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  مقدمة

ن القطاع أسرائيل إعالن ا  و ، 2007و يونيحزيران/ن سيطرت حركة حماس على قطاع غزة في أمنذ 
لى السطح مفهوم إبدأ يظهر  ،اا متمرد  قليم  إ عالنهإ لفلسطينيين واقتراح بعض ا ،اا معادي  بات كيان  

 ،الذاتية دونما امتداد وعالقة طبيعية بالكل الفلسطيني هقليم وبناء كيانيتإيربط غزة باالنفصال ك
وقد عاد حديث االنفصال  .حماسستان"و أ "ستان ةغز "و ،"مارةاإلـ"ظهر وصف غزة ب، فاا وشعب  رض  أ

بشأن  الفلسطينية خطوة السلطةو  تشكيل "حماس" لجنة موازية إلدارة القطاع، ليتصدر المشهد مع
 الخصم من رواتب موظفيها في القطاع في سياق فتح ملف استمرار سيطرة "حماس" على القطاع.

 ،رادة السلطةإنظام حكم مستقل عن باعتباره لحكمها ومأسسته في القطاع  "حماس"مع تعزيز و 
ين من استعصاء االنقسام لدى الفلسطيني ثر فأكثر المخاوفأكتعمقت  ،وفشل حوارات المصالحة

عن  تتبك  وقد  ،تزداد باطراد مع الوقتوهي  .يعمق االنفصال الجغرافي والسياسيبما  ،على الحل
صناعة دولة "وصدر مؤخرا كتاب بعنوان  ،وعقدت الندوات والمؤتمرات ،ذلك العشرات من المقاالت

من بين المحذرين رئيس المخابرات المصرية السابق اللواء ابراهيم  وكان .ابراشراهيم إبللدكتور  "غزة
سرائيلية طلس للدراسات اإلأمركز  عقدكما  ،امقال محذر  من ثر أكفكتب  ،من فخ عملية دولنة غزة

في محاولة لقراءة مستقبل قطاع غزة في ضوء  "،جنداتغزة بين األ"ا بعنوان مؤتمر   2012سنة 
تحذير المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات  عن فضال  ، ةالجهات ذات العالق جنداتأصراع 

من مخاطر تحول االنقسام  ه،نتاجاته ووثائقإفي العديد من من  (مسارات)والدراسات اإلستراتيجية 
 لى انفصال دائم.إ

د هاجس لدى ولم يعد مجر  ،خطر تحول االنقسام الى انفصال جغرافي وسياسي بات جلي الوضوح
فعشر سنوات من االنقسام  وي وعي وثقافة المواطنين البسطاء،صبح يكأبل  الباحثين والمستشرفين،

ق بما زاد وعم   منفصلة،و  ا وثقافة ونمط حياة نمت في ظل العيش داخل كيانية منعزلةخلقت واقع  
 "حماس"عالن إ ا مر مؤخر  وقد عزز األ نفصال الفعلي بحكم األمر الواقع.االنقسام واحتماالت اال

 أن تقدمها تأمل الحركةوثيقتها السياسية التي ل والترويجدارة شؤون القطاع دارية إلعن لجنتها اإل
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على المستويين اإلقليمي والدولي، بالترافق مع من أطراف رئيسية  مقبوال   اسياسي   االعب  باعتبارها 
ومحاولة  عماراإلالطاقة و  تسعي الحركة إليجاد حلول لمشكالت القطاع، وبخاصة في مجاال

دخل الكثير أما ا عن السلطة الفلسطينية، ، بالتنسيق المباشر مع أطراف إقليمية بعيد  إنشاء الميناء
 المستقبلية. "حماس"من القلق من توجهات 

قطاع لتهميش من  السلطة والرئيس محمود عباس، بما ترتب عليها عززت سياسة في المقابل،
حة وفعالة إلعادة بناء وتوحيد المؤسسات الوطنية على مستوى وعدم وجود إستراتيجية واض ،غزة

من منحى تكريس واقع الفصل بين الضفة  منية للسلطة،منظمة التحرير والمؤسسات المدنية واأل
موظفي رواتب من حسم الاتخاذ قرار  إلى ، وصوال   من إنهائهوالقطاع، واالكتفاء بإدارة االنقسام بدال  

لزيادة الضغوط السياسية  باتخاذ خطوات غير مسبوقة الرئيس ديدوتهالسلطة في القطاع، 
نهاء تحت شعار إواالقتصادية واالجتماعية على "حماس" إلجبارها على التخلي عن حكم القطاع، 

 ."الشرعية الفلسطينية"لى إاالنقسام واستعادة القطاع 

 طة أشمل يسعى الرئيسوالتحليالت هذه الخطوات في سياق خ التسريبات وقد أدرجت العديد من
 كمقدمة واألسرى، الشهداء أسر لوقف صرف رواتب الموظفين في القطاع ومخصصات لتنفيذها
 الوزراء وقد عبر رئيس .ترامب ميركي دونالدالكبرى" التي يتحدث عنها الرئيس األ صفقة"ال إلنجاح

 فوكس" شبكة مع مقابلة نتنياهو، بوضوح عن الموقف اإلسرائيلي، بقوله خالل بنيامين اإلسرائيلي،
 لألسرى  األموال دفع عن التوقف السلطة على "ينبغي أنه بريل،نيسان/أ 21 يوم األميركية" نيوز

 ."اإلرهاب"لـ السلطة دعم أشكال من شكال   ا صرف هذه المستحقاتللسالم"، معتبر   كاختبار والجرحى

وهو يستعد لزيارة البيت  ةبخاصعلى شرعيته، و  ولكن بقدر شعور عباس بمخاطر استمرار االنقسام
استخدام الظروف  نإفدون توضيح تفاصيلها،  ء االنقسامنهاخطة إل عن وجود هعلنأ وما  األبيض،

ورفض "حماس"  المعيشية والحياتية الصعبة كوسيلة للضغط من أجل "استعادة غزة للشرعية"،
على مستقبل  ةكارثي داعياتبما يهدد بت خطة الرئيس،فشل  يؤدي إلى االستجابة لهذا الضغط، قد

 .والنظام السياسي الفلسطيني راضي الفلسطينيةوحدة األ
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ا فروق الخصوصية يض  أ هغذيت إلى انفصال فعلي برعاية إسرائيلية، هخطر تعمق االنقسام وتحول
ق عن الضفة فيما يتعل هالتي تميز  لقطاع غزة، والمكانية والتاريخية موغرافيةالسياسية والجغرافية والدي

 بحالة الصراع واالشتباك اليومي مع االحتالل.

سرائيلية اإل لألطماعا نظر   ،بما فيها القدس ،جوهر الصراع اليوم مع دولة االحتالل هو على الضفةف 
من  تمتلكهبما  ،الحاضنة الرئيسية للدولة الفلسطينية بصفتهالى جانب ما تشكله إ ،الكبيرة فيها

وألن عالمات االستفهام الكبرى  ،ن حضري ومدني واقتصاديمساحات جغرافية وحجم سكاني ووز 
 ؛على وجه الخصوص سرائيليةتدور حول مستقبل الضفة وانفتاحها على الكثير من السيناريوهات اإل

بالسيطرة المباشرة  سرائيليةمن المطامع اإل ومحرر "منفصلكيان "اليوم من  يمثلهن قطاع غزة بما إف
بإعادة  بات في نظر الكثيرين خارج دائرة التهديد ،حركة حماسمن قبل  هومسيطر علي ،عليه

  .ةالكياني لهويتهواالستهداف  االحتالل المباشر

 ،ا عن التأثر بالصراع في الضفةعيد  ن يشق طريقه بأ هبوسع ، هناك من يرى أن القطاعاعملي  
ما بين  تنحصر ،سيفق السيافي ظل استمرار االنقسام وانسداد األ ،خياراته المستقبليةصبحت أو 

من كيانية منفصلة تخضع لظروف الحصار المشدد وسيف  هاستمرار الحال على ما هو علي
 ،سرائيل وحلحلة الحصار واالنفتاح على مصرإوبين تعزيز التهدئة مع  ،سرائيل العدوانيإ

 طار تكريسإا في يض  أتصب لكنها  ،احالي   ةقد تكون مستبعدثر خرى بعيدة األأوسيناريوهات 
 الجغرافي والسياسي. انفصاله

دفع أن ي  تخشى من  ،ا لدى السياسيين والنخبة والعامة على السواءتزداد يومي   مخاوفن ثمة أ أي
و بحكم أ ،مر الواقعسواء بحكم مخرجات األ ،نحو الدولنة الفعلية ككيان منفصل بالقطاع مستقبال  

مر الذي األ ،صلحة بتعميق االنفصالطراف فلسطينية ذات مألى إخارجية تستند  ةتآمريسياسات 
والتصدي لها )عباس:  امنهجعل شدة هذه المخاوف والقناعات تضطر القيادات الفلسطينية للتحذير 

لنفي تهمة تساوقها معها )هنية:  "حماس"وتضطر قيادة  ،دون غزة(من وال دولة  ،دولة في غزة ال
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قطر كرر ذات الشعار في قمة البحر  ميرأن أحتى  ،دون غزة(من دولة ال و  ،دولة في غزة ال
 الميت.

ال سيما  ،و وقف سيرورتهأوال حتى لجم  ،ن مجرد النفي والتحذير ليس باستطاعته تغيير الواقعأبيد 
 وهناك ،ترعى مشروع تعزيز فصل القطاع عن الضفة ،في مقدمتها دولة االحتالل ،ن ثمة دولأو 

و نتاج سياسات وحسابات خاطئة أ ة،غير مفهومب سباا بهذا االتجاه ألن يدفعون عملي  و فلسطيني
 ،قيادة السلطة ومنظمة التحرير أي ،المحذرة الفلسطينية ن الجهةإخر فآومن جانب  ،من جانب
من  ةحالوتسودها  ،فالسحباط واإلضعف حاالتها وتعاني من حالة شديدة من اإلأتوجد في 
مر الذي األ ،لى طريق مسدودإوصول مشروعها ا بعد ا محدد  ستراتيجي  إا وال تملك مشروع   ،االرتباك

في ظل الظروف  كثر واقعية واحتماال  واقع هو األ كأمريجعل مسيرة دولنة كيانية غزة االنفصالية 
 لسياق سيرورة ةطبيعينتيجة ك ة،مر الواقع الممكنلى دولة األإقرب أويجعل مستقبل غزة  الراهنة،

ويتقاطع مع مصالح وسياسات فلسطينية وظروف وعوامل ، سرائيلإمر الواقع الذي تتحكم به األ هذا
ا من مزيد   عباس ة خضوع "حماس" للضغوط التي قد تنجم عن اتخاذ الرئيسال في حالإ ،قليميةإ

و لحكومة وحدة وطنية أ ،هللا سليم الحكم في القطاع لحكومة الحمدعلى ت اإلجراءات إلجبارها
تفاديا لتصعيد نهاء االنقسام لى صيغة إلإ بالتوصلقسمون و في حال نجح الفرقاء المنأ ،فيهاتشارك 

 .الخالفات والصراعات الداخلية

 

 

 عوامل مؤثرة في تكريس االنفصال

لى حد كبير باالنقسام إلى الفضاء السياسي ارتبط إن خروج مفهوم دولة غزة أمن رغم على ال
سواء في سياق  ،النخب والعامةن تعاظم رواج الفكرة وتناولها من قبل أ إال ،هئوترسخه واستعصا

 همها:أمن  ،عدة و االتهام ارتبط بعواملأالتحذير 
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  راضي الفلسطينية التي قامة الدولة الفلسطينية على األإمالمح ومؤشرات فشل مشروع
 .1967عام الاحتلت 

 في فرض  هسرائيلي الكبير في السيطرة شبه المطلقة على الحكم ونجاحنجاح اليمين اإل
واالنزياح المجتمعي  ،سرائيلي الفلسطينيالمتعلقة بالصراع اإل ومفاهيمه ياسيةجندته السأ

وانهيار قاعدته  ،"معسكر السالم"وتفكك ما سمي  ،ئيلي الكبير نحو التطرف والفاشيةسرااإل
 مفاهيم ومقاربات اليمين المتعلقةبعض  وتبنيه ،"حل الدولتينـ"ل هوتراجع دعم ،التمثيلية
 بالصراع.

 سرائيليةإلحة صم هتعزيز االنقسام باعتبار  سرائيلية تجاه القطاع تقوم علىإسة تبني سيا، 
بقاء على الحصار واإل ،المعركة معهالى حسم إدون الوصول  "حماس"مع  دارة الصراعا  و 

 المتنفس المرتبط بعمق الهدوء ورفع مستوى الردع.
  لعربي والدولي باستحالة التسليم الفلسطيني واو  ،في تعزيز حكمها وسيطرتها "حماس"نجاح

ضعف السلطة وكثرة  ،المقابلفي بوسائل غير ديموقراطية. و لقطاع في انهاء حكمها إ
 رهاصاتا  زمة الفتحاوية الداخلية و  عن األفضال   ،زمات التي تعصف بها وتالحقهااأل

عن احتماالت انهيار  ،اسرائيلي  ا  ا و فلسطيني   ،ورواج الحديث العلني ،معركة خالفة عباس
ت دا واستنفالبعض باتت عبئ   باعتبارها من قبل ،لغائهاا  و التخلص منها و أ ،لسلطة وتفككهاا

 هاخطوة الخصم من رواتب موظفي السلطة عقب انتقادات وجهت إلىهناك ن إبل  ،دورها
 ا من تعامل السلطة ذاتها مع القطاع باعتباره "حمولة زائدة".في القطاع انطالق  

 االنقسام إنهاءإلى ادفة فشل حوارات المصالحة اله.  
 متعلقة بالقضية الفلسطينية والمقصود به سياسات مصر وقطر وتركيا ال ،قليميالعامل اإل

 عن تأثير العامل فضال   ،الموقف من االنقسام والحصار وقطاع غزة خاصةحيال و  ،عامة
 الدولي، كما ظهر في شروط اللجنة الرباعية الدولية.

فاعالتها وتقاطعاتها ساعدت بشكل كبير على ازدياد وتعاظم رواج فكرة كل هذه العوامل مجتمعة بت
 بتأثيراتسياقات المرتبطة عن ال لن تخرج على احتماالت مستقبلية والمنفتحة ،كيانية غزة المنفصلة
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كثر أن تزداد بوتائر أن تستمر بل أالتي من المرجح ليس فقط  ،تلك العوامل في حال استمرارها
بريل، أنيسان/ 18يوم الحية  القيادي في حركة حماس خليل تصريحاتهذا الترجيح ويعزز  ا.تسارع  

وربط  ،على القطاع "حرب رابعة بالوكالة"تتهم عباس بشن  ،"حماس"آخرين من قادة لوتصريحات 
 .قيام الحكومة بدورها ومهامها في القطاعبالتوافق على دارية اللجنة اإلحل 

فصالية ئيسية لها عالقة ومسؤولية مباشرة عن ترسيخ الكيانية االنعند ثالثة عوامل ر  يمكن التوقف
والعامل  ،سرائيليوالعامل اإل ،وتتلخص في العامل الفلسطيني ،للقطاع وعن سياقات دولنته

  ليمي.قاإل

 

 وال: العامل الفلسطيني أ

تستند وتستعين  ن لمإا من النجاح ا قوي  ن تمتلك حظ  أال يمكنها  "مؤامرة" أين إمن البديهي القول 
ن تتقدم في مشروعها وتنجح في أسرائيل ما كان لها إن إيمكن القول و  ،عوامل قوية من الداخلب

باالعتماد فقط على قدراتها ونفوذها وذكائها  ،هفشالالعمل على إو  المشروع الوطني الفلسطينيصد 
في هذا  نيين قسط وافرللفلسطيفكان  ،داء الفلسطينيدون استثمار فشل األمن  ،دارة الصراعإفي 

ن في مسؤوليتهم عن الكارثة التي وصلت ينكار نصيب الفلسطينيإيمكن  الإذ  ،سرائيليالنجاح اإل
بحنكة موحدين دارة صراعهم إجاد الفلسطينيون أا لو ليست قدر   فإسرائيل ،لى حد النكبة الثانيةإ

 حرص.ونجاعة ومسؤولية و 

لى حد كبير إساهم  ،على السواء ،الحمساوي والفتحاوي  ،المقاوم والمفاوض ،الفلسطيني األداءإن 
مأزق ، والتشتت التيهمأزق الفشل والشعور بحالة  ؛لى مأزقه الراهنإشروع الفلسطيني في وصول الم

بعد  ،لياتآدوات و أو ستراتيجيات ا  عادة البحث عن الهوية وحلول ومشاريع و إ في  ترجماتهتتمظهر 
يزداد بشكل  ،زمة واشتداد الشعور بالفشلومع اشتداد األ .الثورة ا على انطالقن عام  يكثر من خمسأ

سواء بالدعوة  ،نها ثوابت ومسلماتإوالخروج على ما كان يبدو  ،مضطرد التشكيك بكل ما كان
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 ،67الـنقاش مشاريع بديلة لمشروع دولة  وأ ،كقضية تحرر وعودة ،لى جذور القضيةإللعودة 
 و دولة بحدود مؤقتة.أ ،يدراليةو الفأ ،ن ووطن واحدو دولتيأمشروع الدولة الواحدة ك

جغرافي  همة لمشروع دولنة القطاع ككيانمحد المكونات الأالعامل الفلسطيني الذي يعتبر إن 
المضاف إلى واقع  همها االنقسام الفلسطينيأ ولها و أ ،مكونات رئيسيةلهو مخرج  ،وسياسي منفصل

 ،زمة االنقسامدارة كل من حركتي فتح وحماس ألا  صالحة و وفشل حوارات الم التجزئة بفعل االحتالل
زمة التي تعصف واأل ،زمة المقاومة المسلحة في قطاع غزةأفشل مشروع المفاوضات و  إضافة إلى
 بحركة فتح.

 

 االنقسام الفلسطيني 

يونيو منذ حزيران/آخر باالنقسام الفلسطيني الذي بدأ  ءشي أيكثر من أة يرتبط مشروع دولنة غز 
في  منية والمدنيةبالقوة المسلحة على مؤسسات السلطة األ "حماس"ونتج عنه سيطرة  ،2007
جوانب  دارة مختلفإب "حماس"وتفرد  ،ا عن السلطة الوطنيةبعيد  ر واقع أموتشكيل سلطة  ،القطاع

ن والشروع جهزة واستحداث هيئات وسن قوانيأبما في ذلك تشكيل  ،السلطة والحياة في القطاع
لى إ توظهر  ،لة عن السلطة الفلسطينيةا لسلطة منفصما جعل القطاع يخضع كلي   ،موالاألبجباية 

  .سلطة غزة وسلطة الضفة االتداول كنيت

سات دولة االحتالل بانفصال الجغرافيا وسيا تهكمل االنفصال الجغرافي الذي فرضت  اس ،بذلك
عزز  ،بذاته منفصل قائم تطور القطاع ككيانلساس حجر األالهم و شكل الحاضنة األ ،سياسي

 باقي تجمعات الشعبستقلة عن تشكيل وصياغة قضية خاصة به م علىوساعد  ،خصوصيته
وفتح معبر رفح ووقف  هغزة قضية تتلخص بالحصار ومعاناة سكانقطاع ل تفأصبح .الفلسطيني

ا غطت نهإكثر فأكثر حتى أبرزت قضية غزة  ،ومع الوقت .وان االسرائيلي المتتالي على غزةالعد
سالمية إرهم من دول وشعوب على القضية الفلسطينية لدى الكثير من الفلسطينيين والعرب وغي



 

9 
 

وحصرت في شعارات ، سياقها الوطني الفلسطيني التحرري وغيبت قضية غزة لدى هؤالء  ،وغربية
( حصار البري )معبر رفحنساني والمعيشي الذي كان عنوانه رفع اللخصت قضية غزة في البعد اإل

 حدهما.أو أ ،والبحري 

بنوع من  عن القطاع رفع الحصارلى حالة التجند الكبير لإنظر بعض الفلسطينيين والعرب  ،لذلك
وتعزيز  "حماس"يراد بها تعزيز حكم  ، أيباطل ابه نها حق يرادأوتعاملوا معها على  ،الشك والريبة

 ،سبابولهذه األ .الفلسطيني للشعب منظمة التحريروحدانية تمثيل و  ضرب شرعيةانفصال القطاع و 
 سرائيل.سباب مغايرة إلوأل ،معضلة شائكة لكل من السلطة ومصر ظلت قضية رفع الحصار

 

 لى االنفصال إمن االنقسام 

ه ئلو لم يكن في بقا ،ن يكون حالة عابرة ومؤقتة في تاريخ الشعب الفلسطينيأكان يمكن لالنقسام 
لوا ءن يتساأولعامة الفلسطينيين  .سرائيليةا  سطينية وعربية و طراف فلأمصالح متقاطعة بين  هواستمرار 

ع الشعبي جمامن اإلرغم على ال ،بحق عن القوة الهائلة التي تمنح االنقسام هذه القدرة على الحياة
من معاناة وكارثة سياسية على مجمل  -وال يزال  -ه لما سبب هنهائإعلى ضرورة  الفلسطيني

 القضية الفلسطينية.

مختلفة  طراف فلسطينيةأبل ثمة ، ها من يغذي االنقسام ويستفيد منهسرائيل ليست وحدإن أ الحقيقة
 ا دون نجاح حوارات المصالحة.وهي التي كانت تحول دوم   ،همستفيدة من استمرار 

مدفوعة  ،مها وتفردها بالسيطرة على القطاعا في تعزيز حكجهد   لم تأل   ،من جانبها "حماس"
ا ال ا صعب  حركة باتت رقم  نها أتعتقد بموجبها  -لى حد كبيرإتبدو صحيحة  -بمراهنات وحسابات 

في ظل ازدياد  ،لى االنتصار في معركة التمثيل السياسي للفلسطينيينإقرب أنها أو  ،يمكن تجاوزه
زمات داخلية تعصف أمن شيخوخة وترهل و  "فتحه "وما تعاني ،من جهةأو ثباتها على األقل شعبيتها 
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ا ومحصن   ،ا بها مسلم  حقيقة وواقع  ن سيطرتها على القطاع باتت إضافة إلى أ ،خرى أبها من جهة 
 و خارجي.أتهديد داخلي  أيمن 

، دارة الفعلية للقطاععن الحكم الفعلي واإل "حماس" لم تتنازل ،تشكيل حكومة التوافقمن رغم على الو 
إذ عقب تشكيل الحكومة  ،ةنائب رئيس المكتب السياسي للحرك ،هنيةإسماعيل  ويؤكد ذلك تصريح

دارتها لحوارات التهدئة ورفع إ عن فضال   ،"نا من الحكومة ولم نخرج من الحكمخرج" قال فيه
ا عن السلطة بعيد   ،سرائيل عبر وسطاءإومع  ،طراف عربية ودوليةأالحصار ومستقبل القطاع مع 

تب السياسي للحركة عضو المك ويعتبر تصريح حسب ما نشرته وسائل إعالم عدة. ،الفلسطينية
استمرار تمسكها بالسيطرة في  "حماس"رغبة  لىا عا قوي  مؤشر   "،دراليةيالف"بو مرزوق عن أ موسى

القطاع  إلدارةعن تشكيل لجنة  الماضي مارسآذار/الن الحركة في إع إضافة إلى ،على القطاع
 ."تشريعي حماس"ونيلها ثقة 

ليس  واستمرارها في الحكم ات الداخلية والخارجية،التهديد المزيد من يواجه حكم "حماس"ن أال إ
ال سيما  ،في ظل الضغوط السياسية واالقتصادية واالجتماعية المتزايدة في القطاع به اا مسلم  مر  أ

صفقة "ه ورغبته في تحقيق ما يسمي رامب من كيانيات اإلسالم السياسي،دارة تإفي ضوء موقف 
في كذلك و  ، من بينها وقف تحويل الرواتب،كية للسلطةر يمأمن مطالب  هوما تم تسريب"، القرن 

 بسط سلطته على القطاع.لضوء خطة الرئيس عباس 

تحذر ليل نهار من دولة ن، فهي تعلو  بما تقول فعال  جادة  السلطة الفلسطينيةفي المقابل، لم تكن 
عادة بسط ا إلوحقيقي  ا ا جاد  ها تملك مشروع  أنال يبدو و  ،نهاء االنقساموتعلن سعيها الدائم إل ،غزة

 ،اا زائد  لسلطة ترى في القطاع عبئ  في ا ةمتنفذ اطراف  أن أوثمة من يعتقد  .سيادتها على القطاع
ا بخطوة الخصم من الرواتب . وجاء فتح ملف سيطرة "حماس" على القطاع بدء  تسعى للتخلص منه

المتفاقمة تحت الحصار  ليظهر االستعداد إللقاء هذا العبء على "حماس" وتوظيف معاناة الناس
 . كوسيلة ضغط على الحركة



 

11 
 

ينحصر في استمرار تحويل الرواتب يكاد برز الستمرار عالقة السلطة بالقطاع ن المظهر األإ
ووجود ثالثة  ،دنى من التزاماتها المالية تجاه القطاعواستمرار قيامها بالحد األ ،لموظفي السلطة

حالة من  اسابق   هعلي ظهرالمالي ن االلتزام أوالمؤسف  .اء في حكومة التوافق من قطاع غزةوزر 
 عالن قرارإ لى إووصل في بداية نيسان  ،نفاقاإلفي تراجع مزيد من ال نحوميل واضح و  ،التراجع

وصفها ما  حسب واتخاذ إجراءات قاسية أخرى  % من رواتب الموظفين،30أكثر من رسمي بحسم 
 ،القادم أيار/مايو في الثالث منمع الرئيس دونالد ترامب الرئيس عباس وهو يستعد لعقد لقائه األول 

لتخلي التدريجي عن التزام السلطة ل ميلذلك بربما يترجم ، حيث "قرارات حاسمة وغير مسبوقةعبر "
 تجاه القطاع.

 

  "فتح" و"حماس" اموقف

الفلسطيني  عن الجسد هوحذر من مؤامرة دولنة القطاع وفصل هول من تنبأ" فتح"السلطة وربما تكون 
 .الوطنيةوعن القضية 

مر الواقع وعامل جراءات وتداعيات األمسيرة تحويل القطاع بحكم تراكم اإل ونقصد بالدولنة هنا، 
لى إقرب يكون أ إذ، ا بذاتها قائم  ا واقتصادي  ا وديموغرافي  ا واجتماعي  ا سياسي  لى ما يشبه كيان  إ ،الزمن

دارية والسياسية بعض المؤسسات اإل هوتطوير  هبامتالك ا،ق  أن يتحول إلى دولة حن يصبح دولة دون أ
 ذات السيادة، لى مستوى الدولة الرسميةإدون الوصول  ،منية والتشريعية والمالية الخاصة بالدولةواأل

ذات من سيطرة حزبية حركية  "حماس"وتحول سيطرة  ،ودون الحصول على االعتراف الرسمي
و بحكم أ ،مر الواقعسواء بحكم األ ،تحظى بمشروعية مالى سيطرة معترف بها إ جناح مسلح،

  التدريجي. هوانفصال للقطاع الخاصة الكيانيةمر الذي يرسخ ألا ،تقاطع المصالح

يحتكر التمثيل السياسي الفلسطيني وصاحب مشروع دولة  اسياسي   اطرف  " باعتبارها فتحوتعتبر "
وع ضربة في الصميم للمشر  من ذلك يشكلهلما  ه،كبر جراء دولنة القطاع وفصلالخاسر األ ،67لـا
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 غير .للشعب الفلسطينيمنظمة التحرير ا بوحدانية تمثيل ا كبير  ومس   ،الوطني الفلسطيني الذي تتبناه
فمن  ،آخر ئاوسلوكها شي ائ  زماتها المستفحلة وضعفها يجعل شعورها بالخطر شيأن عجزها و أ

مـتآمرة على  وكأنهان تظهر أغرب واأل ،ر بالخطرلمواقف والسياسات الشعو ن ال تعكس اأالمحير 
رصها المسؤول على ظهار حإو عدم أ ،عبر بعض سياساتها ومواقفها التي تعزز االنقسام نفسها

 .نهاء االنقسامإ

ن التفسير الوحيد إف ،تفسير اغتراب السلوك عن القناعاتذا استبعدنا نظرية التآمر الذاتي في ا  و 
غزة وظروف وعوامل قطاع  حيالسرائيلي سطحية قراءة الموقف اإلينحصر في خطأ الحسابات و 

ا ولن تقدم شيئ   ،حصارال أو تخفف سرائيل لن ترفعإن أسطحية تعتمد على  .بلورته وانضاجه
ؤدي توربما  ،ضعفهاتو ها نهكتن الحروب المتتالية على القطاع مع استمرار الحصار سأو  ،"ماسـ"حل
كما أن خصم الرواتب والتهديد بمزيد من اإلجراءات القاسية يمكن  .نهاء سيطرتها على القطاعإلى إ

إلى وهي رؤية مضللة وتفتقر  أن يصعب على "حماس" تحمل كلفة استمرار السيطرة على القطاع.
 ."حماس"سرائيل وإلديناميكات تفاعل وتطور العالقة والمصالح بين  القراءةعمق وحيوية 

نها تدير أن يبدو وكا جدية كبيرة في إنهاء االنقسام، "تحف"تظهر لم  ،عوام من االنقسامأ طوال عشرة 
خيرة ن خطوة عباس األأويبدو  ئه.نهاإل او نهج  أ ةكثر من كونها تتبنى خطصراع االنقسام أ

 من طرح مشروع الحديث عنه من خطوات الحقة تتسم بالقسوة بدال  وما يتم  ،ومات الرواتبخصب
له  جالذي يرو  وات، و منذ عشر سن "فتح"السلطة و هالوحيد الذي تبنتهو المشروع للشراكة السياسية، 

دة بسط سيطرة الحكومة على القطاع، دون توافق على برنامج وطني نه مشروع استعاأن وكاآل
سباب والعوامل أللون عن الخلفيات واءمر الذي يجعل المتابعين يتسااأل ،وأسس للشراكة السياسية

نهاء االنقسام؟ وهل إل واقعيةخطة تشكل ؟ وهل ات الرئيس األخيرةخطو والدوافع التي تقف خلف 
 نهاء االنقسام؟ ا إحق   هاهدف

 بقدر ما هذه الخطوات في سياق االستجابة بشأن وضع ا ما يتردد في وسائل اإلعالملم يعد خافي  
، وأن كبرى طار التمهيد للصفقة الإوفي  ،ا للقاء عباس ترامبتمهيد   إسرائيلية - كيةإلمالءات أمير 
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باعتبار ذلك يشكل  سر الشهداءأسرى و بوقف مخصصات األ اأيض   عباس اإلدارة األميركية طالبت
وربما  ،يقلص فاتورة القطاعن الرئيس سأ مع ذلك هناك رأي آخر، يرى و  ".رهابإلا وتشجيعا لـ"ادعم  

الموازنة وخلق فائض في  ،من جهة "حماس"خرى هدفها التضييق على حكم أيتخذ خطوات الحقة 
بزيادة تأزيم مشاكل نه ال يبالي أو  عزيز استقرار السلطة من جهة أخرى،لت ،نفاق في الضفةلإل

 سرائيل.إتصعيد المواجهة مع  رفض خطوات الرئيس، وربما نحو "حماس"القطاع التي قد تدفع 

نهاء ا إلعن تمسكها بخيار المصالحة وسعيه "حماسـ"عالن الدائم لاإل منعلى الرغم في المقابل، 
ن الوقائع إف ،غزة دون من قامة دولة إورفضها  ،االنقسام وتشديد نفيها ورفضها القبول بدولة في غزة

المصالحة  إزاءال تدعم الخطاب الرسمي للحركة  ،وسياقات الحراك السياسي الحمساوي رض على األ
 ءلمل اضطرارهاب ،لكنها تبرر ما يوصف من مؤشرات لتعزيز االنقسام واالنفصال ،ةدولنة غز و 

القيام بمهامها  فيوتقصير الحكومة  ،مال السلطة وحكومة الوفاق الوطني للقطاعإهالفراغ الناتج عن 
استمرار نها تتهم السلطة صراحة بالمسؤولية عن أكما ، تجاه تخفيف المعاناة عن سكان القطاع

 غزة، على ارابع   اعدوان   بالوكالة "يقوداعتبرت أن الرئيس عباس ه، بل المشاركة فيالحصار وحتى 
أهدافه"،  من هدف أي يحقق ولم وأهلها غزة على حروب اإلسرائيلي ثالثة االحتالل شن أن بعد

 بريل الجاري.أنيسان/ 16برهوم يوم  فوزي  حركةال باسم حسب تصريح للمتحدث

 سيما ال ،الدولة هيشب غزة بماقطاع لتعامل مع اا عالن رفضهإ صادقة في  "حماس"ن أوال نعتقد 
وال  ،سرائيلإوهو عدم االعتراف ب ،نهم الناظم للحركة حتى اآلمر ال يتناقض مع المبدأ األن األأ

 اا صافي  يف ترفض ما يشكل لها مكسب  فك ،لدولنة الواقعية بشرط نزع سالحهاعملية اء يرهن بد
قامة دولة بإ رمنظمة التحريكثر وطنية لشعار الترجمة األ باعتباره تستطيع تسويقه والترويج له

عالنها منطقة إ لى إقرب ما تكون أ "حماسـ"وغزة بالنسبة ل .شبر يتم تحريره أيفلسطينية على 
القيادي في الحركة لذلك اعتبر  ،وبري رفع الحصار وسمح لها بفتح منفذ بحري  فيما لومحررة 
 ".تسمية دولة غزة طالقإ ليس من العيب"نه أ ،عالميةاإل "راية"في مقابلة مع شبكة  ،الزهارمحمود 

ا  ممكن  حال   باعتبارهوالقطاع عن خيار الفيدرالية بين الضفة  "الغد"و مرزوق لقناة أبن تصريح أكما 
تجاه استمرار  الحقيقية "حماس"على رغبة ونوايا  اقوي   ايعتبر مؤشر   ،فضل من استمرار االنقسامأ
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هم التحديات أ و  ه.عزيز حكمها ونجاحتلى إوترحيبها بكل ما يؤدي  ،القطاعبالسيطرة على تفردها 
 غالق المعابر البرية والبحرية.ا  و نجاح حكمها يكمن في استمرار الحصار أمام 

سعيها و  ،طار سعيها النجاح وتعزيز تجربتها في القطاع من جهةإوفي  "،حماس"ن أ من الواضح
تطوير عالقاتها ا من لالنفتاح ونسج عالقات دولية تشجع عوامل قبولها في المجتمع الدولي وتمكنه

لدفع ثمن انفتاح عالقتها مع  كبر من السابقأا تبدي استعداد   ،خرى أالعربية والدولية من جهة 
 ،ياسي مع مصرمني والسفي خلق حالة من التعاون االقتصادي واأل ن تنجحبأوهي تطمح  ،مصر

معه  "حماس"تعاون الماسة ل وحاجتهمن تأثير  يمتلكهوما  "حالة محمد دحالن" مستغلة ما يسمى
تجاوز قيود في صدار وثيقتها السياسية إ بأن يساهمحركة ال تطمحكما  .في القطاع تيارهومع 

 تين في الحلبا فاعال  ا سياسي  بما يؤهلها لتكون شريك   ،ديولوجي والسياسييالمستويين األ ميثاقها على
 .احا بمزيد من االنفتن يحمل وعود  أا على قادر  و  ،العربية والدولية

لكن ال  خطوات عباس األخيرة تجاه القطاع، بقلق وحذر شديدين "حماس"تتابع  ،خرى أمن جهة 
وعلى  ته،وهي تراهن على فشل خط "،مالءات عباس"إ هنها في وارد التسليم والقبول بما تسميأيبدو 
الحرب بالمؤامرة و  هما تصف يوعلى قدرتها على تحد ما تبقى له من شعبية في القطاع، ةخسار 

 بالوكالة. 
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يخ والجغرافيا ومكانة مصر وذلك بحكم التار  الفلسطينية،قضية اللق با فيما يتعا ورائد  ا قيادي  دور  
الوحيد الذي ال يخضع  البري  وهو المعبر ،صر مع القطاع عبر معبر رفحم كما ترتبط .وحجمها
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على القطاع ومغادرة المراقبين الدوليين العاملين  "حماس"وبعد سيطرة ، سرائيلية المباشرةللسيطرة اإل
اتبعت  ،طرافهاأحد أالتي تعتبر مصر ، 2005بحكم اتفاقية تشغيل المعبر الموقعة عام معبر الفي 

 السابق محمد باستثناء فترة حكم الرئيس ،نمصر سياسة محددة تجاه القطاع تواصلت حتى اآل
 :همهاأ ومحددات  مخاوفسياسة تعكس  ، وهيمرسي

  القطاع باالنفصال التدريجي الكلي  خالء مسؤولياتها عنإسرائيل في إ نجاحالتخوف من
باتجاه مصر من حيث  هودفع ،ن الصراععوتحييده  ،عن القضية الفلسطينية هوفصل ،عنه

لى حد ما األمنية،نسانيةالمسؤولية السياسية واإل ا يشكل بالنسبة لمصر خط  مر الذي األ ، وا 
 حمر.أ
  إلى السكان والبضائع على حركة المعبر وتنقل حركة  تتسهيال أي تؤديالتخوف من

ما سيصلب موقفها في  ،في صراعها مع السلطة الفلسطينية وتقويتها "حماس"حكم  تعزيز
آخر تخوف  نفسه، هناك نهاء االنقسام. وفي الوقتإحوارات المصالحة ويزيد مصاعب 

ي نسانية المأساوية فدون مراعاة للحالة اإل "حماس"على غط ضن التشدد وممارسة الأمن 
لى إ قد يؤدي ،"حماس"شعرة معاوية في العالقة مع  بقاء علىمراعاة اإل وكذلك ،القطاع

النقد والهجوم الضغوط وحمالت التشهير و  بفعل مصرها من انفجار واندالع حروب ستعاني
 ما سيفقد ،ومصر "حماس"لى قطيعة في العالقة بين إوسيؤدي  ،عالميالسياسي واإل

قليمية بممارسة ا  عربية و  ألطرافويسمح  ،ليميإقن دورها ومكانتها كالعب م اجزء   األخيرة
 ."حماس"االحتواء والتأثير على المزيد من 

  مساس بشرعية السلطة  أيو أ ،للشعب الفلسطيني منظمة التحرير تمثيلل انتقاص أيرفض
شكال أشكل من  أيورفض  لصالح تعزيز شرعية حكم "حماس"، الوطنية الفلسطينية

سو  الحركةالتفاهمات بين   رائيل عبر طرف ثالث تتم من خلف ظهر الرئاسة الفلسطينية.ا 
  ركيةيمالرعاية األالمفاوضات و و  "حل الدولتين"بمشروع التمسك.  
  حل على  أيورفض  ،ا عن القضية الفلسطينيةالقطاع بعيد   ألمورو تسوية أحل  أيرفض

 راضي المصرية.حساب األ
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  بشكل وثيق  الرتباطها "حماس"العدائي تجاه  –مبارك والسيسي  –موقف النظام المصري
تهديد االستقرار  نسبة  يزيد منواعتبارها عامال   ،خوان المسلمين المصرية)بأمها( حركة اإل
في  "داعشتنظيم "بعالقتها مع  "حماس ـ" عن االتهامات الكبيرة لفضال   ،المصري الداخلي

 سيناء.
  وفي مقدمة  ،نفاقعمال التهريب عبر األأ حارب ويدين ويالموقف المصري الذي يرفض

مما يخلق  ،واستخدام سيناء والحدود المصرية كمنافذ لتهريب السالح ،ذلك تهريب السالح
ويساعد في تقويض استقرار  ،سرائيلوا   كيةر يمدارة األاإلكل من لكثير من الحرج مع لها ا

 راضي المصرية.منية عبر انتعاش شبكات تهريب السالح داخل األالحالة األ
 .االلتزام باالتفاق الخاص بتشغيل معبر رفح 
  واحتكار الملف الفلسطيني عامة. ،احتكار رعاية حوارات المصالحةالرغبة في 
  يخضع لمتابعة رئاسة المخابرات المصرية امني  أ املف  باعتباره ملف قطاع غزة التعامل مع.  

 :، هماؤثران في المحددات المصريةن مامستجدوهناك 

  ربما ناتج عن  ،مني والسياسيسرائيل على المستويين األا  تقارب كبير بين نظام السيسي و
دارة العالقة مع اإل فتوروبسبب  ،سالمية في مصر وسيناءصراع النظام مع الجماعات اإل

وروبا لمساعدة نظام أو  الواليات المتحدةسرائيل لنفوذها داخل إواستخدام  ،ركية السابقةيماأل
 خوان المسلمين.ا خلصها من حكم اإلصديق   فيهت أالذي ر السيسي 

 ورغبة النظام  ،ادي الفتحاوي المفصول محمد دحالنالعالقة بين نظام السيسي والقي
عبر بوابة القطاع باعتبارها  "فتح"لى قيادة إفي مساعدة دحالن على العودة  الكبيرةالمصري 

 .ة الممكنةالبوابة المتاح
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 الموقف المصري من دولنة القطاع 

على  "الفيتو" هيمتلك ما يشب إذ ،همية كبرى أ ن عملية دولنة القطاع يكتسب الموقف المصري م
ودون السماح  ،خضر مصري أفال يمكن تخيل نجاح عملية الدولنة دون ضوء  .مجمل عملية الدولنة

قطر مثل ) اطراف  أ هناك ن  أرغم  ،م عبر معبر رفحا على العالاع بري  ا بمزيد من انفتاح القطعملي  
مكان االلتفاف على الفيتو المصري وعلى ديكتاتورية الجغرافيا عبر المنفذ نه باإلأوتركيا( تعتقد 

 البحري.

ويترجمها  الذكر، نفةآيتماثل مع المحددات والمخاوف الموقف السياسي الرسمي المعلن زال يال و 
 باتفاقية التزامهورفض الخروج عن  ،لتجزئة القضية الفلسطينيةمحاوالت  أيعبر التمسك برفض 

ويصر  ،الفلسطينيةين عن السلطة الدوليين وممثل ر رفح التي تشترط وجود المراقبينتشغيل معب
از المصالحة نجقوية إل اوضغوط   اويبذل جهود   ،تمام المصالحةا  نهاء االنقسام و إعلى التمسك ب

نجاح إن أ ة مفادهاتمسك بقناعيو  لتعزيز موقف "فتح" في مواجهة "حماس"، الفتحاويةالفتحاوية 
 ساسي لنجاح الفلسطينيين في مفاوضات التسوية.أنهاء االنقسام شرط ا  ة و يالمصالحة الفلسطين

ال سيما في ظل تسريبات  ،نوع من الغموضخيرة الموقف المصري في الفترة األ يكتنف ،مع ذلك
وتسهيالت مصرية تجاه  انفتاحعن  تحدثت ،خيرحوار المصري الحمساوي األت المخرجاحول 
اإلسرائيلي،  ذاعة الجيشتقرير إلو  ،سرائيليةإوتسريبات  ،ارة حرةقامة منطقة تجإبما في ذلك  ،القطاع

ا على جنوب  مصري لفكرة توسعة حدود القطاع  تشير إلى قبول ،يوب قراأوتصريح للوزير الدرزي 
صدور  ، معمرل لم يؤكد األسرائيإا في حد  إلى أن أشارة ومن المهم اإل .المصريةراضي حساب األ

  مواقف وسياسات مصر.عات للتشويش على ئمجرد شا كل ذلك واعتبار ،قوي نفي مصري 

 ،منيةطار تكتيك العالقات السياسية واألإسيظل في  "حماس"تجاه باانفتاح مصري  أين أ المرجح
حل "بمشروع  هللقضية الفلسطينية والتزام رؤيته إزاءالمصري  ولن يؤثر على جوهر الموقف

اه تجبا الواليات المتحدة هتقودقد توجه دولي  أيا من ن مصر ستكون جزء  أ عن فضال   ،"الدولتين
وربما يمكن مالحظة ترجمات هذا  عودة سيطرة السلطة على القطاع بصرف النظر عن الثمن،
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محمد دحالن تيار  وكذلك إحجام رئيسين السيسي وعباس،صالحة بين الالممحاوالت التوجه عبر 
 فيما يخص خطوات عباس تجاه القطاع. المناوئة عن تصعيد الحمالت

 

 القطري والتركي  انالموقف

دولتي قطر وتركيا الداعم للقضية الفلسطينية ولقيادة كل من الموقف الرسمي لمن رغم العلى 
يان عالقتهما ن ال تخفيالدولت تان كلأال إ ،يسطينوشرعية تمثيلها للشعب الفل ومنظمة التحريرالسلطة 
لمشاريع كبر الداعمين والمتبرعين أوتعتبران  ،مشروعها ومساندتهالو  لهاوتبنيهما  "حماسـ"ب ةالوطيد

 .اتهعدة في قطاع غزة الخاضع لسيطر 

 .سرائيل في سبيل رفع الحصار البحري عن القطاعإا مع لسنوات مواجهة وصدام   تركيا خاضت
ولتمكين الحركة من  ،استخدمت كل ما يمكنها لرفع الحصار عن القطاعو  مولت وقطر من جانبها

لم تلتفتا ولم تراعيا المخاوف  قلا الدولتان على األتوكل .نجاح حكمها في القطاعا  سيطرتها و تعزيز 
من  ولم تحافظا على مسافة واحدة ،ار وبين تقدم مسيرة دولنة القطاعالتي تربط بين رفع الحص

 .طرفي االنقسام

قل على الحياد فيما يتعلق بالضغوط كل من قطر وتركيا على األوقوف لكن من غير المستبعد 
كية، ر يمدارة األن كانت هذه الضغوط بتنسيق مع اإلإال سيما  ،"حماس"عباس تجاه التي يمارسها 

 .ولو جزئية لطلباتها أو تلبية

 

 سرائيليالعامل اإل ا:ثالثً 

 فيما يتعلق ،ستراتيجيالمرحلي واإل المستويينعلى  وفاعلية اتأثير  كثر رائيلي األسل اإليعتبر العام
هي دولة االحتالل التي تعيش في حالة صراع وجودي مع  فإسرائيل .بمخطط دولنة القطاع وفصله
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نقاض المشروع أا بها يقوم على ا خاص  وهي التي تمتلك مشروع   ،القضية الفلسطينية هما تمثل
 .مخططاتها ة على التخطيط والعمل على تنفيذوالقدر لك زمام المبادرة والهجوم وتم ،الفلسطيني

 في خلق وقائعبل  ،ن ليس فقط في التصدي لمشروع الدولة الفلسطينيةسرائيل حتى اآلإوقد نجحت 
وفي  .دتها ومفاهيمها المتعلقة بالصراعجنأوروايتها و تسويق خطابها  عن فضال   ،غير ممكن هتجعل
والوقوف  ،القطاع حيالسرائيلية الرؤية اإل هذه الورقةستعرض وف تس ،سرائيليمل اإللعاا ءةقرا

موقف إلى الكما سيتم التطرق  .ومالي ةلرؤية السائدا إلى وصوال   ةعلى متغيراتها عبر المراحل الزمني
  .منيةمحدداته السياسية واألو  ،سرائيلي من مستقبل القطاع من مختلف جوانبهاإل

 

 يلية سرائالرؤية اإل

نتيجة لتغيرات  ،لى الكثير من التغيير والتعديلإسرائيلية لمستقبل قطاع غزة خضعت الرؤية اإل
سرائيل في كل مرحلة تجاه رؤيته لحل إالمواقف والتوجهات السياسية للتيار المركزي الذي يقود 

ى تغيراتها لكن المشترك في الرؤية عل ،قليميالفلسطيني واإل ينونتيجة لتغيرات العامل ،الصراع
ية وفقر وشح في الموارد سكان يعاني من كثافة ،اا وديموغرافي  مني  أا تهديد   هالنظرة للقطاع باعتبار 

 وحامل مفتاح العودة. ،كبر لالجئينوالخزان األ ،الطبيعية

 

 جماع على نبذه لى اإلإ هجماع على دمجمن اإل

 ،سرائيل مباشرةإسرائيلي بعد قيام دولة على طاولة صانع القرار اإل امني  أ اتحدي   تهصفحضر القطاع ب
 .سرائيلإداخل دولة  امتقدم   امصري   اعسكري   اجيب   برنه اعت  أ ،مني بوجه خاصعزز حضوره األ وما
 ،مني للقطاعا حول التهديد األسرائيلية برئاسة بن غوريون نقاش  الحكومة اإل أجرت ،49عام الفي ف

 .طالب بن غوريون باحتالله وضمه هوفي حين
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فأجل االنسحاب منه بضعة  ،بقاء على القطاعاإل ،56عام الثناء احتالل القطاع أخرى أل مرة وحاو 
  .شهرأ

ا لضم الحكومة اقتراح   بحثت ،بعد االحتالل مباشرة ،67يونيو حزيران/ 19وفي جلسة الحكومة في 
تراح وانتهى االجتماع برفض االق ،لى العريشإفكرة ترحيل الالجئين  ونوقشت ،إلسرائيلالقطاع 

 بسبب التخوف الديموغرافي.

لمستقبل قطاع غزة  ةسرائيل مقاربة جديدإبدأت تتبلور في  ،سرائيليةاقية السالم المصرية اإلوبعد اتف
وبين حكم ذاتي  ،اجو  ا و ا وبر  بحر   ،اعغالف القطعلى سرائيلية إتتراوح ما بين حكم ذاتي مع سيطرة 

 ،يعة مؤرقة لها تتطلع للتخلص منهاكود إلسرائيلصبح القطاع بالنسبة أ. و يتبع الدولة المصرية
الرئيس الراحل  على االحق   يقترحن أو  ة،ن يبتلع البحر غز أيتمنى  رابينق اسحإمر الذي جعل األ

 ."وال  أريحا أغزة "جعل عرفات يصر على ما  "،وال  أ ةغز "ت اعرف ياسر

ستنسحب من كامل ائيل سر إن أكان من المسلم به  ،وفي كل جوالت المفاوضات حول الحل الدائم
، قامة المطار والميناءإفسمحت ب ،ن القطاع مركز الدولة الفلسطينيةيكو  لكيوكانت تسعى  ،القطاع

لقطاع على إلى اتفاوضية. وظل ينظر  ولدواع داخلية سرائيليةإسباب بقت على المستوطنات ألأو 
مع وجود حل يتيح  ،ةالضفة الغربية وقطاع غز  ضمننه جزء من الدولة الفلسطينية التي ستقوم أ

 ا.تواصلهما جغرافي  

 ،ولى حتى اليوماأل هحكومتشارون أرئيل ن هذه الرؤية تغيرت بشكل كبير منذ تشكيل أ غير
لى إوهي تهدف  ،نتنياهو –ن تسميتها برؤية شارون يمك، حيث ولمرتأ إيهود باستثناء فترة حكومة

وقطاع غزة على  ،القدس ، بما فيهاغربيةالقضاء على مشروع قيام الدولة الفلسطينية في الضفة ال
وآخر منفصل  ،سرائيليةوحل الصراع بسقف حكم ذاتي موسع في الضفة تحت السيادة اإل ،67حدود 

اتفاق حول تقاسم السيطرة والسيادة إلى ستراتيجي مع مصر للتوصل إدارة حوار ا  و  ،في القطاع
ن أ . أيمنيةاأل "كامب ديفيد"الحق عادة النظر في مإ سرائيل عبر مدخل ا  منية بين مصر و األ

ا بالرؤية ا وثيق  ترتبط ارتباط   ،مستقبل قطاع غزة حيالسرائيلية ستراتيجية اإلالرؤية السياسية اإل
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ترتبط بتوجهات كما  ،مآالت الصراع على الضفةو مشروع الدولة الفلسطينية  حيالسرائيلية اإل
 .سرائيليةيولوجية االئتالف الذي يقود الحكومة اإليدأو 

قالب على التطلعات الفلسطينية والدولية التي ستراتيجية باالناإل ها بتنفيذ رؤيتبدأ شارون عملي  
عبر اجتياح مدن الضفة فيما عرف  -السياسي  هرغم مناورات خطاب - وسلوأارتبطت باتفاقية 

ا عالنها  و  "رهابإسلطة "نها أوصف السلطة بو  ،وحصار عرفات ،2002عام ال "السور الواقي"بحملة 
قو  ،غير ذات صلة كل ذلك جاء في  .حادي الجانب عن القطاعأواالنفصال  ،امة جدار الضما 

 ة.مفاوضات التسويستراتيجي على مشروع سياق االنقالب اإل

مال طالق النار ليتسنى له استكإوعز باغتيال الشهيد رائد الكرمي لتفجير وقف أشارون الذي 
حتى بثمن ظهور الجيش  ،حادي الجانبأقطاع ن يكون االنسحاب من الأعلى  صر  أ ،مشروعه

 ،نصر لقوى المقاومة ورافضي المفاوضاتصورة وبثمن منح  ،بمظهر الهارب تحت نيران المقاومة
 قيام فرص على والقضاء سرائيل،إ تناسب ال مبادرة يأ على الطريق وقطع الضفة، ابتالع بهدف
خالء ا  و  واالقتتال الفلسطيني الفلسطيني، االنقسام وقوع في الفاعلة والمساهمة فلسطينية، دولة

 استمرار يأ الحدودي، "غالفه"منية على بسيطرتها األ هاسرائيل عن القطاع مع احتفاظإمسؤولية 
كان أنه مع و  .المعسكر المؤيد للمفاوضاتو ضعاف السلطة إ هدافه أيضا،أ ومن  .بعد عن حتاللاال
قى المفاتيح على ألكما يقال  ، إال أنهب من القطاعالنسحالن يطالب الفلسطينيين بمقابل أمكانه إب

سكها جراء االنتخابات بتمإوفوت على السلطة ذريعة التهرب من  ،ليخلق حالة من الفوضى ،الطريق
 لهزيمة – بحسب مخططه - نه كان يسعىأوك ،بمشاركتهمفسمح  ،بشرط مشاركة المقدسيين فيها

 لى القطاع.عوسيطرتها  "حماس"نجاح ا  السلطة و 

 ،2008عام الالحرب على القطاع  (ليفنيتسيبي  -راك ابأيهود  - ولمرتأأيهود )قاد الثالثي ا، الحق  
ن غزة لتكو  "حماس"سقاط إولمرت كان يدفع باتجاه أ :لى فريقينإهداف الحرب أ من حيث  وانقسموا

بينما ليفني  ،الوقت في ذروة مفاوضاته مع عباس فقد كان في ذلك ،ا من الدولة الفلسطينيةجزء  
 للمفاوضات.ك رااوب
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 سرائيلي تجاه القطاع محددات الموقف اإل

 المحددات السياسية 

  ز مشروع يعز ، وتاالنفصال عن القطاع وتبني معادلة ه،فشالوالسعي إل "حل الدولتين"رفض
  .االستيطان

 إذ  ،خر عن اآلقليم منعزال  إومواجهة كل  ،سرائيليةإنقسام الفلسطيني مصلحة استمرار اال
  ه.لى حلإ من السعي دارة الصراع بدال  إسياسة  وانتهاج ،خرعلى اآل احدهمأر ال يؤث

  ا واعتبارها عنوان   ،لى القطاع دون االعتراف بشرعيتهاع "حماس"التسليم بواقع سيطرة
  .للقطاع

 "سرائيل السياسيةإعلى القطاع يخدم مصلحة  امسيطر   "اهابي  ر "إ اكيان  باعتبارها  "حماس.  
 مصلحة  ،والسعي لالنفصال الكلي عنه ،من تهديده الديموغرافي تحييد القطاع والتخلص

  .سرائيليةإ
  وتبني سياسة  ،ى الحسمإلدون الوصول  "حماس"دارة الصراع مع إالمحافظة على سياسة

 الردع وليس الحسم.
  فشال مشروع دولنة القطاعإو أنجاح إلمصر دور قوي في.  
 طينية دون منحها حق الفيتوالمحافظة على دور ما للسلطة الفلس.  
  حل سياسي بين الضفة والقطاع أين يربط أليس من الضروري.  
 سرائيلية تجاه مستقبل القطاعالمحافظة على غموض السياسة اإل. 
  المدى ةالحلول بعيدإليه ا تحتكم واقع  السياسات المرحلية ن تبني أيجب.  
  هدوء مرحلي هيإلصى ما يمكن الوصول أقو  ة،ستكون صفري "حماس"صراع مع  أينتيجة.  
  طار بقاء االنقسام واالنفصالإتغير سياسي داخل القطاع في  أياالنفتاح على.  
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  وال يمكن تعميق االنفصال دون تعميق العالقة بين مصر  ،ى مصرإلقرب أسكان القطاع
  .والقطاع

 دود البرية والبحرية للقطاعسرائيلية على الحمنية اإلاستمرار السيطرة األ.  
 والتشويش عليها "حماس"ضعاف إلو  ،كوسيلة ردعية المتنفس()ر استمرار الحصا.  
  هداف الحركة ونشاطها أ وال تقتصر  ،فقط داخل القطاع "حماس"ال تقتصر المواجهة مع

  .على القطاع فقط
 بل يمكن تأجيلها ،ال يمكن درء المواجهة. 

  

 نيةمدات األالمحد

  منيةوأسباب سياسية احتالل القطاع ألإلى سقوط خيار العودة.  
  العسكرية  "حماس"ا على التصدي لتهديدات من القوة ما يجعلها قادرة دوم   سرائيلإتمتلك

  .لها ةوتوجيه ضربات موجع
 ليم باستمرارهال يمكن التس اا مؤرق  تهديد  نفاق البنية التحتية العسكرية والصواريخ واأل تشكل.  
 ضعاف قدراتها ا  و  "حماسـ"والمحافظة على الردع الدائم ل ،عدم الدخول في معركة حسم

 صورة انتصار. عدم منحهاو  ،العسكرية
 .المحافظة على معادلة تنفيس الحصار مقابل الهدوء 

 

 ةسرائيلياإلأقطاب الحكومة قف امو 

ات غامضة تتبنى سياس ،ا نتنياهو على القطاعمقادهوبعد حربين  ،خيرةاأل حكومات نتنياهو الثالث
نقاش جدي حول  أيجراء إمراقب الدولة ينتقد عدم  روهو ما جعل تقري ،القطاع إزاءوغير معلنة 

هداف أ بوضع  "الكابينت"كما انتقد قيام  .سرائيلية لمستقبل قطاع غزةالبدائل السياسية والرؤية اإل
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الباحث  ،وريلأساف إسرائيل. ويقول إليها إستراتيجية تسعى إهداف أ ا من ن تكون جزء  أللجيش دون 
على احتالل  ان عام  يمناسبة مرور خمسلثناء يوم دراسي أعن ذلك  ،من القوميفي مركز األ

لكن  ،ضعافها وتعزيز الردعا  و  "حماس"الحكومة تطالب الجيش بتحقيق الهدوء وضرب  ، إنالقطاع
الوضع و  ودون تغيير في الحدود ،سقاطهاإودون  ،ستراتيجي القائميير في الوضع اإلدون تغ
ن أ. ويضيف سؤولة عن مليونين من سكان القطاعسرائيل مإ ذلك ن يجعلأودون  ،السياسي

 م.همسرائيل تقوم بدور وظيفي إبالنسبة لحكومة  "حماس"

نها فيما أال إ ،اام  وانسج ةيكثر يمينية األسرائيلن حكومة نتنياهو هي من بين الحكومات اإلأ مع
نتنياهو يحتفظ برؤيته الغامضة غير ف .قطابها توجهات مختلفةأيتعلق بالعالقة مع القطاع يتبنى 

 ،زال يتمسك بهايوال  ،يعلون موشيه ها مع فيراك واستمر اا مع بن بلورها سابق  أالتي سبق  ،المعلنة
المحافظة و  ،تسيطر عليه لنظر عن الجهة التيتقوم على استكمال االنفصال عن القطاع بغض او 

البحري  هعلى غالف ةسرائيليالمحافظة على السيادة اإلة، وكذلك دارة الصراع الحاليإعلى سياسة 
 .لى اتفاقيات نهائية بشأنهإلى حين التوصل إ ،والجوي 

 يسرائيلو ، ووزير االقتصا" البيت اليهودي"ئيس ر ، ونفتالي بينت، حربالوزير  ،ليبرمانأفيغدور أما 
 من الصراع ةقفهم السياسياى مختلفة مرتبطة بمو رؤ ، فلهم زير المواصالت واالستخباراتو ، كاتس

ولة ورغم انتقاد تقرير مراقب الد. نتنياهوالمختلف في هوامشه التكتيكية وآلياته وتوقيته عن موقف 
ثل هذا جراء مإن نتنياهو يصر حتى اليوم على التهرب من إف ،عدم مناقشة البدائل السياسية

  .النقاش

وفي محاولة  ،لى طاولة النقاش الحكومي والبحثيما فرضته عا بنتائجها و وارتباط  ، 2014بعد حرب 
قام  ،خرى أبير من احتماالت اندالع حرب لى حد كإتخفف التوتر وتقلل  ةيجاد مقاربات جديدإل

 ،دات السياسية السابقةر ذات المحدخذ بعين االعتباأتبتقديم اقتراحات  عدد من الوزراء والمهتمين
بما في ذلك  ،بة الظروف المعيشية لسكان القطاعالسماح بتقديم تسهيالت لتخفيف صعو بتبدأ و 

وتقليص  ،زمة الكهرباء والمياهأوالمساعدة في تخفيف  ،وتطوير البنى التحتية ،عمارعادة اإلإ تشجيع 
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سماح وال "،الغالف"ت عداد من العمال للعمل في مستوطناأ السماح بدخول عبر نسبة البطالة 
وخلق نوع من بحبوحة العيش  ،نسانيةطار التسهيالت اإلإفي  وتوسيع رقعة الصيد ،بالتصدير

جوالت الحرب وزيادة  رجاءإلتخفيف االحتقان وعوامل الضغط الداخلية التي بدورها قد تسهم في 
 .سانيةإنيالت د من مجرد تقديم تسهبعألى ما هو إي اقتراحاته وبعضهم وصل ف ،فترة الهدوء

د منذ وقت حملة يقو  ،تطلع لخالفة نتنياهووي ،صقور الليكود وغالة اليمين برزأحد هو أو  ،كاتس
زيرة في بناء ميناء مرتبط بجبشأن بلورة اقتراح  (المواصالت)طلب من وزارته  ،خجولة ضد نتنياهو

لتحقيق هدفين حسب  ،سرائيليةمنية اإلت والمعايير األيراعي المتطلبا ،قامة مطار عليهاا  البحر و 
 ،والثاني ،من مسؤولياتها تجاه القطاعتحرر النفصال الكلي و لالسرائيل إتطلع تحقيق  ،ولاأل :هقول

مر الذي األ ،نسانيةاإل ها وتخفيف مأساتخلق الظروف والبيئة المساعدة الزدهار القطاع اقتصادي  
ويفرض عليها االنشغال  "،مغامرة" أيفي  تخسرهجعل لديها ما يو  ،"حماس"غماتية ا سيعزز بر 
 .المدى طويل االقطاع هدوء   "غالف"ويمنح مستوطني  ،سرائيلإمن أبعيدة عن تهديد  بأولويات

بعد من أينطوي على ما هو  ،ىالمد ةاتفاق تهدئة طويلإلى مشروط بالوصول كل ذلك  ا،طبع  
طراف أمن قبل  عن وجود شراكة وضمانات فضال   ،عمال العسكرية بين الطرفينمجرد وقف األ

 دولية.

منية التي تؤيد توجه فهناك عدد من النخب السياسية واأل ،الذي يتبنى هذا التوجه كاتس ليس وحده
 ،به شارون  أسرائيل باالنفصال الكلي والنهائي الذي بدالذي يحقق المسعى الرئيسي إل ،كاتس

راضي أطينية في مستقبل وحصر القضية الفلس ،من تهديده الديموغرافي والتخلص ،وتحييد القطاع
مكان ه ليس باإلأنا من فكرة انطالق   ،هم المتحمسين القتراح كاتسأ بينت من ويعتبر  .هاوسكان الضفة
اليمين االستيطاني  هليإلكن ما يسعى  ،الكبير لحق الفلسطينيين في دولة ا التنكر للتأييد الدوليعملي  

ن أوحيد الذي يمكن ل القطاع المكان الللتوسع والضم في الضفة بزعامة بينت هو جع الذي يتطلع
 .الدولة الفلسطينية في المستقبل هتقام علي
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ا ضد ا تصعيدي  يتبنى نهج  فإنه  ،اليمين العنصري ويعتبر من غالة  ،وهو مستوطن ،ليبرمان أما
 شهارإويحافظ على  ،فقات كبرى مع الحركة بنزع سالحهاص أي -للتعجيز -ويشترط  ،"حماس"

وهو الهدف الذي دأب  ،س بالقوة"حما"سقاط حكم إلى هدف إ وصوال   ةلعصا الغليظدائم بتهديد ا
كبر على ألن التهديد اأيعتبر  ،لضم الضفة فليبرمان على خالف اليمين المتطلع .سك بهعلى التم

ي يهدد هوية الدولة بل التهديد الديموغرافي الذ ،الفلسطينيةليس تهديد قيام الدولة  ،سرائيلإدولة 
رض )مبادلة المستوطنات بشرط تبادل السكان واألن قيام الدولة الفلسطينية أويعتقد  ،هوديةكدولة ي

د للتخلص من التهديد بسكانها( يشكل الحل الوحي 48 أراضي وسكانها مع منطقة المثلث داخل
التي ستكون على حساب التسوية السياسية في  "دولة غزة"ن إف ،بالنسبة له ،وبالتالي .الديموغرافي

رائيل فرصة إسوتضيع على  ،لى دولة ثنائية القوميةإوتحولها  ،الضفة ستقضي على يهودية الدولة
 باإلمكانبقاء السكان الفلسطينيين عندما كان ب هبن غوريون بسماح بخطأ يصفهتاريخية لتصحيح ما 

 .التخلص منهم

بما يضمن  ،من الحكم "حماس"وتمكين  ،نسانية واالقتصادية في القطاعزمة اإلتخفيف حدة األ
ا يض  أ بات يطالب به ،قامة الميناءإالتفاوض حول  ءسباب االنفجار حتى بثمن بدأل و تقليل عوام

ولى ضحايا اندالع أن يكونوا أنتيجة قلقهم الدائم من  ،لمستوطنات المحاذية للقطاعا نومستوط
" يوجد مستقبل"حزب وعضو كنيست من  ،حد سكان هذه المستوطناتأ ،يم يلينيحا . وقد نظمالحرب

سائل لرئيس ووجهوا ر  ،التوجهمع سكان المستوطنات لدعم هذا  تظاهرات بزعامة يائير لبيد،
حتى و قال "يحتاج بناء الميناء  ،منلجنة الخارجية واأل أماموفي مداخلة له  .الحكومة ووزير الدفاع
 منحونااف ه،ثر من يوم لتدمير كأفي كل وقت لن نحتاج لكننا  ،لثماني سنوات ،تجهيزه الستقبال السفن

 ثماني سنوات من الهدوء".

بات  ،سرائيليةمنية اإلوالمطالب األطماع االستيطان واألتعمق االحتالل و بسبب  "حل الدولتين"فشل 
سرائيليين في البحث عن حلول يفرض نفسه بشكل قوي على طاولة سجال النخب والباحثين اإل

وال تأخذ المطالب والموقف  ،سرائيليةنها تراعي المعايير اإلألما للصراع تعتبر بالنسبة لهم ممكنة طا
ن أ ،جماعإالذي بات يحظى بشبه  خرج لهذا السجالم  هم أ و  .محمل من الجدية الفلسطيني على
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نه من الصعوبة أعالوة على  ،ا في الظروف الحاليةلم يعد ممكن  لى اتفاقية تنهي الصراع إالتوصل 
بل إن  .نات القريبة من المدن الفلسطينيةتفكيك المستوطعلى ية قادرة سرائيلإتخيل حكومة  بمكان

نه لم يعد يؤمن أاعترف  ،. ب. يهوشوعأ سرائيلي المعروف كاألب الروحي لليسارالروائي اإل
 ."حل الدولتين"مكانية تحقيق إب

و رؤى أ "،لتينحل الدو "قدموا بدائل لفشل  ،امنية رفيعة سابق  أعدد من الباحثين الذين شغلوا وظائف 
مجلس و  ،ن بيجرجدعو و  ،رادأوعوزي  ،يالندإ من بينهم غيورا ،للخروج من مأزق الطريق المسدود

ن قطاع غزة في أ اجميع   يهموالمشترك لد "،سرائيلإمن أجل أقادة من "وتجمع  ،من والسالماأل
 ،الدولة بالعالمهذه وهو المكان الذي سيربط  ،المستقبل سيشكل القاعدة الرئيسية للدولة الفلسطينية

 ا.استيعاب الالجئين الفلسطينيين بعد توسعته جنوب   هوسيكون باستطاعت

 حسمبال "حماس"ن القضاء على أصبح يدرك أ ،بو وبعد ثالثة حر  ،هانبن جسرائيلي مالرأي العام اإل
 ،اا ومنتقد   شائن  للقطاع لم تعد عمال  ن التسهيالت التي يمكن تقديمها أو  ،اا واقعي  عسكري لم يعد خيار  ال

 جل.ا طويل األاستثمار  تشكل بل 

 

 املحتملةالسيناريوهات 

 ،في حالة صراع واشتباك غزة مستقبل قطاع طراف المؤثرة في بلورةالعوامل واأل في وقت ال تزال فيه
 ،ا يحتملقطاع سياسي  ال ن مستقبلإف ،ستراتيجيا  وصراع مرحلي و ا في حالة تقاطع مصالح وبعضه
 :ناريوهات واحتماالت مختلفةسي ،قلا على األنظري  
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  : تحقيق المصالحةولالسيناريو األ 

وبما  ،مصالحة تنهي االنقسامإلى في التوصل طراف الفلسطينية األهذا السيناريو على نجاح يقوكم 
 منظمة التحريرعادة بناء وتفعيل ا  و  ،طاعبسط شرعيتها على القمن تشكيل حكومة قادرة على ن مك  ي  

 فصللن يوقف عملية  ،وفي حال نجاحه ،هذا السيناريو لكن .لديمقراطيةاسس من الشراكة أعلى 
 عملية دولنة القطاع خرى ربما يجعلأومن جهة  .ربما سيبطئها ،وتطور كيانية خاصة بهالقطاع 

لى رفع الحصار إوسينظر  .في غياب االتهامات بالتآمر ،الفلسطينيينبعض عيون ا في كثر بريق  أ
ه، فصلاستمرار يوقف عملية دولنة القطاع و  يمكنه أن ال شيء ، إذ إننيةوبناء المطار كمطالب وط

 ،اوتواصلهما جغرافي   ،وقطاع غزة ،القدس ، بما فيهاراضي الضفةأال قيام الدولة الفلسطينية على إ
غير أن المصالحة في هذه الحالة  فمستقبل القطاع مرتبط مباشرة بمستقبل المشروع الفلسطيني.

ات بشأن مستقبل القطاع لتوافق وطني وتحت سقف القرار الذي تتخذه قيادة ي خطو أخضع سوف ت  
  موحدة وضمن برنامج وطني موحد.

 .قل في المستقبل القريبعلى األ ة،ضعيف تبدو ،سفلأل ،السيناريوهذا تحقق احتماالت 
 

  بل هدنة طويلة: رفع الحصار مقاالسيناريو الثاني

لى إوالتوصل  ،قامة الميناءإبما في ذلك  ،ع الحصارسرائيل برفإهذا السيناريو على قبول يقوم 
دارتها للقطاع جلتهدئة طويلة األ  منفصال   اكيان  باعتباره ، بما يحافظ على استمرار سيطرة "حماس" وا 

 عن السلطة الفلسطينية. 

ل المحددات السياسية في ظ ،قل مرحلياعلى األ ،لى حد كبيرإاحتمال هذا السيناريو مستبعد إن 
 ةمن القو  "حماس"وفي ظل عدم امتالك  ،وموقف السلطة ،والموقف المصري  ،سرائيليةمنية اإلواأل

ذا ما حدث تغيير مهم إفي المستقبل  هرغم عدم استبعاد نجاح ،سرائيلإن تفرضه على أما يمكنها 
 .في هوية الالعبين
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 : قبول حماس بمطالب عباس ثالسيناريو الثال

بسط الحكومة لسيطرتها على ن تسمح بأو  " بمطالب عباس،حماس"ل قبو هذا السيناريو على يقوم 
 أميركي وعربي، بدعم أو توافقالحصار والضغوط عليها  تشديدحركة من النتيجة لتخوفات  القطاع،

ضعاف في القطاع، زمةاشتداد األ بما يؤدي إلى دارة القطاع بالشكل القادر على إقدرتها على  وا 
 نسانية لسكان القطاع.المعيشة والكرامة اإلمقومات نى من دتوفير الحد األ

 تزالنها ال وأل "،مالءاتاإل"لغة سميه سترفض ما ت "حماساحتمال هذا السيناريو ضعيفة، ألن إن 
ن الموقف أ ينطلق منلديها تقدير ربما  كما أن إفشال خطوات عباس،تراهن على قدرتها على 

 لى الشرعية الفلسطينية.إح مشروع عباس في استعادة القطاع ا بنجاسرائيلي غير معني حالي  اإل

 

 نسانية زمة اإل أل امع تعمق االنقسام و  بقاء الوضع على حاله :رابعالسيناريو ال

ا ارتباط   ،قلأو أكبر أ سرائيليةإ ع تسهيالتمهذا السيناريو على بقاء الوضع على ما هو عليه، يقوم 
نتيجة تعمق  ،القطاع قد يدفع إليه ناتج عن انفجار بمخرجات عدوان جديدو أ ،منيةبالحالة األ

اه القطاع وانفتاح تسهيالت مصرية تجوربما يترافق ذلك مع  ألزمة اإلنسانية واشتداد الحصار.ا
مر الواقع الناتج والنتيجة هي استمرار الفصل وتأصيل األ .بعد فشل مشروع عباس "حماس"على 

 ههو ما نسميو  ،يتطلعون لما هو مختلف عنهيتعايش معه الناس وال  "واقع طبيعي"لى إ هعنه وتحول
 ،قوى بعد االنقسامأوبشكل  ،حادي الجانبأالتي دخلها القطاع منذ االنفصال  ،بعملية دولنة القطاع

ا بوجود غير مرتبطة حصر  و  غير متوقفةو  وهي عملية مستمرة ،وتراجع المشروع الوطني الفلسطيني
 .المشروع الفلسطيني تفاقم مأزق ظل  سرائيلي فيالمشروع اإل، بل بنجاح "حماس"
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ا نعيشالسيناريو هو األكثر احتمالية، وهذا   عجزالمر الواقع الناتج عن وليد األألنه ه، بل بات واقع 
عاني ت الحالة الفلسطينية ظلتن أقوى ن االحتمال األوأل ،سرائيليلمخطط اإلنجاح او  الفلسطيني،

والنفوذ  ةقو سرائيل صاحبة الإن تظل أو  ،وربما المزيد من كل ذلك ،من العجز والضعف واالنقسام
 .والمبادرة

 

 التوصيات 

  وصوال   في المؤسسات المدنية واألمنية، نهاء االنقسامإإطالق حوار وطني شامل حول سبل 
 بما يترجم ،يرتفعيل منظمة التحر بناء و ة ادا عو ، االنتخابات الرئاسية والتشريعية جراءإإلى 

ن الشراكة الوطنية سس مأعلى تمثيلها لكل الشعب الفلسطيني  ويعزز مصداقية
الوطني  البرنامج هباعتبار  المستقلة قامة الدولةا  تأكيد التمسك بحق العودة و و  ،والديمقراطية

وتبني خطاب سياسي يقوم  ،الشعب الفلسطيني هجلأيناضل من  اا مشترك  الذي يشكل قاسم  
توفير أجواء إيجابية لنجاح هذا الحوار، بما يتطلبه  يستدعيوهو ما  ت الوطنية.على الثواب
دارية الموازية التي الخصم من الرواتب، وحل اللجنة اإلتراجع السلطة عن خطوة ذلك من 

 .والسماح للحكومة الفلسطينية ببسط سيطرتها على القطاع  ،شكلتها "حماس"
  تخضعان لمرجعية منظمة التحرير بعد إعادة  لحكومةن السلطة الوطنية واأالتأكيد على

دارة شؤون  بنائها بمشاركة الجميع، كل الشعب الفلسطيني في  ومهمة السلطة هي رعاية وا 
بتمكين الحكومة من أداء  وترجمة ذلك بشكل جلي ،والقطاع ،القدسبما فيها  ،الضفة
ن تقدم أ "حماس"وعلى  .في سياق التوافق على معالجة جميع ملفات المصالحة مهماتها

 ،القطاعفي  أداء مهامهان تزيل كافة العوائق التي تمنعها من أو  ،كل التسهيالت لعملها
سناد ودعم مسيرة إكيد دورها الوطني في أعادة النظر في وظيفة السلطة وتإ والعمل على 

 و.وسلك االرتباط مع التزامات اتفاقية أوبما في ذلك ف ،التحرر الوطني الفلسطيني
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 خطاب يدعو  يوالتصدي أل وأرضه، الفلسطيني التأكيد الدائم على وحدة مصير الشعب
تحت مبررات مراعاة الظروف  ،مر الواقعحلول ناتجة عن التسليم باألعن و يشجع البحث أ

 .نسانيةاإل
  و أسواء لها عالقة بالتهدئة  ،سرائيلإو اتفاقات مع أتفاهمات  التوصل إلى أيعدم

ذلك في ظل استمرار ، في ضوء مخاطر لسطينيةمن خلف ظهر السلطة الف ،التالتسهيب
 ."فرق تسد" القائمة علىسرائيل إبما يقطع الطريق على سياسية و  حالة االنقسام،

 ا من معادلة عملي   هخراجا   لتحييد القطاع و نها ستشكل مدخال  أل ،رفض التهدئة طويلة المدى
خصوصيات كل ب االنشغال الفلسطينية وتعمق من وستكرس مبدأ تجزئة القضية ،الصراع

، دون اللفلسطينيين جميع   تجمع فلسطيني على حساب األهداف الوطنية والقواسم المشتركة
، وبخاصة ن يعني ذلك تجاهل معالجة المشكالت اليومية الخاصة بكل تجمع فلسطينيأ

صار البري والبحري ن المطالبة برفع الحإف ية،وفي حال تحققت الوحدة الوطن .قطاع غزة
ن يرتبط ذلك بسياق يؤكد على أا بشرط ا ملح  ا وطني  مطلب  ستصبح  ،عادة تشغيل المطارا  و 

، تحت قيادة موحدة اوسياسي   اجغرافي   67م االراضي الفلسطينية المحتلة عوحدة وترابط األ
 .وكيان تمثيلي موحد

 ادي بين الضفة كاديمي واالقتصتشجيع التواصل السياسي واالجتماعي والثقافي واأل
 خطاب التفرقة.والتصدي لعوامل و  ،والقطاع

 ن االنقسام إف ،ولألسف .التواصل ومقاومة عوامل االنفصال تشكيل هيئة وطنية لتعميق
مثل إلى  ت تجلعنا بحاجةواالنفصال وتداعياته واعتماالته ومخاطر مآالت هذه االعتماال

 .هذه الهيئة
 وللبحث في  ه،فصل القطاع وعزلصر لتأكيد مخاطر ستراتيجي مع ما  جراء حوار عميق و إ

 عن انفتاح القطاع على ديال  بما ال يشكل ب ،بين مصر والقطاع التواصلسبل تعزيز 
 ،القطاع إزاء من تحمل مسؤولياتها سرائيلإ إفالتلتشجيع ا  مساعد  و عامال  أ ،الضفة
ع مستقبل بحث حول مستقبل القطاع م أيبتبني خطاب يؤكد على ربط  ة مصرومطالب

  .القضية الفلسطينية


