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2017 سبتمب  / أيلول  

 

ن الواقع والمآالت   قطاع غزة بي 

 دحالن( -حماس -بعد تفاهمات )مرص

 عمر شعبان

 

 مقدمة 

 
 
ا ي حصلت أخبر

ن حماس  أثارت التفاهمات الت   و مرص و بير
 
بأن مستقبل  محمد دحالن، النقاش والمخاوف واآلمال أيضا

ي  . قطاع غزة عىل وشك التبلور 
ن
لكن دون القدرة عىل تحديد الشكل والسياق بعد. ولم تكن هذه التفاهمات متوقعة ف

ي تحكم قطاع غزة منذ 
ن حركة حماس الت  ي و  ،2007يونيو حزيران/ ضوء الخصومة الشديدة بير

ن
رجل فتح القوي النائب ف

ي تعتب  حركة حماس جزء
يعي محمد دحالن، ومرص الت 

 المجلس التشر
 
ن خوان امن تنظيم ال  ا عية و لمسلمير غبر شر

ي إطار رؤية عربية 
ن
تيب المنطقة و أبحسب القاهرة. جاءت هذه التفاهمات ف قليمية عادة صياغة المحاور الإمريكية لب 

ي ال 
ي التمظهر بعد زيارة ملك األوحل الرصاع الفلسطيتن

ن
. هذه الرؤية بدأت مالمحها ف ي شائيىلي

ن
بريل نيسان/إ 4ردن ف

ي لواشنطن ثم زيارة الر  2017
ن
ي 2017بريل نيسان/إ 6ئيس المرصي ف

ن
مايو أيار/  2، ثم زيارة الرئيس محمود عباس ف

ء مكتوب تم التوافق عليه مع 2017 ي
ي أكد فيها أمام الجالية الفلسطينية والعربية "أنه جاء إىل الرئيس ترامب بشر

، والت 

وعاصمتها القدس  1967حدود دولة فلسطينية عىل  هو  رؤساء دول عربية". وجوهر ما تضمنته رؤية عباس للحل

قية.   الشر

ي مع الرؤية العربية
ي إطار تفاعل الرئيس الفلسطيتن

ن
 من النظام  ؛وف

 
 لعادة قطاع غزة ليكون جزءا

 
بدأ الرئيس تحركا

 للتعامل مع المبادرات المطروحة لحل الرصاع. لذلك أعلن الرئيس أمام مؤتمر سفراء 
 
ي استعدادا

السياسي الفلسطيتن

ن بالم ي فلسطير
ن
 السلطة الفلسطينية بصدد "اتخاذ خطوات حاسمة"  ؛بريلنيسان/إ 11نامة عاصمة البحرين ف

ّ
أن

ي غزة" بتشكيلها اللجنة ال 
ن
 لمواجهة الوضع الخطبر الذي أوجدته حركة حماس ف

ّ
لت هذه الخطوات دارية. وقد تمث

ن بنسبة  ي غزة. وقد  %، وتخفيض كمية الكهرباء، ووقف مخصصات أشى30بتقليص رواتب الموظفير
ن
من حماس ف

 بدائل سياسات
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ي ظل شح  جاءت هذه ال 
ن
ي ظل تحديات اجتماعية واقتصادية ضاغطة بقوة عىل سكان القطاع، وف

ن
ي  جراءات ف

ن
شديد ف

 شائيلية متكررة بشن حرب رابعة عىل قطاع غزة. إغالق شبه دائم لمعب  رفح، وتهديدات إالموارد المالية. و 

ون أن  اجع وتحلّ جراءات الرئيس محمود عإاعتقد كثبر   باس هذه ستجب  حماس عىل أن تب 
 
ي شك

لتها لجنتها الدارية الت 

 
 
ي بمهامها كما تقول حركة حماس حديثا

ي الفلسطيتن
ي ضوء عدم قيام حكومة الوفاق الوطتن

ن
  ؛لدارة قطاع غزة ف

ّ
أن إال

ئ )دحالن  ناريوهات اآلتية: يحدث تحوالت يمكن قراءتها من خالل السأمرص(  -حماس -متغبر التفاهمات المفاج 

ي 
 السيناريو االول: تحقيق المصالحة الفلسطينية وتوحيد النظام السياسي والمجتمع الفلسطينن

ن  ن الرئيس ومحمد دحالن، أو بير ن السلطة الفلسطينية وحركة حماس، أو بير ي هذا السيناريو يتم تحقيق المصالحة بير
ن
ف

 طراف الثالثة، وهو األ األ 
 
طراف الفلسطينية وإرادتها وتصميمها عىل تحقيق بمصالح األ  كببر   مر الذي يرتبط إىل حد

 لهذا السيناريو يتم حلّ الوحدة وارتباطاتهما ال
 
ن حكومة التوافق اللجنة ال  قليمية. ووفقا و حكومة وحدة أدارية وتمكير

 لجراء انتخابات عامة. وبالتواز إوطنية من 
ي قطاع غزة، وتحرصنّ

ن
ي مع ذلك تعقد دارة تمارس مهامها وصالحياتها ف

ي واستعادة 
ي جلسة تسع إىل دمج الفصائل وتطوير المنظمة وتوحيد الصف الوطتن

ية للمجلس الوطتن اللجنة التحضبر

 . ي
 وحدة النظام السياسي الفلسطيتن

اف الويزيد من حاجة األ  لتعامل مع المجتمع لقليمي والدوىلي طراف للمصالحة أن حماس ودحالن ال يملكان االعب 

صدار إسساته، وال يوجد لهما تمثيل دبلوماسي لدارة مصالح سكان غزة، وليس لديهما سيطرة عىل البنوك و الدوىلي ومؤ 

اتيجية مثل محطة تحلية المياه، ومحطة كهرباء،  الجوازات والوثائق الرسمية، وتوفبر الرواتب وتمويل مشاري    ع اسب 

ي ظل  رتبطانييجعلهما . األمر الذي ومحطة معالجة مياه الرصف الصحي 
ن
 حت  ف

 
دارة ذاتية مستقلة. كما إبالسلطة رسميا

ي تمثيله أمام العالم. وحت  أأن مرص لن تسجل عىل نفسها 
ن
، ويشكك ف ي

نها الطرف الذي يرسخ انقسام الشعب الفلسطيتن

ي إطار سياسة احتواء حماس و 
ن
 ف
 
 مرصيا

ً
ري. كما بعادها عن المعسكر القطإتشغيل معب  رفح سيكون لو تم بإدارتهما تنازال

كية الحل القليمي وإعطاء األولوية فيه  ي أمام اعتماد الدارة األمبر
أن السلطة والرئيس بحاجة لتوحيد الشعب الفلسطيتن

ي غزة وضم معظم المتمثلة بإ شائيليةدارة للرؤية ال لتطبيع العالقات العربية مع إشائيل، وتشجيع هذه ال 
ن
قامة دولة ف

ي كا
ن
ي ف

ي وجه  . نتونات متفرقةالضفة مقابل حكم ذات 
ن
ي تصفية القضية الفلسطينية. وكذلك للوقوف ف

وهو ما يعتن

 شى والشهداء. الضغوط األمريكية بشأن وقف رواتب األ 

ن األ  ن حكومة الوفاق وفق ر أي حل اللجنة ال  –وىل طراف حول الخطوة األورغم الخالف بير ية السلطة، أو ؤ دارية وتمكير

ي  – ية حماسؤ دارية وفق ر اللجنة ال  ثم حلّ  ولياتها ؤ ل حكومة الوفاق مستحمّ 
ن
يبق  خيار المصالحة رغم الفشل ف

ن الضفة بمساحتها مثل لكل األ تحقيقه خالل عشر سنوات الخيار األ  طراف الفلسطينية. فهو يحقق الوحدة بير

عية الفلسطينية الإو  ن الشر ية. كما يجمع بير ي وموارده البشر
ن
 مكانياتها وقطاع غزة بموقعه الجغراف

ّ
ي يمث

لها الرئيس عباس ت 

 
ّ
عية المقاومة. وتمث ةل وثيقة حماس السياسية األ وشر ي  1خبر

ي النظام السياسي الفلسطيتن
ن
فرصة ليقبل العالم بمشاركتها ف

 . 1967بعد أن قبلت بدولة عىل حدود 

بل ويريده دحالن رغم التشيبات حول اتفاقهما عىل  ،وقد تدفع التطورات باألطراف إىل التقارب، وهو ما تريده حماس

تجريد الرئيس من صالحياته السياسية. فحال تقارب حماس من دحالن قد تدفع السلطة إىل تقديم تنازل لحماس 

لبعادها عن التحالف مع دحالن. ومن جهة أخرى قد تدفع هذه العالقة بالرئيس للتصالح مع دحالن تحت الضغط 

                                                           
و ة بواري    خ حححح   1 لد

 42أبلن خ بو مشححححححوث بن الملي بلما سي ااب ححححححم ححححححح س ابو مي بُر ي رم       س ِ د  1/5/2017خالل مؤتمر صححححححُِقد با

  مع 1967رز ران/يونسو  4نلطي  من أ رز  نوسه  قبول رم    إق مي سابي فل ححححححطستمي م حححححح للي ة ملي اب ححححححم س   اب صححححححم    ابلو   ب  خطو  

 ِ د أخر وا من  . بوس  ابال ئي 
ِ إىل من زب م ابت   اابن زري 
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. كما أن مرص مهتمة بإبعاد  هبمكانة الرئيس وتمثيل عدم تشكيل تحالفات تمّس المرصي مقابل  ي
للشعب الفلسطيتن

ي الوقت نفسإ-تركيا-حماس عن محور قطر
ن
عية الرئيس محمود عباس ال تريد المّس  هيران، وف وهو ما سيدفعها  ،بشر

ي إليجاد صيغة تسمح باستمرار التفاهمات و 
 فيها، بحيث تفضن

 
ن  إىل حل اللجنة ال دخال الرئيس طرفا دارية وتمكير

ي القطاع
ن
تشكيل حكومة وحدة وطنية عىل أساس برنامج منظمة التحرير، أو  2. حكومة الوفاق بتسليمها كافة المهام ف

يعية والرئاسية والتحضبر   3. لالنتخابات التشر

: استمرار التفاهمات وتقدم ي
ن
 هاالسيناريو الثان

 كان يمكن أن يكون متغبر التقارب 
 
، عاديا ي

ن محمد دحالن وحماس، بغطاء مرصي وتمويل إمارات  ئ بير ي ظل  الناسر
ن
ف

.  المناكفات
 
ن فتح وحماس وفتور عالقة السلطة الوطنية بمرص أحيانا   ولكنبير

 
ا ات  هذا المتغبر بدا خطبر ي ظل التغبر
ن
ف

ي ال
ن
قديمة المضمون، لحل القضية طرح من مشاري    ع حديثة الشكل، إىل ما ي   بالضافةقليم، واالصطفافات المتسارعة ف

 4. ساس القرارات الدوليةأقليم، وليس عىل الفلسطينية بحسابات ال

ي ظاهره بحث يبدو  مثلث التقارب الجديد إن 
ن
 ف

 
ي قطاع غزة ا

ن
ي مضمونه أما  ؛عن تكتيكات لتجاوز األوضاع السيئة ف

ن
ف

ي غزة، وفق حلّ  فهو بحثالعميق 
ن
  عن دولة ف

ّ
كا إىل تبن ي للقضية الفلسطينية، الذي تسع أمبر ي عرت 

يه، وفق توافق 

  . قياسات إشائيلية
 
ي بإدخال  ،بصفقة القرنهذه الصفقة عرف وت

المكونات  إحدىإشائيل إىل المنطقة باعتبارها وتقضن

ي ال خالف حولها 
ي  ! وقد فّصلالطبيعية الت 

 هذه الرغبات الجديدة *الدكتور أنور عشق 
ً
ن المملكة ستتجه إ" : ، قائال

 ومن جانبه  ". ةللتطبيع مع إشائيل بعد تطبيق المبادرة العربي
ً
الدولة تكون فيها ، طرح نتانياهو مبادرة مختلفة قليال

 الفلسطينية اتحاد
 
 كونفدرالي  ا

 
ك أمر القدس إىل النهايةبضمان من األردن ومرص، وي   ا ي الواليات  . ب 

ن
والمبادرة تدرس اآلن ف

 المتحدة. 

ي  5ن تتجاوز "المبادرة العربية"أشائيلية يمكن خطورة المبادرة ال ن إ
مرفوضة وال تحقق  : **بحسب أوفبر إشائيل الت 

، وحلّ تعرض إشائيل، لذلك إأمن  ي
ن
اف باألغلبية اليهودية، مع انفصال ديموغراف  شائيل مبادرة جديدة تتضمن "االعب 

اف بالسيادة ال  ن من خالل تجنيسهم، واعب    6. "الجوالن السوري شائيلية عىلمشكلة الالجئير

                                                           
  حم  اإلخا خ ي   2

ً
اع حالم مك وب تم اب وافق بلمه بربم   . 3/5/2017ابرئيس با  :  ئت إىل ااشنطن ةمشر

tp://samanews.ps/ar/post/301395/htاع-ااشنطن-اىل- ئت-با  -ابرئيس  بربم -بلمه-اب وافق-تم-مك وب-حالم-ةمشر
ا  مخ لفي تضو   ف ح ارم   قاث ةو  ابُواخاس ابثن ئمي  حوا   3  . 18/4/2017أخبوي شر

alsawa.com/news/2017/04/18/main/111257.htmlwww.p 
ِ سرالن ارم   يثي  بالم س اح ف  م: 2017ص  ر  ابو خف   4    اب ن قض س ابفل طستمي إىل تص بو.. اتج هث با   بل ل خب  ي 

www.raialyoum.com/?p=696668  
*  : د

اتمجمي ابو  وخ أنوخ بشق  ق األاحط بلوخاح س االحي   . بوا  ح  ق ِ د ابلواس ابم لُي اب ووسيي اموير مر ز ابشر
  2002ابما سخ  ابوربمي ب م :  ِ ِ إشائمث اابفل ححححححححححححطستسي  ق األاحححححححححححححط  ي  حححححححححححر أطلل   ابملك باو هللا  ن باو ابوز ز ملك اب ححححححححححححووسيي  بل ححححححححححححالم ِ د ابشح

ف     ساب  ب  رواس اابل ضححححححححمي  إةشحححححححح   سابي فل ححححححححطستمي موي 
ً
اف  1967م  ِ ااالة ححححححححُ ب من هضححححححححاي ابجوالن ابمُ لي  مل ةث ابي  ابوس  ابال ئي 

 ابوال ابوربمي  إشائمث اتطبسع ابوالق س مو  . هذه ابما سخ  مرهوني ةموافلي إشائمث بلس   اتطبمل  . 
 ضححو هاإلخه به  ا 2017بطوان  باو ابا خي   5

ً
حر  او  بملمي   ابرأي ابسوم  اب ححووسيي ال تخوح ررب  د يبشح

إنم  ضححو هاإلبالم ابُره.. اابلوا  بشححق 

 اب طبسع هابك مثه مع إشائمث: 

www.raialyoum.com/?p=700551  
 خبي  ِ د أمن اب م ح س ابوابمي اابشؤان ابجسوحم حمي ِ د مر ز هرت لم .  أافي  إشائمث:  **

6 Ofer Israeli, “The Israeli Peace Initiative”, The Jerusalem Post, 26 June 2017, 

www.jpost.com/Opinion/The-Israeli-peace-initiative-497987  

http://samanews.ps/ar/post/301395/الرئيس-عباس-جئت-الى-واشنطن-بمشروع-سلام-مكتوب-تم-التوافق-عليه-عربيا
http://www.palsawa.com/news/2017/04/18/main/111257.html
http://www.raialyoum.com/?p=696668
http://www.raialyoum.com/?p=700551
http://www.jpost.com/Opinion/The-Israeli-peace-initiative-497987
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ي أنه  وتكمن خطورة هذا الطرح
ن
ي ف امن مع ضعف عرت  ن ي يب 

 7. األضعف ،، فالمرجح أن الضغوط ستوجه للطرف الفلسطيتن

ن حماس ودحالنمرر من خالل التقارب يمكن أن ي   ؛وهذا الطرح الذي سيصطدم برفض الرئيس محمود عباس ، الذي بير

ي رسم السياسة الفلسطينية، ويمكن أفدحالن يريد  8. ال تمانعه إشائيل
ن
 لحماس غالفذلك ن يوفر أن يكون له دور ف

 
 ا

ي  –، تتأت  من كونها واحتمالية موافقة حماس . يتجاوز وسمها بالرهاب
وافقت عىل مبادرات قد " – بحسب عشق 

ن شبيهة عندما  ة، أظهرت موافقتها عىل حل الدولتير  9. "حكم الخوان مرص، كما أن وثيقة حماس األخبر

ي التجاوب لكن خطورته تكمن  ؛صحيح أن تقارب الفرقاء هذا مضمونه هو التغلب عىل الخصم القوي محمود عباس
ن
ف

، بفصل قطاع غزة إذ  مع المبادرات الجديدة، ي
ي الفلسطيتن

وع الوطتن وع الدولة  قد ينتج عنه هدر للمشر عن مشر

  ،الفلسطينية
 
 ذا استمرت مرص بدعم هذا التقارب من منطلقات أبرزها: إ وخصوصا

شّ  • ي سيناء. مما يمكن أن ي 
ن
ي ظل استمرار العمليات الرهابية ف

ن
جراءات التفاهم إع الحفاظ عىل أمنها القومي ف

، خصوص ، عىل الملف السياسي  مع حماس، من خالل تقديم مصلحة أمنها القومي
 
 ظهرت حماس تعاونأن إا

 
 ا

 منأ
 
 ملموس يا

 
 . ا

ي خطر انزالق قطاع غزة  •
ي حالتالسر

ن
، مع تصاعد  ف ة من الفوضن

ّ
 االنقسام. حد

ي مواجهة المحور القطريمع ارتباط مصالحها االقتصادية مع الخليج، واصطفافها  •
ن
كي -المحور السعودي ف

-الب 

، وهو ما يتطلب احتواء حماس و ال  ي
 بعادها عنه. إيراتن

ي 
 يكن المسار الذي يأخذه التقارب الثالت 

 
فإن اتجاهاته الكامنة سوف تقّوض المؤّسسات والهياكل القائمة لمنظمة  ؛أّيا

ي حال ترسيخهوسلطتها التحرير الفلسطينية 
ن
ل إجراء االختبارات التكتيكية، للضغط عىل  مرص  نأح لكن المرّج  . ف

ّ
تفض

ي تنازالت لالنخراط تقديم حماس، أو باتجاه و أتجاه دحالن، اإما ب ؛لتقديم تنازالت محمود عباس الرئيس 
ن
ي ف الحل العرت 

ح.   المقب 

 مراوحة التفاهمات )بقاء الوضع كما هو عليه(ناريو الثالث: يالس

ي ظل التقييد والعجز الدبلوماسي والواقع القاسي الذي لال تعدو هذه التفاهمات كونها تكتيكات 
ن
لتخفيف عن غزة، ف

، والقليم لم يحسم خياراته فرضه القليم،  ي
ي قطاع غزة. فمرص لن تتجاوز الرئيس الفلسطيتن

ن
وحال العوز والسقوط ف

ي وإزاحته عن المشهد، عىل األقل فيما يخص قطاع غزة تجاه
حيث أكد المتحدث باسم الرئاسة  10. الرئيس الفلسطيتن

ن دحالن و  ي المرصية، السفبر عالء يوسف أن: "مرص ال ترىع أي اتفاقيات بير
حماس تمس بوحدة الشعب الفلسطيتن

 
 
عيته بعيدا ن من الجلوس مع بعضهم من  وشر جل أعن منظمة التحرير والرئيس عباس، لكن مرص ال تمنع الفلسطينيير

ن األشقاء"  11. المصالحة بير

ة، ن القيادة المرصية استثمرت تراجع قطر، بإبعاد حماس عن األ أويبدو  ن حدودها مع قطاعإ بالضافةخبر غزة،  ىل تأمير

ي سيناء، والتخفيف عن غزة بغية عدم انفجارها  ةوقطع أي
ن
ن حماس وجماعات ف ضة بير

ي المقابل تحصل  12. عالقة مفب 
ن
ف

ي قطاع 
ن
ي ظل خيارات الحركة المحدودة، وتردي األوضاع ف

ن
حماس عىل عدة مكاسب أبرزها تخفيف حدة الحصار، ف

                                                           
د  7  ِ د خطر ا)إشائمث( م  فمو  من ضوف ابموقف ابورب 

ِ   /http://felesteen.ps/details/news : حنونو  نبمث  مُلث: فل طي 
ِ  قن   ابمم سين2017ق حم  باو اب   خ   8   et/articles/opiniowww.almayadeen.n :   صفلي اب خ د بن فل طي 
: ابو بم اإلحالمد حمطبع مع إشائمث 2017خأي ابسوم   9 د

  www.raialyoum.com/?p=700282 ذا طاوت اب ووسيي: إ  أنوخ بشق 
  www.almodon.com :   رم   اسرالن: أكير من تل خب اأقث من تُ بف2017من رص   أسهم   10
 بن منظمي اب ُر ر 2017ش شي نسوز   11

ً
  www.shasha.ps/news/267551.html :   مرص: بن نرىع أي اتف ق ةوموا

ححححححححححححححس ابُصححححححححححححححح خ ابمفراح 2017خأي ابسوم   12   ابلم س    األزمي ابخلمجمي  شح
ً
ب  قط ع غز .. اأخر ت هرم  ه من ق ئمي هاإلخه به ابو مؤق  

 ابمرص ي أساخس ظ ره  بلرئيس با   اأغللت أ وا    ِ د ا  ه..  مف اقع هذا االنلالب؟ ام  هد أحا ب نج ره؟

www.raialyoum.com/?p=703702  

http://felesteen.ps/details/news/165965/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.html
http://www.almayadeen.net/articles/opinion/59994/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.raialyoum.com/?p=700282
http://www.almodon.com/
https://www.shasha.ps/news/267551.html
http://www.raialyoum.com/?p=703702
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ي صحيفة معاريف 13. غزة
ن
 من خلف شائيل تدخلت إن "إ : يوسي ملمان وبالنسبة لشائيل، يقول الكاتب ف

 
شيا

عسكري الو التصعيد أنفجار اال الكواليس، فهي تعيش معضلة باستجابتها لطلب السلطة بتقليص الكهرباء، لكنها ال تريد 

مان أن: "ضغوط الرئيس عباس عىل حماس س ي قطاع غزة"، ويؤكد ذلك ترصي    ح أفيغدور ليب 
ن
جرها إىل حرب مع تف

 14. "إشائيل

ن إضعاف حماس من خالل صيغة وما زال الجميع يفرّ ، ذ سيناريو انفجار قطاع غزةحد يحب  أيبدو أن ال  ، بير
 
ق تماما

ن المّس   غبر خشن للسلطة( وبير
ً
ي القطاعالسيطرة عىل األ عىلبقدرتها  معينة )تضمن انتقاال

ن
ألن سيناريو  ؛وضاع ف

ه عند حدود  بل سيفتح المجال للفوضن وتمدد الجماعات الجهادية  ؛حماسضعاف إسقوط القطاع، قد ال يتوقف تأثبر

ي ظل األ
ن
 ف

 
دية والبطالة. وهذا ما سيشكل عبئا فحدود مرص مع غزة ستكون  . شائيلإعىل كاهل مرص، و  وضاع المب 

 الخ.  دولة احتالل... بوصفها ل المسؤولية القانونية بتحمّ  ةمطالب تكونسفبالنسبة لشائيل أما  ،انسيابية بشكل أكب  

 ناريو الرابع: خيارات الحربيالس

: إضعاف حماس دون إنهاء حكمها
ً
 أوال

" م  أ شائيلإترى  ي ورة عدم الوصول إىل نقطة االنهيار  عاد  ن حركة حماس هي تنظيم "إرهات  مطلوب ردعه. كما ترى ضن

ي غزة، 
ن
ة الحجم كثيفة السكان، يمكن احتوافهي الكامل للنظام ف اقها من الداخل. ؤ صغبر ها من الخارج، ويصعب اخب 

اتيجية أإىل  بالضافة ، والمطلوب عنوان إن االنقسام أصبح من مركبات اسب  ن ي التعامل مع الفلسطينيير
ن
شائيل ف

ي القطاع يمكن ردعه والتفاهم معه
ن
ي ثابت ف اتيح  حدد سقف أية عملية عسكرية . اسب  ي  15. وهذا ي 

أن  لكن هذا ال يعتن

دد  ها عىل  إشائيل تب  بة تضعف حماس وتجب  ي توجيه ضن
ن
ي جديد للتفاوض معه، من خالل دور إف

فراز جسم فلسطيتن

ي حرب 
ن
 2014مرصي مضطلع، كما حدث ف

 
 16. س عزام األحمد وفد المفاوضات، عندما ترأ

ي غزة
ن
هو  ؛مرتبطة بحاضنة إقليمية هي مرص، مع التسليم لحماس بالسيطرة الدارية ،إن تشكيل دويلة شبه مستقلة ف

  17. خيار مناسب لشائيل
 
ي إشائيل بالدرجة األساسيةأ خصوصا

ي الذي يعتن
مؤمن من خالل منظومة  ؛ن الجانب األمتن

 و  ،نذار مبكر دائمة التحديث للحدود إ
ّ
فها آليات ردع استباقية، فهي لم تتوقف عن القصف الجوي ألهداف تصن

ة محتملة" ي حال سيناريو انهيار السلطة، ويمكن -دحالن-ن وجود تفاهم حماسأكما  18. "خطبر
ن
مرص، يمكن استثماره ف

 شائيل، عنوانها دحالن ومضمونها حماس. إتفاهمات مع  ةكون غطاء لتمرير أيين أ

 

 

                                                           
 اب   ق. ابمر ع  13
 http://samanews.ps/ar/post/306207 سرالن: -  تل خب رم  2017ب مر  بال    14
 ال تت هد ِ د قط ع غز 2014 موي  مُمو   15

اب س ابمف وري: حل لي ابُرب ابت   :   ابِيِ

AE/Mainpage/Item/836/-https://futureuae.com/arاب س د -ابُراب-حل لي-ابمف وري-ابِيِ
 غز -قط ع-ِ د -تت هد -ال-ابت 

 س ة الة ُ ب من مف اض س ابل هر :   ابوفو ابفل طسِتد ي و2014ابجز ر    16

http://aljazeera.net/news/arabic/2014/8/10 /ابل هر -مف اض س-من-ة الة ُ ب-ي وس-ابفل طسِتد -ابوفو 
 ق.  موي  مُمو  مر ع ح   17
 ُواس مع قط ع غز . ارم   ت وس: ابأمو بإلبالم  إشائمث تا شر  ن   حوخ فوق األخح اتُ    ب  طول  18

www.amad.ps/ar/Details/127269  

http://samanews.ps/ar/post/306207
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/836/النزاعات-المفتوحة-سلسلة-الحروب-التي-لا-تنتهي-في-قطاع-غزة
http://aljazeera.net/news/arabic/2014/8/10/الوفد-الفلسطيني-يهدد-بالانسحاب-من-مفاوضات-القاهرة
https://www.amad.ps/ar/Details/127269
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 ثانيا

 
 حكم حماس نهي : مواجهة ت

ن عىل تهديد ، ترى شائيليةإمنية أدعم هذا السيناريو تحذيرات ت ي غضون عامير
ن
وع أن حماس ستكون قادرة ف مشر

بقاء حماس عىل أولوية العمل المسلح ضمن إعتب  ي  و  19. شائيىلي مما يستدىعي شن عملية عسكرية شاملةالحماية ال 

اتيجي ؛أدوات الرصاع  ينعكس عىل اسب 
 
ي أي ة إشائيلأمرا

ن
 إعنوانها  يكونمواجهة مقبلة  ةف

 
ن وأ نهاء حماس. خصوصا

،  20للتخلص من الحركات الرهابية، وفق تصنيف سعودي – برعاية أمريكية وقيادة سعودية –المنطقة تتجه  وأمريكي

 21. يشمل حركة حماس

 ، ات الحصار الخانقة عىل الحركة وأبرزها: انغالق األفق السياسي ومن ناحية ثانية، قد تتجه حماس إىل حرب لرفع تأثبر

ي الرأي العام، وتحوّ 
ن
، وتحول ف ي  ما تعود قرارات الت إقليمية تؤثر عىل إرادة حلفوضعف عسكري نست 

 
اء حماس. وغالبا

 22. حماس الخاصة بكش التهدئة إىل تضافر عدد من هذه العوامل وليس أحدها فقط

لشن حرب واسعة لن يكون لها أي غرض سياسي للوصول إىل  استمرار سيناريو التهديد بالنسبة لشائيل، سبٌب كاف  إن 

،  ؛اتفاق أو تغيبر للحكومة ي
ي الوىعي الفلسطيتن

ن
بل سيكون هدفها إنهاك حماس، وحفر قوة جيش الدفاع الشائيىلي ف

 من أوسيدفع الثمن سكان القطاع الذين يمكن  23. إلخ"... وتأخبر الرصاع المقبل، وتجديد الردع
 
ن يلجؤوا إىل سيناء هربا

ي ودوىلي غبر مستهجن، شبيه بععملية التطهبر ال  ي ظل قبول عرت 
ن
مليات تطهبر المدن كالموصل، وشت، شائيلية، ف

اث أل سالميةرهابية كتنظيم الدولة ال إالخ، من التنظيمات المصنفة . والرقة..  ن المهول، ، دون اكب  عداد القتىل المدنيير

ي 
وح، الت  ن ي صبحت مقبولة عىل مستوى الرأي العام وال أوعمليات البن

بق  ي الغرب. وي 
ن
 عالم ف

 
 هذا السيناريو الباب مفتوحا

ي غزة بعد وص بخص
ن
 الحرب.  طبيعة النظام الذي سيتوىل الحكم ف

 تطورات عاجلة

ي األ إقبل 
ن
ي القاهرة ف

ن
سبوع الثالث من نهاء هذه الورقة بساعات أعلنت حماس، أثناء اجتماع مكتبها السياسي ف

ي عوقبت عىل تشكيلها من قبل السلطة الفلسطينية مما اللجنة ال  ، حلّ 2017سبتمب  أيلول/ 
 دارية الت 

ّ
 عىل أث

 
ر سلبا

 النشاط االقتصادي وعىل ال 
 
ي تجبيها حكومة غزة. وقد اعت

ائب الت   ب ِ يرادات من الرصن
 
للجهد   إعالن حماس تقديرا

 
 
ا ي عن أهمية هذا القرار فهو يؤكد  المرصي وتعببر

. وال يمكن التغاضن ن ن الطرفير  عن تنامي التنسيق والتفاهم بير
 
 : حسيا

ايد ميل حماس الواضح و  • ن اب  المب  ورة االبتعاد  ما  ،كب  من الموقف المرصيأ لالقب  ي بالرصن
كب  عن التحالف أ يعتن

 مع قطر. 

اب من المحور  • ي االقب 
ن
ي تتلخص ف

ي سياستها الجديدة والت 
ن
أن القيادة الجديدة لحركة حماس مستمرة ف

ي واالبتعاد عن حركة ال السعودي وال و لمرصي ا
ن خوان المسلممارات   . ير

ي بعد 
ي ملعب الرئيس الفلسطيتن

ن
 أيمكن اعتبار أن حركة حماس بخطوتها هذه قذفت الكرة مرة أخرى ف

ّ
همة ن كانت مت

ي جمود عملية المصالحة. لذا ي  أب
ن
 أتوقع من الرئيس نها السبب ف

ّ
اجع عن ال  ن يرد جراءات العقابية ضد القطاع وأن بالب 

 اللجنة االدارية.  اعاتها هناك لملء الفراغ الناجم عن حلّ من اجتم يطلب من حكومة الوفاق زيارته لعقد بعض  

                                                           
  http://alkessa.com/artical-13210   مو ن   حك ن غز  نلطي ضوف رم  : 2017ابلصي   19
: ب  قطر اب وقف بن سبم هاإلخوان ابم لمونه اهرم  ه2017خاحم  ابسوم   20   https://ar.rt.com/iwr5 :   ابجبي 
  www.wattan.tv/news/205379.html ترس: خه ب اابفص ئث إ  ترامب: رم   2017اة بي اطن بألنا     21
اب س ابمف وري: حل لي ابُر 2014 موي  مُمو   22 د ال تت هد ِ د قط ع غز ا   ابِيِ

 : ب ابت 

AE/Mainpage/Item/836/-https://futureuae.com/arاب س د -ابُراب-حل لي-ابمف وري-ابِيِ
 غز -قط ع-ِ د -تت هد -ال-ابت 

  http://alkessa.com/artical-13210   مو ن   حك ن غز  نلطي ضوف رم    ابلصي: 2017أبمكس فيشم ن   23

http://alkessa.com/artical-13210
https://ar.rt.com/iwr5
http://www.wattan.tv/news/205379.html
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/836/النزاعات-المفتوحة-سلسلة-الحروب-التي-لا-تنتهي-في-قطاع-غزة
http://alkessa.com/artical-13210
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ي المنطقة
ن
ن إجراءات بناء إىل أوعودة مرص للتعاطي مع ملف المصالحة الفلسطينية يشبر  ،إن قراءة خارطة التحالفات ف

ن حماس ومرص والسلطة الوطنية ستتواصل وإن كان بدرجة بطيئة ن لكنها كافية لبعاد شبح تفّج  ؛الثقة بير ر الرصاع بير

ة مؤقتة.    الوطنية تقارب حماس مع السلطة كما أن حماس وإشائيل ولو لفب 
 
ا عىل  من خالل الرعاية المرصية لن يؤثر كثبر

ن محمد دحالن الذي   صدر بيانأالتفاهمات بينها وبير
 
 يرحب بالتقارب مع السلطة الفلسطينية.  ا

حيب بهذه الخطوة والحقيقة أنه ال يملك  ال تتفق تلك الوحدة وإن كانت  ؛كد أنه مع الوحدة الفلسطينيةيؤ لسوى الب 

 
 
ا  مرص لن تتخىل عن تحالفها مع محمد دحالن ودولة ال إن مع حساباته.  كثبر

ً
أو  مارات، وقد تطلب منه الهدوء قليال

 
 
  مؤقتا

 
ن حماس والسلطة  انتظارا بوساطة ة الوطنيلما ستنتهي إليه المصالحة. لكن عودة الحديث عن المصالحة بير

 مرصية ال يغبرّ 
 
ا ي ظل فشل االتفاقات العديدة السابقة بينهم ،من الواقع  كثبر

ن
ي ظل البطء الذي ستسبر فيه خطوات  ا ف

ن
وف

 إالمصالحة. يتوجب 
 
االنتظار ألشهر وليس ألسابيع، كما يطمح مواطنو القطاع، كي تتجسد نتائج المصالحة عىل  ذا

  ؛لةرض. وإىل أن تتحقق المصالحة الكاماأل
 
 مصبر قطاع غزة مفتوحا

  سيبق 
 
 . لكل السيناريوهات المذكورة سابقا

 الخالصة

عتب   ؛ربعةبمراجعة السيناريوهات األ
ن السلطة الفلسطينية وحركة األالسيناريو ي  ول، الذي يتناول تحقيق المصالحة بير

ي حماس، هو األ 
ي  ولكنه . مثل للم الشمل الفلسطيتن

. أما الثاتن   ،ما زال يتعب 
 
ن حماس ودحالن بعيدا القائم عىل التفاهم بير

ي إعن السلطة الفلسطينية والذي يبدأ بمدخل 
قامة دولة إنه قد ينتهي بانفصال قطاع غزة والقضاء عىل فرصة إف ؛نساتن

ن الظروف المعيشية أما الثالث الذي يطرح مقاربة أإن تم دون توافق.  1967فلسطينية عىل حدود  منية مقابل تحسير

ي قطا 
ن
 عىل مضض من األ  ؛ع غزةف

ً
قامة ل يؤديل لوضع دائم ف من أن يتحوّ تخوّ ثّمة  . ولكنطراففقد يكون مقبوال

ي القائل بإمكانية دويلة غزة. أما السيناريو الرابع 
 أرغم  ،اندالع حرب جديدة عىل قطاع غزة فهو كارت 

 
 نظرا

 
نه مستبعد حاليا

 قليم لحرب جديللتدخل المرصي وعدم حاجة دول ال
ّ
ي إقليمي والتقارب المنتظر مع ال ل الحلّ دة تعط

ن
شائيل ف

دخال الرئيس إرهاب وإيران. ومما سبق يمكن أن تحاول مرص الحفاظ عىل التفاهمات وتطويرها باتجاه مواجهة ال

 فيها، أو ربما تحاول فرض المصالحة عىل كل األ 
 
ي طرفا

ظار طراف، أي التعامل مع السيناريو الواقعي بانتالفلسطيتن

 .  السيناريو المثاىلي

 التوصيات

ن حكومة الوفاق  توضي  داء مهامها أو الوحدة الوطنية من أهذه الورقة عىل المستوى المحىلي بتحقيق المصالحة وتمكير

 إىل ؤ ل مسوتحمّ 
ً
، وتعيد تفعيل منظمة التحرير إولياتها وصوال ي

جراء انتخابات عامة تجدد النظام السياسي الفلسطيتن

اتيجية وطنية شاملة.   الفلسطينية، وتبلور اسب 

اعات واالصطفافات ال ةقليمي بعدم الزج بالقضية الفلسطينيكما توضي عىل المستوى ال ن ي البن
ن
قليمية، وعدم توظيف ف

ي سياق المعر 
ن
. وتوضي باالنتباه لمحاوالت فرض حلول إقليمية تمس كة عىل النفوذ الالقضية الفلسطينية ف قليمي

 . ي
عية للشعب الفلسطيتن  بالحقوق الشر

عية الدولية باعتبارها الض مطالبات قد تنتج  ةمن لنهاء أياوعىل المستوى الدوىلي توضي الورقة بالتمسك بقرارات الشر

ي من شأن حلها لتحرّ عن قصور المبادرات. كما توضي المجتمع الدوىلي با
ك الجدي لحل القضية الفلسطينية الت 

ي 
ن
ي المنطقة، والحد من موجات الهجرة، وتهدئة الرصاعات الغالق باب الإالمساهمة ف

ن
قليمية، باعتبار أن الحل رهاب ف

ي المنطقة عىل قاعدة السالم والتنمية ال الرصاع والدمار. 
ن
 يجعل االصطفافات ف
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 عن الكاتب

ق  محللشعبان عمر  ي الشر
ن
ي االقتصاد السياسي ف

ن
سياسي وهو عن أي انتماء  لمستق ،األوسطف

ن  ي فلسطير
ن
اتيجية ف  مؤسس ومدير مركز بال ثينك للدراسات االسب 

 

 بيان المهمة

اكة مع  " مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشر ي "مبادرة الصالح العرت 

اء من المنطقة العربية اح خب  السعي برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة من أجل  وخارجها، باقب 

ي عملها مبادئ إ
ن
م المبادرة ف ن . تلب  والتعددية والعدالة الحرية ىل تحقيق تغيبر ديمقراطي

ة. ال  ن  لألصوات المتمبرّ
 
ا  جتماعية. وهي تقوم باألبحاث السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منب 

اء محليون، ونتشارك مع مؤسسات عربية ودولية بحوث أصيلة يقدمها  ننتج • خب 

ها.   لنشر

 األفراد والمؤسسات عىل القيام بتطوير رؤيتهم الخاصة للحلول السياسية.  نشجع •

.  نعن    •  األطراف المعنية لبناء تحالفات من أجل إنجاز التغيبر

 هدفنا أن تشهد المنطقة العربية صعود وتنمية مجتمعات ديمقراطية عرصية. 

" عام تأسست   ي ف عىل عملها مجلس األعضاء وهيئة  2005"مبادرة الصالح العرت  ويشر

 تنفيذية. 

  ، ي  2017 سبتمب  / أيلولمبادرة الصالح العرت 

reform.net-www.arab  

ي  2017 © ، تحتمبادرة الصالح العرت   اضغط هنا لقراءة الرخصة رخصة المشاع البداىعي

reform.net-contact@arab 

 

 

http://www.arab-reform.net/
https://creativecommons.org/licenses/
https://creativecommons.org/licenses/
file:///C:/Users/Guest/Downloads/contact@arab-reform.net

