن غزةبالمبادرات التى

 
ف ذ 

وع كاتسإذ ح   مشر

حات مالدينوفناقش المجلس و ، األعمالمن جدول  لم يتخذ أي  هولكن، مقيى

عل المدى المتوسط أو ، أو اقتصادية إنسانية أي مشاري    عوربط تنفيذ ، قرارات

                                                           

. 1/6/2018، ول رفيع في الجيش ينادي إلى رفع بعض القيود االقتصادية عن غزة، تايمز أوف إسرائيلمسؤ  20 
goo.gl/L9bcNa 

 goo.gl/eA4CCa. 7/6/2018لخالف بين ليبرمان وهيئة األركان حول غزة، صحيفة األيام، ا 21
   goo.gl/E1M8Q2.5/6/2018، ون اإلسرائيليةؤ انهيار بغزة، عكا للش تنياهو: نبحث عن خيارات لمنع حدوثن 22
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ط أساسي   بعودة الجنود األرسى، بعيد ال األمور مفتوحة عل  بقى وبذلك أ 23. كشر

ي ، عدة احتماالت 
 
ي ال تر ،  ذلك المواجهة العسكرية الشاملةبما ف

 إرسائيلغب التى

ي هذه المرحنزالق لاال ب
 
 لة. ها ف

ط إعادة الجنود األرسىتواصل الحكومة من المرجح أن  بغرض ، تمسكها بشر

از "ح ي هذه  ماس" ومنع تحقيقها لمكاسب جوهريةالمناورة وكسب الوقت وابيى 
 
ف

 ولحل إيجاد وليس ، ت لتخفيفتقديم بعض التسهيال السماح بمع ، المرحلة

ي هذا اإلطار قد ومنع تفجرها. و، غزةمشكالت ل
 
تقديم لجهات دولية بتسمح ف

، جسم إقليىمي دوىلي أو من خالل ، المتحدة ألمما عي  ، لسكانل إنسانيةمساعدات 

  . ا مع خطة ترامبتماشي  

ي صفوف المتظاهرين 
 
ية ف واألرجح أنها ستتبع سياسة تقليص الخسائر البشر

ك وحتى ال يكون ذل، ا للمزيد من ردود الفعل واإلدانات الدوليةتجنب  ، فلسطينيير  ال

 ا لموجة تصعيد جديدة. سبب  

 وأن، القائمة عل الردع ا إلرسائيلي سياستهقوات االحتالل اواصل تومن المتوقع أن 

ولكن بشكل ، أهداف إرسائيليةتنفذها فصائل المقاومة ضد أي عملية عل  رد ت

 . شاملة ا ال يؤدي إىل اندالع مواجهةوبم، محسوب

ي عدم استبعاد احتمال ال، مع ذلكو 
الذي زادت و ، بالكامل شاملةالمواجهة ينبع 

ي اآلونة احتماالته 
 
ةف ألن أحد الخيارات المطروحة من قبل قيادة أركان ، األخير

من خالل عملية عسكرية رسيعة وواسعة ، اإلخضاعهو خيار ، اإلرسائيلي الجيش 

                                                           
 goo.gl/JN4SVU. 11/6/2018 ،48تسهيالت لغزة في جلسة "الكابنيت"، عرب  ال 23
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 ، عل غزة النطاق
 
وط اإلرسائيليةرغ  ت ال تحقق ، م "حماس" عل قبول هدنة بالشر

  . لها أي مكاسب

 

 الفلسطينية السلطةالمنظمة/ موقف 

سيطرة "حماس" عل غزة  اعتبار عل السلطة قيادة المنظمة/ موقف قوم ي

عية. ، "ا"انقالب   ي غزة هي سلطة أمر واقع غير رسر
 
ن إف، ومع ذلك وأن سلطتها ف

تقوم ضطرة لتوقيع اتفاقات للمصالحة جعلها م مد سلطتها لقطاع غزةحاجتها ل

ي السلطة. ، لمنظمةإىل ا"حماس" دخول عل 
 
رهنت ولكنها  وتشارك الطرفير  ف

تقييد  أو ، والسلطة من هيمنة "حماس" عل المنظمة ها تنفيذ االتفاقات بمخاوف

ي توجه
 
  ة. لمقاطعة الدوليخشيتها من اجانب إىل ، ها السياسي قدرتها عل التحكم ف

ي بذلت ألجل التوصل إىل جهود الرفضت السلطة ، من هذا المنطلق
هدنة التى

تها بم، عل غزة 2014حرب طويلة األمد بعد  لواعتي  القطاع ة "مؤامرة" لفصل ي  

ي 
وع الوطت  ، "حماس" عارضت انفتاح مرص علو ، عن الضفة وتدمير المشر

 . مع دحالنها ورعايتها لتفاهمات

الحكم إلجبار "حماس" عل تسليم  إجراءات عقابية عل غزة لسلطةا فرضت

" المرصية لمصالحة جهود اإىل ونظرت ، لحكومة التوافق بكونها عملية "تمكير 

 ، لحكومة التوافق لمد سيطرتها عل غزة
ُ
 خ  و"استعادة حق" أ

 
منها بصورة غير  ذ

عية اكة الوطنية الشاملة. ، رسر  وليس من منظور الشر

ة العودة" مع رتيابوتعاملت با ال بحيث  ،ها أن تقوي "حماس"ألن من شأن، "مسير

ي تحت ضغط اإلجراء، مضطرة للتخلي عن حكمها لقطاع غزةتكون 
ات العقابية التى
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ة إال أنها غضت النظر عن مشاركة "فتح" الرمزية ،اتخذتها  ي المسير
 
حتى ال تظهر ، ف

. حالة وكأنها خارج  ي
 اإلجماع الوطت 

ي مالدينوف لطلب مع السلطة عدم تجاوب هناك تخوفات من 
، عقد لقاء ثالنر

ي مرصي إرسائيلي 
ي غزة. ، فلسطيت 

 
 "كان"ذكر موقع و  لمناقشة األزمة اإلنسانية ف

ي  ات التوصل بأن السلطة العي  ت عن امتعاضها من مؤرسر مع  هدنة إىلعي 

ي تقدمها مرص وإرسائيل ، "حماس"
وأبلغت إرسائيل رفضها للتسهيالت التى

ي غزة ،س""حما ل
 
 24 . ألنها تقوي حكم "حماس" ف

ي ، فرض اإلجراءات العقابية عل غزةوواصلت السلطة 
حتى بعد المجازر التى

ي مخيمات العودةت ارتكب
 
تعزيز ل إجراءاتأية ولم تفكر باتخاذ ، بحق المعتصمير  ف

ي رام هللا اعتصام إىل قمعأجهزتها األمنية  لجأتبل ، سكان غزةصمود 
 
 نظم ف

ولكن ردود الفعل المحلية والدولية دفعتها للسماح ، زةالعقوبات عن غ برفعطالب 

 بتنظيم االعتصامات. 

 إىليتواصل موقف السلطة الرافض ألي جهود تستهدف التوصل من المرجح أن 

 باعتبار أن، وبالقفز عن السلطة، شكالت غزة عي  تفاهمات مع "حماس"حلول لم

أمد سيطرة "حماس" المنفردة عل يطيل و ، كرس انفصال غزة عن الضفةيذلك 

 . ويفتح الطريق أمام البدء بتنفيذ خطة ترامب تحت شعار "غزة أوال"، قطاع غزة

ولكنها قد تجد نفسها مضطرة للتجاوب مع الجهود الدولية الهادفة إىل تحسير  

ي قطاع غزة
 
ضغط تحت ، وكذلك تخفيف العقوبات، األوضاع اإلنسانية ف

ي ، الداخليةوكذلك ، رصيةالمطالبات الدولية والم
خاصة بعد التظاهرات التى

                                                           
وكالة سما اإلخبارية، مستعدة للتنازل عن األنفاق مقابل تحسين االقتصاد بغزة،  "حماس"وقع عبري يزعم: م 24

7/6/2018. goo.gl/dXi2Ji 
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ي مدن الضفة
 
وتخوفها من اتساع ، للمطالبة برفع العقوبات عن غزة خرجت ف

 وخروجها عن سيطرتها.  ها نطاق

ي حال ، جاه جهود المصالحة المرصيةكير تأ  تبدي السلطة مرونة األرجح أن
 
ف

 بهدف قطع الطريق عل أية حلول ال ت، تجددها المحتمل
 
وقد ، ا فيها كون هي طرف

 تكرس انفصال قطاع غزة. 

 

 موقف مرص

 باعتباره  تتعامل مرص مع قطاع غزة 
 
، يخضع لسيطرة جماعة مسلحة ا سياسي   ا كيان

ي تناصبها العداء  امتداد  هي 
" التى ها "جماعة  ،لجماعة "اإلخوان المسلمير  وتعتي 

ي مرص و ، إرهابية"
 
 . سبق أن اتهمتها بدعم الجماعات اإلرهابية ف

ي ظل ، انهيار سلطة "حماس"يؤدي أن تخشر من ، مرص لكن و 
 
غياب بدائل قادرة ف

ي إىل ، السلطة عل تعبئة فراغ
يخلق بيئة حاضنة لنشاط ، حدوث فراغ أمت 

ي سيناء  اإلرهابيةالجماعات 
 
إعادة العالقة مع قيادة "حماس" فضلت لذلك  ؛ف

ها معاديتتحت سيطرة جماعة  ألن بقاء غزة، الجديدة ولكنها منضبطة ، ةعتي 

ي الفوض  و ا أفضل من يمثل خيار  ، وعقالنية
 25. الفراغ األمت 

ي أجرتها  تركزت المحادثات
مع المخابرات المرصية خالل زيارات قيادة "حماس" التى

. واستهدفت مرص التوصل  لقاهرةإىل امتتالية  ي
مع  إىل تفاهماتعل الملف األمت 

                                                           
حمود حامد العيلة، قراءة في دوافع االنفتاح بين النظام المصري وحركة حماس، المركز العربي لألبحاث ودراسة م 25

 goo.gl/qJCKcx. 2017تشرين األول السياسات، الدوحة، 
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ومنع ، وإقامة منطقة عازلة، زةلضبط الحدود مع غ تضمنت ترتيبات، "حماس"

  ا وأبدت "حماس" حرص  ، التهريب والتسلل عي  األنفاق
 
اماتها.  ا شديد ي تنفيذ اليى 

 
 ف

ي المرصية أثمرت جهود الوساطة 
 
ي  توقيعف

 
ين األول اتفاق القاهرة ف . 2017 تشر

وتغيير الوضع القائم للحكم ، ع تدهور األوضاع اإلنسانيةه منمنواستهدفت مرص 

ي قط
 
اجع واستعادة دورها اإلقليىمي ، غزةاع ف تيبات  ضمن وتعزيز مكانتها ، الميى اليى

 . ديدةاإلقليمية الج

ة بعد  حداث باتجاه مواجهة تطور األ تخوفت مرص من ، العودة"انطالق "مسير

 لذلك مارست ، مسلحة
 
لسلك ا" لمنع اجتياز المتظاهرين "حماس ا علضغوط

توسطت لوقف التصعيد ما . كجاريةوتسهيالت ت مقابل فتح معي  رفح، الفاصل

ئيل اتخاذ إجراءات إرساطلبت من و ، وإرسائيلالعسكري بير  قوى المقاومة 

ولعبت ، وضغطت عل قيادة السلطة لرفع العقوبات عن غزة، ر لتخفيف الحصا

ي الجهود الدولية  ا رئيسي   ا دور  
 
ي قطاع غزةإىل الرامية ف

 
، إيجاد حلول للوضع ف

 وقدمت مبادرتها الخاصة بهذا الصدد. 

ية "رتسآه"وبحسب صحيفة  ناف عملية عل استئالمبادرة المرصية تقوم ، العي 

ي القطاع، المصالحة بير  "فتح" و"حماس"
 
وتسوية قضية ، وتوسيع دور السلطة ف

ي  والمبادرة إىل تسهيالت اقتصادية، سالح "حماس"
 
لمعالجة األوضاع اإلنسانية ف

 26ة. قطاع غز 

، مع "حماس"طويلة األمد يشير ذلك إىل أن مرص ال تدعم فكرة التوصل لتفاهمات 

عيةس يكر تألن من شأن ذلك ، عباسالرئيس و  بمعزل عن السلطة "حماس"  رسر

                                                           
 goo.gl/fq6SWq. 18/5/2018، 48إسرائيل ترفض كافة مقترحات التهدئة في غزة، عرب 26
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ي حير  إن خيارها المفضل، لقطاع غزة لسنوات طويلةوحكمها 
 
الذي توخت ، ف

الوفاق إىل قطاع هو عودة حكومة ، تحقيقه من خالل رعايتها التفاق المصالحة

ي الحكم، غزة
 
اكة ف  وتقليص نفوذها.   وبما يضمن احتواء "حماس"، أو ترتيبات رسر

ي سياسي لممثلير  عن مرص واألردن  ذلك استضافةكد ؤ ي
مرص الجتماع أمت 

ي ، والسلطة
 
ي غزةتناول األوضاع ، 30/5/2018ف

 
باإلضافة ، السياسية والميدانية ف

اجتماع آخر يضم ممثلير  عن مرص والسلطة ما نشر عن نية مرص استضافة إىل 

 27. الفلسطينية وإرسائيل واألمم المتحدة

ستواصل فتح معي  رفح وتقديم التسهيالت لقطاع غزة خالل األرجح أن مرص 

ي ممارسة الضغط عل "حماس" ل، وسالمرحلة القادمة
 
السلك منع اجتياز تستمر ف

ي غزة. بهدف منع مواوذلك ، الصواري    خ إطالقوقف و ، الفاصل
 
 جهة عسكرية ف

 
 
 ، ضغطها عل السلطة لرفع العقوبات ا أن تواصلومن المتوقع أيض

 
ا تمهيد

ي المرحلة القادمة
 
  باعتبار ذلك الخيار المفضل لديها. ، الستكمال مسار المصالحة ف

 

كي الموقف األ   مت 

كينطلق تحليل موقف اإلدارة األ  موقف إدارة ترامب من ، ية من محددين: األولمير

ي منظور الخطة األ ، ة "حماس"حرك
كوالثان   ية للتسوية )صفقة القرن(. مير

ن إدارة ترامب تصنف حركة "حماس" حركة إف، ولفيما يتعلق بالمحدد األ

ي خطابه أمام القمة العربية اإلسالمية ، "إرهابية"
 
وهذا ما عي  عنه ترامب ف

                                                           
 ، مصدر سابق.هرةجتماعات متتالية بالقاا 27
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ي ، بالرياض
 
ك. كما أدرجت الخزانة األ 21/5/2017 ف كتب السياسي ية رئيس الممير

ي "قائمة 
 
ي  "اإلرهابللحركة ف

 
ي ف

ي الحركة ، 2018 كانون الثان  ليصل بذلك عدد قيادني

 28ة. ثماني إىلالقائمة  علالمدرجير  

ي تنفيذ  ن إدارة ترامب ال تنظر لإف، ومن جهة أخرى
 
يك محتمل ف "حماس" كشر

  عباسلذلك طلبت من ، خطتها للتسوية
 
بهدف عزل ، سيطرة حكومته لغزة مد

 من متطلبات تمرير "صفقة القرن".  ا باعتبار ذلك جزء  ، ماس" ونزع سالحها "ح

" "حماس  ، عملية السالملمبعوث ترامب ، يؤكد ذلك مطالبة جيسون غرينبالتو 

ي كلمته أمام مؤتمر ، بإعادة قطاع غزة إىل سيطرة السلطة الفلسطينية
 
وذلك ف

كذي دعت اإلدارة األ واشنطن ال ي ية لعقده مير
 
ي  البحث"بهدف ، 2018آذار ف

 
ف

 29. "حلول عملية لمشكالت قطاع غزة

كاأل  اإلدارةمن المستبعد أن تدعم ، لذلك مع  األمد طويلة فاهمات تأية ية مير

ي ، "حماس" بشأن قطاع غزة
 
وقف سياساتها الرامية إىل واألرجح أنها ستستمر ف

ة العودة" عن بمعزل ، غزة حلول إنسانية لمشكالت البحث عنمن خالل ، "مسير

ويبدو أن  . القرن" ةصفق"ظروف مواتية لتمرير توفير بهدف ، والسلطة "حماس"

ة لاهدأ أحد هذا  اد ف الجولة األخير  . غرينبالت، و مستشار ترامب، كوشنير   جير

 

 

 
                                                           

  goo.gl/L4w7XW.21/2/2018، 21عربي ، يةميركيادات فلسطينية مدرجة على "قوائم اإلرهاب" األق 28
 goo.gl/kC9osi .14/3/2018، 21إسرائيل تكشف مداوالت مؤتمر واشنطن حول مستقبل غزة، عربي  29
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 السيناريوهات المحتملة

 استمرار الوضع الراهنالسيناريو األول: 

ي فشل الجهود فرضية يقوم هذا السيناريو عل 
 تستهدف إيجاد والمبادرات التى

ي قطاع غزة
 
ومواصلة السلطة ، بمعت  استمرار الحصار ، حلول للكارثة اإلنسانية ف

يط ، فرض إجراءاتها العقابية مع ما ، الفاصلواستمرار االعتصامات عل الشر

 مثل استمرار إطالق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، فقها من فعالياتاير 

 . وجوالت التصعيد العسكري

ي هذا السيناريو مكن وصف ي
تفجر  و أ، انهيار قطاع غزةإىل ألنه قد يؤدي ، بالكارنر

 ول الرئيشي عن الحصار ؤ باعتباره المس، مواجهة مفتوحة مع االحتالل اإلرسائيلي 

 . حافة الهاويةالذي أوصل غزة إىل 

 فإرسائيل: ا من قبل أي طرف من األطرافمرغوب  ا خيار   هذا السيناريو  ال يمثل

ي ، ليست معنية
 
ي غزةخوض معركة ب، هذه الظروف ف

 
قيادة الجيش رغم تأكيد ، ف

ي حال اندالعها عل جاهزيته 
 
عالوة عل ، ها تدرك بأن تكلفتها ستكون عاليةألن، ف

ي هذه المرحلة أولويتها  أن
 
ي مواجهة ف

 
وع تتمثل ف ي المشر

 . اإليران 

ي استدراج 
 
ن م -ألنها تدرك ، لحرب جديدة إرسائيلكما أن "حماس" ال ترغب ف

تأخذ تهديدات قيادات الجيش اإلرسائيلي و ، لوخيمة عل غزةنتائجها ا -تجربتها 

سيكون أكي  من واالستهداف لبنيتها تقدر بأن حجم الدمار و ، عل محمل الجد 

ي الجارية أن التحوالت كما أنها تدرك بالحروب السابقة.  
 
ي   تصبالمنطقة ال ف

 
 ف

 . 2014 حربا عندما اندلعت فر  الذي كان متو الدعم ال توفر لها و ، ها تلحصم
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 ، ا جديدة عل حدودها مرص هي األخرى ال تفضل حرب  
 
 ا قد تخلف فوض  وفراغ

كاإلدارة األ كذلك و ، اإلرهابيةيوفر بيئة حاضنة للجماعات  ا أمني   ال تريد ية مير

ي أقرب  لطرح "صفقة القرن"هيئة المناخات بتمعنية ألنها ، مواجهة عسكرية
 
ف

 وقت. 

 من المحتمل 
 
استجابة ، ا أن تضطر السلطة لتخفيف العقوبات عن غزةأيض

ي تمارس عليها 
من المرجح أن ، لذلك، للضغوط المحلية واإلقليمية والدولية التى

ي قطاع غزةتغيير عمل جميع األطراف عل ت
 
 ولكن ، الوضع الراهن ف

 
ا ألجنداتها وفق

 . المختلفة

 

:  سيناريو ال ي
ن
 هدنة طويلة األمدالثان

ض هذا الس عي  ، اتفاق هدنة طويلة المدى وإرسائيل إىليناريو توصل "حماس" يفيى

اف المتبادل بير  الطرفير  و ، وسطاء  ي ذلك االعيى
 إرسائيلبحيث ترفع ، دون أن يعت 

 تعهد و ، حل مشكلة الجنود األرسىمقابل ، الحصار المفروض عل قطاع غزة

والتخلي ، هريبها ووقف تطوير األسلحة أو ت، إرسائيلمنع الهجمات ضد ب"حماس" 

 عن األنفاق الهجومية. 

ي  "حماس" هدفها  يحقق هذا السيناريو ل
 
والتفرغ لفرض ، غزة االحتفاظ بحكمف

 إكأنها حققت "و  ويظهر الحركة، أجندتها االجتماعية عل سكانه
 
ا" برفع نجاز

اف من ، عن غزة الحصار   أو التنازل عن أراض  ، بإرسائيلدون أن تدفع ثمن االعيى

 ينية. فلسط
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ي المقابل
 
مهمة أن "حماس" ستتوىل ، يحقق اتفاق الهدنة إلرسائيل أمرين: األول، ف

وهذا يتيح ، غزةقطاع من ضدها تنفيذ هجمات التنظيمات المسلحة من منع 

ي تركير  اهتمامه عل الجبهة الشمالية ها لجيش
 رسائيلإل يحقق  تفاقاال أن ، . والثان 

وتوجيه ، ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة، عن الضفة القطاعبفصل هدفها 

ي والتهويدي
.  الضفة والقدسالبتالع  طاقتها كاملة الستكمال مخططها االستيطان 

من معادلة الرصاع مع ، ما تمتلكه من إمكاناتب، كما أن االتفاق يخرج "حماس"

امها  ال يكونه من المرجح أألن، االحتالل  ا عل غزة. مقترص  الهدنة باليى 

ض  ي رفض  لها أو عقبات عدة، تنفيذ هذا السيناريو يعيى
 
 إرسائيلالمستوى السياسي ف

ي للتعامل مع غزةردع بأن الحرب  ها ناعة وزير قو ، للهدنة طويلة األمد 
، العسكري يكق 

 . وأن الهدنة طويلة األمد لن تخدم سوى "حماس"

كاأل  اإلدارةكما أن  ي الظر ال تدعم التوصل إىل ترتية مير
 
ف يبات دائمة مع "حماس" ف

للسلطة التوافق حكومة توىلي عل  تقوما زالت م خطتها لتسوية الرصاعن أل، الراهن

ي 
 
. ولكن هذا ا المنوي إقامته ةالفلسطينيدولة" ال"بحيث تكون مركز ، غزةف

 "صفقة القرن" وتعطيلها لتنفيذها.  قد يتغير مع استمرار رفض السلطة لالموقف 

ها  جماعة دينيةتوىلي خشر من ألنها ت، عارض مرص هذا الخيار واألرجح أن ت تعتي 

إىل غزة.  وتفضل عودة حكومة التوافق، عل حدودها  كيان سياسي حكم   معادية لها 

الذي يرفض القفز عنها لصالح ترتيبات تسهل ويضاف إىل ذلك موقف السلطة 

تيباتلعرقلة وإمكانية اتخاذها خطوات محددة ، تنفيذ خطة ترامب  . هذه اليى

ي الظرف الراهن ن فرص تحقق هذا السيناريو يبدو أ، ما سبقبناء عل 
 
، محدودة ف

ي  المفضل لدى "حماس"ألنه الخيار ، ولكنها ليست مستحيلة
 
ل فشل احف
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تفضل التوصل إىل ترتيبات طويلة األمد مع االحتالل ة أركان كما أن قياد.  المصالحة

ي غزةو ، طويل األمد قف إطالق نار تتضمن و ، "حماس"
 
، تحديد سقف التسلح ف

 . تخفيف الحصار بشكل كبير مقابل 

 الهدنة طويلة األمد ال ت، ا أخير  
 
 خيار   عد

ً
ي ا مفضل

ه ألن،  لمصلحة الشعب الفلسطيت 

حمل يوبالتاىلي ، يمهد الطريق لتمرير "صفقة القرن"قد و ، يكرس انفصال قطاع غزة

ي عل مستقبل المشر  مخاطر جدية
 . وع الوطت 

 

ي  الثالث:  سيناريو ال
ن
 الحل اإلنسان

عي  ، إنهائهوليس ، ترتيبات لتخفيف الحصار  إىليقوم هذا السيناريو عل التوصل 

ف عليها  . بمعزل عن "حماس"، أو جسم دوىلي وإقليىمي ، األمم المتحدةآلية تشر

 إىلغزيير  ودخول عمال ، بيت حانون معي  طوير وت، ويشمل ذلك فتح معي  رفح

ها من التسهيال ، مشاري    ع للمياه والكهرباء والبنية التحتية وإقامة، إرسائيل ، توغير

ام بالتهدئة هدوء مقابل "أو ، "هدوء مقابل هدوء"وفق معادلة  مقابل االليى 

 . "تسهيالت

ي مشكلة هذا السيناريو  تكمن
 
ي بغزة حرص مشكالت ف

أي مشكالت ، بعدها اإلنسان 

بوصفها ، ويتجاوز الجوهر السياسي للمشكلة، ضائقة معيشيةسكان يواجهون 

ويحرم من ممارسة حقوقه ، مشكلة شعب يخضع لالحتالل والحصار والتجزئة

، القطاعلمشكالت  نيةآجزئية و حلول ترتيبات لنه يوفر إف، ىلي وبالتا، األساسية

ي إرسائيل الطرف المتحكم ، عن الضفة ويكرس انفصاله
تيبات ذهمصير هبويبقى  . اليى
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يلقى و ، من قبل األمم المتحدةكبير ن هذا السيناريو يحظ  بدعم  إف، ومع ذلك

ا ا تشجيع    . أوروبي 

 من المرجح أ
 
 ل

 
ي هذه . والمفضل ها خيار ليس أنه  عم، ل "حماس" هذا الحل تعط

 
ف

 إكونه "تسويقه  تستطيع الحالة 
 
ة العودة وللمقاومة" ا نجاز وة عل خطو ، لمسير

 طريق كش الحصار. 

 
 
ي منع انهيار ألن ل، مرص دعمه ا أن تومن المرجح أيض

 
ي أنه و ، غزةها مصلحة ف

يبقى

،  جهود المصالحة بير  "فتح" و"حماس"ا الستكمال هامش المناورة لديها متاح  

 
ً
 .  دائمة لمشكالت غزةكونه ال يوفر حلول

وع لهذا معارضة علنية السلطة ومن المتوقع أن ال تبدي  ا زالت مأنها رغم ، المشر

 . حماس"" لعل أنها تقوية غزة لتنظر ألي تسهيالت و ، ترفض التعاون

، موقف الحكومة اإلرسائيليةتتمثل برئيسية عقبة واجه تنفيذ هذا السيناريو يس

، بعيد المتوسط والعل المدى ، اقتصادية إنسانية أو أي مشاري    ع تنفيذ ربط يالذي 

ام "حماس"بعودة الجنود المحتجزين لدى   . بالتهدئة واالليى 

ي ، يبقى هذا السيناريو هو األقرب للتحقق
قرار"الكابنيت" ألن ، ربما بشكل جزنئ

 
 
الل حتيادة أركان اال قوألن ، ا للمشاري    ع اإلنسانية الطارئةاإلرسائيلي ال يتضمن رفض

ل 
 
. كما أن إمكانية التوصل لصيغة اتفاق لتبادل األرسى غزةل قديم تسهيالتتتفض

 قائمة. ا دوم  تظل 

ا  ر   ن هذا السيناريو يعد أقلإالقول مكن ي، أخير ولكنه ، ا من الخيارين السابقير  رص 

 ألنه ، ليس الخيار األفضل لمصلحة الفلسطينيير  
ً
 يحرص و ،  دائمةال يوفر حلول

ي بعدمشكالت غزة 
 
ي ها ف

ي والم اإلنسان 
 . ويتغاض  عن جوهرها السياسي ، عيشر
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 المصالحة الرابع:  سيناريو ال

ي  يتحقق هذا السيناريو عن طريق استكمال جهود الوساطة المرصية
بير  حركتى

ي حالت دون تنفيذ اتفاق ، "فتح" و"حماس"
ي تذليل العقبات التى

 
ونجاحها ف

 . 2017العام الذي وقعه الطرفان  قاهرةال

ي تواجاتتمثل 
  ه هذا الخيار لعقبات التى

 
ي كون االتفاق نفسه اتفاق

 
عل  يقوم، ا جزئي   ا ف

"  ، فكرة "التمكير 
 
مقابل وعود بحل ، إىل غزة سلطة حكومة التوافق بمعت  مد

ي حكومة "حماس"
وليس اتفاق ، ورفع العقوبات عن غزة مشكلة رواتب موظق 

اكة الكاملة.  نامج السياسي وأسس الشر فهو اتفاق ، كلذل رزمة شاملة يتضمن الي 

ظور ألن كل طرف تعامل مع االتفاق من من، كما بينت التجربة،  غير قابل للتنفيذ 

 وليس ، اعتباراته الخاصة
 
اكة الوطنيةعامة المصلحة الا من انطالق ذلك أن  ؛والشر

ومنع انفجار القطاع ، ولية عل حكومة التوافقؤ المسعبء  إلقاء"حماس" توخت 

ولكنها أرصت عل التمسك بسيطرتها األمنية ، تحت ضغط الحصار والعقوبات

 وعدم المساس ببنيتها العسكرية. 

ي المقابل
 
ونظر ، بارتياب مع جهود المصالحة منذ البداية عباسالرئيس تعامل ، ف

" لحكومته السلطة عل أنه إشارة قبول "حماس" تسليم وفهم ، لها كعملية "تمكير 

ي حكومة  ولم، وأرجأ رفع العقوبات عن غزة، ضعف
م برصف السلف لموظق  يليى 

وذلك بهدف الضغط عل الحركة ودفعها للتنازل عن السلطة "من ، "حماس"

ي ذلك سالحها. ، األلف إىل الياء"
 
 بما ف

ي المحصلة
 
محاولة تفجير  خاصة بعد ، طريق مسدود  إىلوصلت المصالحة ، وف

عن و ، ولية عن التفجير ؤ المسب وتبادل الطرفان االتهامات، موكب رئيس الحكومة
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وإبالغ "حماس" ، وإعالن الرئيس نيته فرض المزيد من العقوبات، فشل المصالحة

اطها رفع ، تمكير  الللوسيط المرصي قرارها بعدم التعاطي مع إجراءات  واشيى

. وقد تعزز هذا الموقف لدى "حماس" 2011العقوبات والعودة التفاق القاهرة 

ة ال"بعد انطالق  ي ، "عودةمسير
 أكير قوة. باتت بأنها  ا ر  و شعولدت لديها التى

ي الموقف األ العقبة األخرى  تتمثل
 
كي ف أن تبير   إذ ،  واإلرسائيلي من المصالحةمير

، مد سلطة حكومة التوافق إىل غزةهدف إعطاء الضوء األخرص  للجهود المرصية 

 ، وعزل حركة "حماس"
 
ي أنهما وهذا يع ،ا لتمرير "صفقة القرن"تمهيد

سيعمالن ت 

ي السلطة. أي اتفاق مصالحة يعل تعطيل 
 
  قوم عل مشاركة "حماس" ف

ي مقابل ذلك، ولكن
 
ي تدعم فرص المصالحة، ف

أهمها ، هناك العديد من العوامل التى

ي لهذا الخيار  خاصة بعد انطالق ، دعم مرص واألمم المتحدة واالتحاد األورون 

ة العودة" والتخوف من ، حتمل لغزة نحو االحتاللوتوجيه االنفجار الم، "مسير

 اندالع مواجهة عسكرية شاملة. 

ي الوقت الراهن
 
، كما أن "حماس" و"فتح" ال يملكان خيارات أفضل من المصالحة ف

"حماس" ستكون مضطرة لدفع ثمن باهظ مقابل رفع الحصار والمقاطعة ألن 

اف بسلطتها  اف بإرسائيل ونبذ المق، الدولية واالعيى ير غوهي ال تزال ، اومةأي االعيى

 مستعدة لدفع هذا الثمن. 

اكة أفضل ال يملك وسيلة ن الرئيس إف، ومن جهة أخرى من خيار المصالحة والشر

فشل الرهان عل ا بعد خصوص  ، عن الضفة القطاع لحيلولة دون انفصالالوطنية ل

كاإلدارة األ    ية. مير
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 ، لقرن"أن كال الطرفير  يرفضان "صفقة ا، واألهم من ذلك
 
انها تهديد  ا مبارسر   ا ويعتي 

 إوبالتاىلي ف، للقضية والحقوق الوطنية
 
خيار المصالحة هو الكفيل بتوحيد كل  ن

كالجهود لمواجهة الخطة األ  ي  اإلرسائيلية واإلجراءاتوالسياسات ، يةمير
التى

تكريس انفصال من خالل ، تصفية القضية والحقوق الفلسطينيةتستهدف 

. ، ةتالع القدس والضفابو ، القطاع  وإنهاء قضية الالجئير 

 إ، بناء عل ذلك
 
الخيار المفضل للفلسطينيير  هو خيار المصالحة والوحدة  ن

ي ، ولكنه خيار يواجه العديد من العقبات، الوطنية
 
ي مقدمتها مواقف طرف

 
ف

اكة الوطنية الكاملة، االنقسام ، ما بينه وغياب الثقة المتبادلة، وعدم جاهزيتهما للشر

ي ، يسع لتمرير "صفقة القرن"بأنه  خر لل كل طرف   واتهام
ولكن ، وهذا غير حقيقى

ي ظل استمرار االنقسام من شأنه أن يمهد 
 
محصلة سلوك ومواقف كال الطرفير  ف

 دون وعي منهما بذلك. ، الطريق لتمريرها 

   

 استنتاجات وتوصيات

 :
ا
 انهيار قطاع منع  الهدف الرئيشي للجهود والمبادرات الدولية المطروحة  إن أوًل

من خالل تقديم تسهيالت وحلول ذات ، غزة أو تفجر مواجهة عسكرية مفتوحة

ي إطابع 
ا ال حلها جذري  ، ف حدة الضائقة اإلنسانية للسكانيتخفأجل من ، نسان 

ي تم التوصل وذلك ، برفع الحصار 
ي ال إليها مقابل تثبيت التهدئة التى

 
، 2014عام ف

ي و 
ي مصير قطالتى

 
خيار األكير الذا وه اع غزة. جعلت إرسائيل الطرف المتحكم ف

ي ظل الظروف والمعطيات الراهنة، قابلية للتحقق
 
 . ف
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اطات ، هدنة طويلة األمد إىل فرص التوصل إن  : ا ثاني   وفق المعطيات واالشيى

ي حال تغير الظروف القائمة، راهنةال
 
، ال تزال ضعيفة. ولكنها لن تكون مستحيلة ف

كي أو تبدل الموقف األ   مير
ً
  لتمرير "صفقة القرن".  لجهة اعتبار الهدنة مدخل

ي كل األحوال
 
ذى لحق األ يمن شأنه أن ، ضار   خيار  ن الهدنة طويلة األمد إف، وف

ي ابوحدة 
وعه و  لشعب الفلسطيت  ي مشر

عن القطاع يكرس انفصال  هنأل ، الوطت 

ويخرج ، قيام الدولة الفلسطينية المستقلة من أجلويضعف كفاح الشعب ، الضفة

  إلرسائيل توجيهيتيح و ، تجزئة الشعبويعزز ، رصاع مع االحتاللمن معادلة الغزة 

ي تنفيذ كل طاقاتها ل
ي التهويدي و  مخططها االستيطان 

 
 . القدس والضفة ف

ا: 
 
 عل أسس، عطاء األولوية لخيار إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنيةإ ثالث

اكة الوطنية الكاملة  وبع، التوافق والشر
 
 بما يؤدي إىل، ا عن الهيمنة واإلقصاء يد

التمثيلي باعتبارها اإلطار  بمشاركة الجميع إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير 

ي 
ي النظر  وإعادة، الجامع للشعب الفلسطيت 

 
، عالقتها بالسلطة عل هذا األساسف

اتيجية سياسية ونضالية  لمواجهة المخططات اإلرسائيلية شاملة وبلورة إسيى

كمأل وا ي تستهير
. للشعب  دف تصفية القضية والحقوق الوطنيةية التى ي

 الفلسطيت 

 
ً
وتعزيز صمود الشعب ،  رفع العقوبات المفروضة عل قطاع غزةوهذا يتطلب أول

ي 
" لصالح اتفاق الرزمة الشاملةو ، الفلسطيت  الذي يتضمن ، تجاوز "اتفاق التمكير 

اتتوافق ال نامج السياسي وإسيى اكة والي   . يجية المقاومة الموحدةعل أسس الشر

ا:  ات االعمل  رابع   وامتدادها  وتوفير مقومات استمرارها ، لعودة"عل تطوير "مسير

ي 
حرص أهدافها بكش حذر من الهذا يتطلب و . إىل كل تجمعات الشعب الفلسطيت 

ي االستثمار السياسي ، الحصار عن غزة
 
وطنية تشكيل قيادة و ، وعدم التشع ف

ةموحدة  ي تمثيل وتوسيع ، كل التجمعاتتضم ممثلير  ل، للمسير
المجتمع المدن 
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ي إطار الب، والشباب والمرأة
 
ي مكانها الصحيح ف

 
شاملة المواجهة حيث تتموضع ف

ي كافة أماكن تواجده 
 
ي ف

.  مع االحتاللللشعب الفلسطيت   اإلرسائيلي

ة نجازات ال ينتقص من قيمة اإل  وهذا  ي تحققتالكبير
ال يقطع الطريق عل و ، التى

ي أن ولكن ذلك  زة. غ الحصار عنضال من أجل رفع مواصلة الن
ي يكون ينبع 

 
 إطار ف

ي  برنامج نضال
هدف  -عودة وكش الحصارإىل جانب ال -يتضمن ، شاملوطت 

وع االستعماري  ي مواجهة المشر
كل تجمع من لال يتكرس واقع أن  حتى ، الصهيون 

ي انفصال تام عن أجندات ، أجندته الخاصةتجمعات الشعب 
 
، التجمعات األخرىف

 والقضية الواحدة. ، فبذلك تغيب فكرة الشعب الواحد 

  


