
   

 

دي ة 
ق 
 
ي ة ن اسات   أوراق سي 

 6/2120ورقة رقم 
 

 أي مستقبل لقطاع غزة يف السنوات اخلمسة املقبلة؟

 
 

 عمر شعبان  

 االسرتاتيجي   التحليل وحدة

 2021(  سبتمرب) أيلول



   

  



   

 كريوهي مؤسسة تف ،ومدير مؤسسة ابل ثينك للدراسات االسرتاتيجية مؤسسشعبان: عمر 
من أزمة االنقسام   للخروجأنتجت خارطة طرق  قد كانت  وحبث فلسطينية مستقلة يف قطاع غزة

له  و  ،ابحث متخصص يف االقتصاد السياسي الفلسطيينالكاتب  .2007يف سبتمرب وذلك 
  ،وقضااي الشباب ،واملصاحلة الفلسطينية الداخلية ،لقطاع غزةإبعادة االعمار أعمال ذات عالقة 

شهادة   حيمل .ويسكن يف قطاع غزة  1962من مواليد وهو   .والتنمية يف فلسطني ،واالنتخاابت
مستشارا  . عمل 1995 حيث خترج منها يف عام املاجستري من جامعة ستريلنج يف اسكتلندا

املمثليات االجنبية يف االراضي الفلسطينية. نشر للعديد من املشروعات الدولية و  اقتصاداي
عشرات املقاالت واالحباث يف اجملالت والصحف الدولية. شارك كمتحدث يف العديد من 

 ..طاألوسحول قضية الشرق  وأورواباملؤمترات الدولية يف أمريكا 
 

  

 
 
 
 
 

 املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية 
كمركز مستقل للبحوث األكادميية ودراسات السياسات    2000علمية حبثية مستقلة غري رحبية وغري حكومية. أتسس املركز يف مطلع عام  مؤسسة أكادميية  

الداخلية؛ والتحليل االسرتاتيجي   الفلسطينية  السياسات  الفلسطينية وتقويتها يف جماالت ثالث:  املعرفة  املركز إىل تطوير  اخلاالعامة. يهدف  رجية؛  والسياسة 
ابلسياسات املسحية واستطالعات الرأي العام. يقوم املركز ابلعديد من النشاطات البحثية، منها إعداد الدراسات واألحباث األكادميية ذات العالقة   والبحوث

ل لدراسة قضااي ومشاكل تواجه  الفلسطينية الراهنة، وإجراء حبوث مسحية حول املواقف السياسية واالجتماعية للمجتمع الفلسطيين، وتشكيل جمموعات عم
يلتزم   الساعة، ونشاطات أخرى.  املتعلقة بشؤون  املؤمترات واحملاضرات واملوجزات  القرار ووضع حلول هلا، وعقد  الفلسطيين  اجملتمع الفلسطيين وصانع  املركز 

                                                                                             وتبادل اآلراء.                                                                                                            وللبيئة الدولية وبلورته يف أجواء من حرية التعبري  للبحوث ابملوضوعية والنـزاهة العلمية ويعمل على تشجيع تفهم أفضل للواقع الفلسطيين الداخلي
الل وحدات ثالثة: وحدة السـياسـة الداخلية، وحدة التحليل االسـرتاتيجي، ووحدة البحث املسـحي. تقوم ه    يتم القيام ابلنشـاطات واألحباث يف املركز من خ

لعام، وتشـــكيل  الوحدات مبمارســـة أربعة أنواع من النشـــاطات: كتابة البحوث والتحليالت الســـياســـية، وإجراء البحوث املســـحية التجريبية واســـتطالعات الرأي ا
عمل، وعقد وتنظيم املؤمترات واللقاءات. تقوم ه   الوحدات ابلرتكيز على املســــــتجدات يف الســــــاحة الفلســــــطينية وعلى املوضــــــوعات  فرق اخلرباء وجمموعات ال

 .واألكادمييالسياسية ذات األمهية اخلاصة واليت حتتاج إىل البحث العلمي 
. تتناول ه   األوراق قضااي سياساتية داخلية وخارجية هتم اجملتمع  2021لعام  ضمن األوراق السياساتية النقدية اليت يصدرها املركز ل  ةسادسالهي ه   الورقة 

 الفلسطيين وصانع القرار.
 

         
   رام هللا، فلسطني ، 76 شارع اإلرسال، ص.ب 

 2964933-2-970+ ت:
 2964934-2-970+ :ف

pcpsr@pcpsr.org 
www.pcpsr.org 
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 أي مستقبل لقطاع غزة يف السنوات اخلمسة املقبلة؟ 
 

 عمر شعبان 
 

  . ذات سياق سياسي وقانوين خمتلف عن الضفة الغربية منطقة جغرافية  غزة  ابت قطاع    2007يف يونيو   من  حدوث االنقسام الفلسطيين 
فرضت إسرائيل  حلكم حركة محاس غري املعرتف به عربيا ودوليا.  قطاع  ال كبرية مبشاكلهاـ خيضع    لكنها  قطاع غزة منطقة صغرية حبجمها

واجهات املسلحة  اع إثر سيطرة حركة محاس عليه وتعرض القطاع إىل أربعة حروب طويلة مدمرة وعشرات املحصارا شامال على القط
  ، املتكررةضافة إىل احلروب واهلجمات العسكرية  إ  إسرائيل، تفرضه  ال ي  انق  اخلسياسة احلصار  خلقت    ما. عا  14على مدار    احملدودة

غزة    من املفرتض أن قطاع   1.يف البنية التحتية ويف كافة القطاعات واألنشطة االقتصادية   هائال   اوأنتجت دمار أزمة إنسانية غري مسبوقة 
أسلوا املوقع بني منظمة التحرير وإسرائيل.   واتفاقحسب القرارات الدولية ن أراضي السلطة الفلسطينية والدولة املنشودة ال يتجزأ م جزء

أعاد    . الفلسطينيةسيطرة السلطة  خارج   2007  املستمر من    االنقسامجعله  و  الفلسطينيةلكن كونه غري متصل جغرافيا بباقي االراضي  
ما هو مستقبل قطاع غزة يف اخلمس سنوات القادمة؟ وهو حمور ه      الكبري:  احلة والوحدة طرح السؤالحماوالت املصيف كافة  فشل  ال

   .الورقة 
 

 معطيات أربع:

 األربع التالية لن تتغري خالل السنوات القريبة املقبلة: املعطيات  ه   الورقة من االفرتاض أبن تنطلق 

لقد فشلت احملاوالت العديدة يف حتقيق املصاحلة وعودة السلطة إىل حكم  بقاء االنقسام الفلسطيين وبقاء سيطرة محاس على القطاع:  
.  من ذلك العاميف إبريل    املوقع  لمصاحلةل الشاطئ    التفاق نتيجة    2014قطاع غزة واليت كان آخرها تشكيل حكومة الوفاق يف يونيو  

إسطنبول والقاهرة  اإلقليمية  العواصم    يف لقاءات استضافتهات جتددت جوالت احلوار بني ممثلي حركيت محاس وفتح  لعدة سنوا  انقطاع بعد  
محاس على سدة احلكم يف قطاع    بقاءإال أهنا مل تنجح يف حتقيق املصاحلة. إن فشل جوالت املصاحلة يعين   20202والدوحة يف سبتمرب  

 إىل حكم قطاع غزة.   الفلسطينية إسرائيل سعيها إىل منع املصاحلة الوطنية وعودة السلطة  ي ختف ال  اإلقليمية . من بني كافة القوى غزة

 
1 19 crisis, -covid https://bit.ly/3lDxior 

 https://bit.ly/3CtddrY  تبحث دخول االنتخابات بقائمة مشتركة: جوالت واتصاالت مرتقبة بين فتح وحماس  القدس العريب 2

https://bit.ly/3lDxior
https://bit.ly/3CtddrY
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ال ي ساد يف االوساط الفلسطينية والدولية مع تويل الرئيس    التفاؤلمل يلبث أن تالشى    بقاء الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي بدون حل:
أي خطوة إلعادة مسار املفاوضات بني السلطة  ختاذ حيث مل تبادر االدارة االمريكية اجلديدة اب  ،ابيدن احلكم يف الوالايت املتحدةـجو  

الفلسطينية وإسرائيل. االتصال االول بني الرئيسني ابيدن وحممود عباس حدث بسبب احلرب االخرية بني إسرائيل والفصائل يف غزة يف  
التدخل االمريكي، وال ي جاء متأخرا بع2012مايو     اقتصادية على تدخالت    اقتصرلكنه    ،ض الوقت، حركته احلرب على غزة. 

بلقائه مع الوزير بيين  ) اإلسرائيلية  ومساعدات مالية بعيدا عن أي مسار سياسي. كما أن االجتماع االول بني الرئيس عباس واحلكومة  
تعزيز التنسيق االمين ومنع االهنيار.  و وإنسانية هدفت إىل تقوية السلطة    واقتصادية تناول فقط قضااي أمنية    2021جانتس( يف أغسطس  

رئيس الوزراء نفتايل بينيت التأكيد أنه "ليست هناك عملية سياسية مع الفلسطينيني، ولن    تصرحيات وسائل إعالم إسرائيلية    نقلتوقد  
 نظور. سار سياسي على املدى املأمل مبال إذا، .  3" تكون هناك مثل ه   العملية

( بني إسرائيل و قطاع غزة، أعلنت احلكومة االسرائيلية اجلديدة  2021جولة احلرب االخرية )مايو   انتهاء مع   بقاء احلصار واإلغالق:
  اإلسرائيليني موقفها الواضح املتمثل يف مواصلة احلصار على قطاع غزة ومنع عملية إعادة االعمار وربط كل ه   التسهيالت مبلف االسرى  

احلكومة االسرائيلية   اضطرت . شهد املوقف االسرائيلي املتعنت بعض التنازل فيما يتعلق ابحلصار حيث 4ن يفرتض تواجدهم يف غزة ال ي
إىل تقدمي بعض التسهيالت منها السماح بتحويل جزء من أموال املنحة   ، لتجنب نشوب حرب جديدةو   ،اجلديدة حتت ضغط الوسطاء 

والسماح بدخول آالف العمال الغزيني إىل إسرائيل.    ،وتوسيع مساحة الصيد  ،ومنها مواد البناء  ،والسماح بدخول املواد اخلام  ،القطرية 
   5غزة. رفع احلصار الكلي املفروض على قطاعابلطبع لإال أن ه   التسهيالت ال ترق  

الالعبني  ه   البيئة  تضم    .بقاء البيئة االقليمية كما هي دون تغيري نوعي  تفرتض الورقة أخريا  :بقاء البيئة اإلقليمية الراهنة بدون تغيري
  . وقطاع غزةه   الدول ال ي متثل االقليم ال جيمعها موقف موحد جتا  حركة محاس . وقطر  تركيا ن واالردن و إيرا ر و مص األساسيني، وهم  

وقطر ابالنفتاح على حركة محاس وتقدمي مساعدات إنسانية وبعضا من االعرتاف السياسي،    وتركياففي الوقت ال ي تتميز عالقات إيران  
ات دول  فخالتنعكس  حيث يغلب عليها عالقة االمر الواقع ليس أكثر.    ،تشهد عالقة مصر واالردن مع محاس الكثري من املد واجلزر 

دول مشغولة بقضاايها الداخلية وليس لديها النية إلحداث تغيري نوعي يف    ، وهيكل واضح على عالقاته مع حركة محاس االقليم بش
 عالقاهتا ومواقفها من محاس خاصة وقطاع غزة عامة.  

 ؟ القادمة  ة اخلمسسنوات  الماذا ينتظر قطاع غزة يف   استشراف املستقبل:
القادمة. تعتمد ه   الورقة    ةاخلمسسنوات  الورقة ماهية اخليارات املتاحة واملمكنة أمام قطاع غزة يف  ، تبحث ه   الاملعطياتيف ظل ه    

ك لك تستفيد من النقاش الدائر داخل حركة محاس حول    .على قراءة مواقف االطراف ذات العالقة ودرجة تفاعلها مع البيئة الداخلية 
مستقبل قطاع غزة يف اخلمس سنوات    الستشراف عاما. يف حماولة    14زمة املتواصلة من  ي الطرق تسلك للخروج من اال أ البدائل املتاحة و 

 وهي:   ،خيارات متاحة  ثالث املقبلة، ميكن رصد 

 
 AycHhttps://bit.ly/3Ct: بعد لقاء عباس وغانتس.. بينيت ينفي وجود عملية سياسية مع الفلسطينيني ومحاس واجلهاد تستنكران  اجلزيرة نت  3
 
4  RT Arabic   نزاع على أسرى إسرائيليني لدى "محاس" يعطل إعادة إعمار غزة :https://bit.ly/2ZfXXjT 
 https://bit.ly/3lHvOcXاسرتاتيجية نفتايل بينيت وخياراته حيال قطاع غزة.. هل مثة تغيري ج ري؟     مدار:  5

https://bit.ly/3CtAycH
https://bit.ly/2ZfXXjT
https://bit.ly/3lHvOcX
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 عودة السلطة مع إشراك محاس يف احلكم:امتام املصاحلة،  األول:   اخليار

، رغم العديد  اهلدف من  حدوث االنقسام مل تتوقف حماوالت الوصول ل لك    .حتقق املصاحلة الوطنية بشكل كامل   يفرتض ه ا السيناريو  
( إال أهنا فشلت مجيعا  2017والقاهرة    2014، والشاطئ  2012, الدوحة  2011، القاهرة  2008املصاحلة )عدن    اتفاقياتمن  

ليعيد االمل    2021إبجراء االنتخاابت التشريعية والرائسية يف مايو ويوليو   20126جاء املرسوم الرائسي يف يناير   .يف حتقيق املصاحلة 
  . حبجة رفض إسرائيل إجرائها يف مدينة القدس  لبث ه ا االمل أن تبدد بقرار الرئيس بتأجيل االنتخاابت   ما   . حبدوث املصاحلة الوطنية 

الوطنية سلسلة من    ذلك  قد سبقكان  و  املصاحلة  العديدة جتا   يف    2020سبتمرب    24كان آخرها يف    ؛بني محاس وفتح  احملاوالت 
عن رؤية مشرتكة جتا  امللفات العالقة بني الطرفني كإصالح منظمة التحرير، واملوقف من االحتالل،    ت تلك احملاولةأسفر   حيث   إسطنبول 

، اليت سامهت  2021على غزة يف مايو    مع أتجيل االنتخاابت واحلرب    7.واستخدام املقاومة الشعبية كاسرتاتيجية مواجهة مل تطبق بعد 
الناشط نزار بنات وصفقة    اغتياليف رفع شعبية محاس بشكل كبري واليت رافقها تدهور شديد يف موقف السلطة الفلسطينية على خلفية  

نف   املركز الفلسطيين   الرأي ال ي  استطالع اهلوة بني احلركتني مما جعل املصاحلة بعيدة املنال. يشري  اتسعت ، وغريها اللقاحات الفاسدة 
بشكل كبري بعد العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة حيث    ا تراجعللدراسات السياسية واملسحية أن شعبية الرئيس الفلسطيين قد شهدت  

يقولون  %    53ك لك يشري االستطالع ذاته أن  .  2021  حزيران )يونيو(% يف  27اىل    2021  آذار )مارس(% يف  47هبطت من  
 .    8% فقط حلركة فتح بقيادة الرئيس عباس 14أن محاس هي األكثر جدارة بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيين مقابل  

ضرورة  ب"صرح الرئيس حممود عباس    2021بعيد االجتماع الثالثي بني الرئيس الفلسطيين واملصري وامللك االردين يف القاهرة يف سبتمرب  
وهو موقف سبق حلركة   9". وإذا اعرتفت بتلك الشرعية نستطيع تشكيل حكومة وحدة وطنية فورا  ،"اعرتاف حركة محاس ابلشرعية الدولية 

 محاس وبعض الفصائل الفلسطينية رفضه. 
تصرحيات عن قيادات  مع السلطة الفلسطينية وحركة فتح حيث كانت تصدر    على املصاحلةمحاس  قيادات حركة  ليس هناك إمجاع بني  

حركة فتح وبعض الفصائل    طرأيف حركة محاس غري متسقة خبصوص املصاحلة ومدى التنازالت اليت جيب تقدميها. ك لك هو احلال داخل  
املصاحلة ومنها: إصرار محاس    الشائكة حتققالعديد من القضااي  متنع   كما  .ون الرابح األكربيكأبنه لن  كل طرف    ة، لقناعاملتحالفة معها 

  يرفض، فهو  اواحد  عباس، ال ي يشرتط سالحا وقانون حممود  خبالف رغبة الرئيس  ،  على االحتفاظ بسالحها وأجهزهتا العسكرية واألمنية 
  ، مع حكومة محاس  "منوذج حزب هللا يف لبنان" يف غزة. وهناك صعوبة أُخرى تتمثل يف الدمج اإلداري واألمين للموظفني العاملني لـ  نسخة  

   . واألراضي ورفع العقوابت  والقضاء واجلباية املالية
كما حدث مع  ،داخل حركة محاس أن عامل الوقت يعمل لصاحلها، حيث تراكم مزيدا من اخلربة و التأييد يف االقليم    اعتقاد يسود  
الرئيس الفلسطيين عن املشهد. يقابل ذلك  ك لك تعتقد حركة محاس أن حظوظ املصاحلة ستكون أفضل يف حال غياب    األخرية.احلرب  

لكل ذلك  طر حركة فتح والسلطة ذاهتا.  أ تدهور متواصل يف شعبية خصمها الرئيس حممود عباس وتفجر الصراع على خالفته داخل  
 حركة محاس ليست يف موقف املتسرع لل هاب للمصاحلة. 

 
 https://bit.ly/3kmd6bd  الرئيس يصدر مرسوما رئاسيا بتحديد موعد إجراء االنتخابات العامة على ثالث مراحل  وفا: 6

 https://bit.ly/2XsOYLhاألنضول: "فتح" و"محاس" ختتتمان مباحثات "تركيا" ابالتفاق على "رؤية للحوار"   7
 
 https://bit.ly/39ky7wQ (80) استطالع الرأي العام رقمنتائج  المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية:  8

: الرئيس الفلسطيين حممود عباس يف حوار لـ»روزاليوسف«: مبادرات السالم »ماتت«.. وال بديل عن إعادة النظر ىف مجيع روز اليوسفصحيفة  9
 https://bit.ly/3zmPvvoاالتفاقيات مع إسرائيل 

 

https://bit.ly/3kmd6bd
https://bit.ly/2XsOYLh
https://bit.ly/39ky7wQ
https://bit.ly/3zmPvvo
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 مع اسرائيل  طويلة هدنة  التوصل إل  الثاين:   اخليار

بني احلاجة لتحديد موقعها كمسؤولة  ي تتأرجح  هجتا  إسرائيل، ف، وهي متوترة يف سلوكها  2007محاس على قطاع غزة عام  من  سيطرة  
قائدة للكفاح املسلح ضد إسرائيل، واهتمامها إبعادة  ك ، والرغبة ابحلفاظ على مكانتها  وسعيها لتوكيد قدرهتا على احلكم  عن السكان

  2012و    2009كل حرب )   إسرائيل بعيدالتهدئة مع    اتفاقياتمحاس العديد من  وقعت  .  مرت بنيته اابن احلروب بناء القطاع ال ي تد 
حتصل على مجلة    وقطرية وأممية كي  حوارا شبه متواصل مع اسرائيل، بوساطة مصرية محاس تدير  .  ىقصرية املدكانت ( لكنها  2014و 

وغريها. مع كل نزاع تقوم إسرائيل بسحب ه   التسهيالت  من التحسينات االقتصادية واملادية وفتح املعابر وإصدار التصاريح للعمال  
 .  يتم إعادة التفاوض حوهلا من جديدمث ومن 

بشرط    بل هي تسعى إىل وقف التصعيدإسرائيل،    ال تريد مزيدا من االشتباكات العسكرية الواسعة مع تؤكد محاس بني احلني واآلخر أبهنا  
ومواصلة خطاب املقاومة    محاس ترى يف حكمها لقطاع غزة   إسرائيل.   ضداملسلح  الكفاح  دون التخلي عن مبدأ  لكن  احلصار،  ختفيف  

سواء    ، اخلارجيةاهتمام اجلهات    ، واالستحواذ علىهلا حو   ف اللتفاكعناصر ضرورية يف صياغة هويتها وضمان ا  والكفاح ضد االحتالل
محاس أعباء  تتحمل  ( على حد سواء. يف ذات الوقت  السلطة الفلسطينيةو   مصر،و إسرائيل،  حلفائها )قطر وتركيا وإيران( وخصومها )

 قطاع غزة.  ب ساسي احلكم وتدرك أهنا حباجة لعالقة ما مع االحتالل بصفته املتحكم األ
ولوجية وإدراكا منها أن مثل  ييدأ  ألسباب وذلك    ، سالم معها  اتفاقال هاب بعيدا إىل حد االعرتاف إبسرائيل وتوقيع  محاس  ال تستطع  

احلديث عن هدنة طويلة املدى    احلركة   ل ا تفضل  .حركة مقاومة( وجيعلها ختسر الدعم الرمسي والشعب ك ه ا االعرتاف يفقدها كينونتها )
تعزز من قدرهتا على حكم القطاع    اقتصادية حتصل يف ذات الوقت على تسهيالت  فيما  ا كحركة "مقاومة"  ميكنها من االحتفاظ هبويته  مما

التسهيالت والتحسينات اإلنسانية وجتاوز احلصار واالنفتاح على  معادلة محاس على احلصول على  تقوم  (.  واحلكم)اجلمع بني املقاومة  
حركة محاس بني ماضيها كحركة مقاومة، وال ي  تتأرجح  لفرتة زمنية طويلة.  لى احلدود  العامل اخلارجي، مقابل أن حتظى إسرائيل هبدوء ع

وهو مستوى مل   ، مليون فلسطيين  2العناية بــ  التزامات وبني حاضرها كحكومة حيث يقع عليها عاتقها  ، 2007غادرته جزئيا يف يونيو  
 واحلكومة.  ملسلح ايف مرحلة وسطية بني التنظيم  إذا  حركة محاستقع تصل إليه بعد. 

 

 كيانية غزة املستقلة: : سيناريو  الثالث   اخليار

من    نيخمتلف  ينيمبستو منطقتني تتمتعان الغربية والضفة   هوصبح  ، حبيث يبسيادة يتمتع  اصغري  غزة كيانقطاع  صبح  ي أن  ه ا اخليار  يعين  
فة  الض تكون  احلالية.  االن مع صبغة احلكم ال ايت اإلداري مما عليها هي مع الوقت الضفة منطقة كنتونت أصغر حيث تشمل السيادة، 

هو  ما جيعل ه ا السيناريو مطروحا وبقوة  إن  غزة ال ي يتمثل فيها احلكم بشكل أوسع يف االستقاللية.  كيان قطاع  مرتبطة شكليا مع  
 اخلالف بني حركيت محاس وفتح.  دون آفاق ملعاجلته وتعمق فجوة  استمرار االنقسام الداخلي الفلسطيين لفرتة طويلة ابلطبع 

حتقق املصاحلة وأنه على قطاع غزة    ابستحالة بسبب سنوات االنقسام الطويلة تنامى شعور لدى بعض الشرائح يف اجملتمع الفلسطيين  
ورها يف  سياسية واقتصادية أخرى أسهمت بدو   حتوالت جمتمعيةاالنقسام  أحدث  لقد    اإلنسانية.التفكري جداي يف إجياد خمارج لالزمة  

اإلسرائيلي للفصل االسرتاتيجي بني الضفة وغزة،    مي ه ا السيناريو أمنيات االمن القو إن مما يدعم    . تعميق االنفصال بني غزة والضفة 
ال ي يتبنا  اجلنرال جيورا ايالند، صاحب مشروع توسيع غزة، وال ي طالب احلكومات اإلسرائيلية ابخلروج من احل ر التقليدي، وامتام  
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شاملة مع قطاع غزة مبا فيها تبادل االسري، مبا يفضي اىل "تكريس إمارة غزة" واقعيا، وحتويل غزة اىل مركز للدولة الفلسطينية،    صفقة 
 .  10الكنتونت يف الضفة مبثابة توابع هلا تكون و 

حلركة محاس أبهنا تسعى لتأسيس كينونة مستقلة يف قطاع    اهتامات حركة فتح والعديد من كتاب الراي    وقيادةوجهت السلطة الفلسطينية  
من ه      .حركة محاس من  توليها مقاليد احلكم يف قطاع غزة  اخت هتاوجد ه ا االهتام أرضية خصبة يف االجراءات والقرارات اليت    11غزة.

إدارية إل  الوقع دارة غزة حباالجراءات: تشكيل جلنة  للشعب  و املك  والزايرات  ، كم األمر  الدول كممثلني  لبعض  قياداهتا  للعديد من  كية 
إىل تسويق ذاهتا كحركة  و   من محاس الثانيةاملعدلة  النسخة  إلصدار  هدفت   اليت  ،2017عرض وثيقتها السياسية يف مايو و   ،الفلسطيين 

يف الكثري من االحيان أن قطاع    ، احلركة واحلكومة   ، صرحت محاس .  12وقابلية للتكيف من متطلبات اجملتمع الدويل   مرونة سياسية أكثر  
تدرك محاس  كما غزة يساهم يف موازنة السلطة الفلسطينية وأن قطاع غز  ميكنه االزدهار يف حال حصل على أموال املقاصة اخلاصة به.  

إمكانيات تشجع    وكلها  ،ثروة مسكية معقولة  وامتالكعلى البحر املتوسط،    واإلطاللةالغاز الطبيعي،  أن قطاع غزة لديه موارد طبيعية مثل  
التأكيد  أتسيس كينونة مستقلة( و ) على التفكري أبن قطاع غزة ميكنه االعتماد على موارد  ال اتية. مل تتوقف محاس عن نقض ه ا اخليار  

يف تصرحيات الرئيس حممود عباس جمللة روز اليوسف    موقف خمتلفميكن قراءة  يف املقابل،  .  "دولة دون غزة   ال دولة يف غزة وال"دائما أن  
  ، ابلتنسيق األمين مع االحتالل وفق اتفاق هتدئة قدمي، يتم خالله إجراء مفاوضات مباشرة بني الطرفني فيها حركة محاس    اهتم املصرية اليت  

محاس اي  " على ذلك ابلقول: ابو مرزوق  ىرد د. موس .اجل إقامة دولة يف غزة من   ،وذلك يف عهد الرئيس املصري املعزول حممد مرسي 
  13. " سيادة الرئيس تريد دولة ليس يف غزة فقط، ولكن يف كل فلسطني وال جيوز أن تتهرب من مسؤولياتك جتا  غزة احملاصرة هب   ال رائع

 

 : والتأثريمواقف الدول ذات العالقة  
املوقف االسرائيلي املعلن هو إبقاء االنقسام الفلسطيين    .واجلهات املعنية ذات التأثري على صريورة الوضع يف قطاع غزةـتتباين مواقف الدول  

قطاع    انفصال للسلطة الفلسطينية يف منع    الثابت املوقف  يتلخص  يف املقابل،  .  ني إسرائيل من بدء مسار تفاوضي مع الفلسطيني  يمبا يعف
واالقليم. تتفق مع ه ا املوقف كل من    ةيطرهتا كي تعزز من أوراقها التفاوضية مع إسرائيل والوالايت املتحدغزة واالبقاء عليه حتت س 
مصر واالردن سياسة االمر الواقع ابلتعاطي مع حركة محاس    تنتهجموقفا أيدولوجيا معاداي حلركة محاس.    ن مصر واالردن اللتني تتخ ا

وال يرغبان مطلقا يف جماورة كيان مستقل    ، هلا أن تصبح ذات كينونة معرتف هبا دوليا  كقوة موجودة على االرض لكن دون السماح 
السيناريوهات الثالث، يتضح التباين الشديد بني مواقف ه   الدول جتا     ابستعراضحتكمه حركة هي جزء من حركة االخوان املسلمني.  

وف اليت تسمح خليار االنفصال ابلنضج. ميكن إدراج مقرتح وزير  إسرائيل تفضل خيار املراوحة حلني نضح الظر ف  . مستقبل قطاع غزة
اخلارجية االسرائيلي ايئري البيد ال ي عرضه يف مؤمتر هرتسيليا ه ا االسبوع ضمن ه ا السيناريو ال ي يتماشى مع املوقف االسرائيلي  

صائل املسلحة االخرى مع تقدمي تسهيالت مغرية  االسرتاتيجي القائم على إبقاء االنقسام الفلسطيين وحتديد قدرات حركة محاس والف
 حلركة محاس.  

 
 

 
10Press Briefing by MajGen Giora Eiland- Head of the IDF Operation Branch- on the Tenet cease-fire 
agreement-14-Jun-2001, https://bit.ly/3Cn7Fz5  

 https://bit.ly/2Z5ZxVb، د. إبراهيم أبراش -صناعة دولة غزة ...أ: مسا اإلخبارية 11

 https://bit.ly/3zkHpDl وثيقة المبادئ والسياسات العامة )حركة حماس(،  12
 https://bit.ly/2Xut3TG، أبو مرزوق: حماس تريد دولة على كل فلسطين وليس في غزة فقط: فلسطني اليوم 13

https://bit.ly/3Cn7Fz5
https://bit.ly/2Z5ZxVb
https://bit.ly/3zkHpDl
https://bit.ly/2Xut3TG
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 خالصة 
  ، إسرائيل  أما  . أن تكون حركة محاس فاعال أساسيا   ن السابقة، أن مستقبل قطاع غزة من الصعب أن يرسم بدو  اخليارات الواضح من كل 

وهو ال هاب    ،سالم مع محاس، بل متيل إىل اخليار الثاين  اتفاقليست معنية بتوقيع  ف  ،املقرر االساس يف صريورة الوضع يف قطاع غزة  وهي
يتماشى مع مصلحتها االسرتاتيجية20-15إىل هدنة طويلة )  إبقاء االنقسام الفلسطيين ومنع عودة السلطة    يف  سنة(. ه   اخليار 

العداء  إبقفإن    ، . ك لكللقطاع  حالة  فكالالراهنة  اء  إسرائيل ومحاس.  الطرفني  لتربير وجود   يصب يف صاحل  العداء  ه ا  يوظف  مها 
يف الوقت    وسياسة االغتياالت واالعتقاالت،  أحيان    وتستأنف   ، من وقت آلخرتوجيه ضرابت للقطاع  وسياساته. ل ا تقوم إسرائيل ب

شرطة داخلية". وهي معادلة متوازنة ذات خمرجات  كجتري مفاوضات غري مباشرة مع محاس كي حتد من قوهتا و حتصر وظيفتها "  ذاته  
نفتايل  حكومة االئتالف بقيادة    ففور انتهاء اجلولة احلربية األخرية بني إسرائيل وقطاع غزة، عادت .  تدعم سيناريو املراوحة  مدروسة بعناية

يف سياق التأكيد على استمرار االنقسام ومنع اهنيار  وذلك  ،  مع حتسينات اقتصادية حمدودة  مقابل اهلدوء"  األمن"بــ    إىل التلويحنت،  يب
أن استمرار الفصل بني الضفة وغزة هو  االسرائيلي  يف اقناع اجلمهور    يف إسرائيلاملتعاقبة  احلكومات  . لقد جنحت  حكم حركة محاس 

    حاجة محاس ورغبتها يف االستمرار حبكم غزة.ابلطبع إسرائيل تدرك  .  اهل  وهو احلل األنسب   لصاحل إسرائيل
  به العامل، إال   اعرتفال ي حيفظ حل الدولتني ال ي  هو اخليار  و   ،أن اخليار املثايل هو حتقيق املصاحلة بني رام هللا وغزة إن مما ال شك فيه  

  اعرتاضا و لن جيد  ،خيار ال يغضب السلطة الفلسطينية   اه .للتحقق يف السنوات اخلمس القادمة  احتماالأن خيار املراوحة هو االكثر 
 وهو اخليار ال ي أصبح مألوفا من قبل االقليم.    واألردن،واسعا من مصر 
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 أي مستقبل لقطاع غزة يف السنوات اخلمسة املقبلة؟ 
 2021( سبتمرب)أيلول 

. تتناول ه   األوراق قضـااي سـياسـاتية داخلية  2021ضـمن األوراق السـياسـاتية النقدية اليت يصـدرها املركز للعام    السـادسـةه   الورقة هي 
 القرار.وخارجية هتم اجملتمع الفلسطيين وصانع 

 
 املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية 

للبحوث األكادميية    2000مؤسسة أكادميية علمية حبثية مستقلة غري رحبية وغري حكومية. أتسس املركز يف مطلع عام   كمركز مستقل 
يف   وتقويتها  الفلسطينية  املعرفة  تطوير  إىل  املركز  يهدف  العامة.  السياسات  الداخلية؛  ودراسات  الفلسطينية  السياسات  ثالث:  جماالت 

املسحية واستطالعات الرأي العام. يقوم املركز ابلعديد من النشاطات البحثية، منها   والتحليل االسرتاتيجي والسياسة اخلارجية؛ والبحوث
وإجراء حبوث مسحية حول املواقف السياسية واالجتماعية  إعداد الدراسات واألحباث األكادميية ذات العالقة ابلسياسات الفلسطينية الراهنة،  

للمجتمع الفلسطيين، وتشكيل جمموعات عمل لدراسة قضااي ومشاكل تواجه اجملتمع الفلسطيين وصانع القرار ووضع حلول هلا، وعقد  
للبحوث ابملوضوعية والنـزاهة العلمية ويعمل    املؤمترات واحملاضرات واملوجزات املتعلقة بشؤون الساعة، ونشاطات أخرى. يلتزم املركز الفلسطيين 

                                                                                               وتبادل اآلراء.                                                                                                           على تشجيع تفهم أفضل للواقع الفلسطيين الداخلي وللبيئة الدولية وبلورته يف أجواء من حرية التعبري 
يتم القيام ابلنشـاطات واألحباث يف املركز من خالل وحدات ثالثة: وحدة السـياسـة الداخلية، وحدة التحليل االسـرتاتيجي، ووحدة البحث  

واع من النشاطات: كتابة البحوث والتحليالت السياسية، وإجراء البحوث املسحية التجريبية  املسحي. تقوم ه   الوحدات مبمارسة أربعة أن
واســــــــتطالعات الرأي العام، وتشــــــــكيل فرق اخلرباء وجمموعات العمل، وعقد وتنظيم املؤمترات واللقاءات. تقوم ه   الوحدات ابلرتكيز على 

 .واألكادمييسية ذات األمهية اخلاصة واليت حتتاج إىل البحث العلمي املستجدات يف الساحة الفلسطينية وعلى املوضوعات السيا
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