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 ||اسرتاتيجي للخروج من أزمة قطاع غزة تقدير موقف||
 

 ُمقدمة:

صالحة،  
ُ
إن تدهور الحالة اإلنسانية والخدماتية في غزة بسبب الحصار الصهيوني، وانعدام فرص تحقيق امل

توفرة أمام سكان قطاع غزة وفصائله لُيحتم ع
ُ
لينا العمل بشكٍل جدي إلنقاذ ما ُيمكن والخيارات االخرى الصعبة امل

فض ي إلى إشراك الكل الوطني واملجتمع املحلي في 
ُ
انقاذه وال يتأتى ذلك إال من خالل اتخاذ مواقف واقعية جريئة ت

 تحّمل املسؤولية االدارية لتحسين الوضع الخدماتي واالنساني لسكان القطاع. 

قرارات البد من اجراء تقدير موقف استراتيجي للحالة السياسية ولبناء موقف استراتيجي ملا سيتم اتخاذه من  

 بكل أبعادها املحلية واالقليمية والدولية للوصول إلى القرار الصحيح.

ُيذكر أن هيئة مجلس االنقاذ كانت قد نفذت دراسة تقدير موقف استراتيجي قبل عام وتوصلت من خالله  

عن املجلس الذي يهدف باألساس إلنقاذ قطاع غزة، وبرغم ثبوت صوابية إلى نتائج خطيرة دفعتها للتفكير باإلعالن 

( 9442تقديراتها؛ إال أن هيئة املجلس أعادت دراسة الواقع السياس ي الفلسطيني من جديد مع بداية العام الجاري )

نية الجديدة، حيث لتقدير املوقف االستراتيجي آخذة باالعتبار كل املعطيات القانونية السياسية واالدارية واالنسا

جمعت املعلومات وقامت بتحليلها ومن ثم الخروج بنتائج التحليل االستراتيجي، ثم ناقشت السيناريوهات املطرحة 

 -بإيجابياتها وسلبياتها ولتخرج في نهاية املطاف بتقدير موقف استراتيجي، تضعه بين أيديكم وفيما يلي التفصيل:

: نتائج تحليل املشهد السياس ي
ً
 للحالة الفلسطينية في قطاع غزة أوال

 -بعد تحليل معطيات الحالة السياسية الفلسطينية واالقليمية توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

انعدام فرص تحقيق املصالحة الفلسطينية ما دامت السلطة قائمة في الضفة كونها منظومة يتحكم بها  -4

 االحتالل والواليات املتحدة.

قاومة ملنظمة التحرير الفلسطينية وأن ما جرى من انعدام فرص دخول ح -9
ُ
ماس والجهاد وباقي الفصائل امل

ن بمنأى 
ُ
إعادة تجديد شرعية هياكل املنظمة )املجلس الوطني، املجلس املركزي، اللجنة التنفيذية( لم يك

كل عن االقليم والقوى الكبرى، وأن دخول حماس والجهاد إلى منظمة التحرير سيكون بمثابة هدم ل

 االجراءات التي اتخذها االحتالل والقوى الكبرى لترويض منظمة التحرير وفصائلها، وهو ما ال ُيمكن حدوثه.

انعدام فرص قبول حماس في مسرح السياسية االقليمية والدولية ككيان شرعي يتم التعامل معه في الوقت  -3

 لتعارض مبادئ وتطلعات االخيرة مع املصالح االسترات
 
يجية لالحتالل والواليات املتحدة وغالبية الراهن نظرا

 القوى االقليمية.
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لن تتوقف السلطة عن اجراءاتها ضد قطاع غزة حتى تصل إلى مرحلة االنفصال التام، وستسعى في هذه  -1

 إلى منعها من اتخاذ أي إجراء 
 
 وصوال

 
املرحلة إلى استكمال اجراءاتها لنزع شرعية حماس وتجّريمها دوليا

ت 9441جهها فيه، وقد أثبتت التجارب ذلك من خالل اتفاقي املصالحة )الشاطئ ُيمكن أن توا
ّ
( عندما تخل

ل الشرعية الدولية لها، و)القاهرة 
ّ
مث

ُ
مت 9442حماس عن حكومة تسيير االعمال التي كانت ت

ّ
( الذي سل

 تتحمله حماس.
 
 بموجبه املعابر دون نتيجة وأصبحت عودة موظفي حكومة غزة لها ُجرما

ستقبل جيل استم -5
ُ
رار الوضع السياس ي واالقتصادي واالنساني في القطاع على ما هو عليه سُيشكل كارثة مل

 على مشروع املقاومة.
 
 كامل من أبنائه مما سيؤثر سلبا

جِبر االحتالل على رفع الحصار بشكٍل فوري، فهي بطبيعتها عمل  -6
ُ
مسيرات العودة على أهميتها فإنها لن ت

 حتاج لسنوات إلنجاز االهداف املرجوة على غرار انتفاضة الحجارة.سلمي مقاوم ممتد قد ت

 تهدف باألساس  -2
 
 لخطة صهيونية طويلة األمد ُمعدة ُمسبقا

 
الحصار املفروض على قطاع غزة ُممنهج ووفقا

  وتدفع سكانه ألحد ثالث خيارات:إلعدام املستقبل في قطاع غزة 

 تقبل أفضل في الخارج.تهجير الشباب بشكل طوعي للبحث عن ُمس األول: -

الوصول إلى مرحلة الصدام الداخلي بين املقاومة والشعب وبالتالي تحقيق ما ُيعرف  الثاني: -

باستراتيجية التآكل الذاتي ملشروع املقاومة مما سُيسهل على االحتالل دخول القطاع ُمباشرة أو من 

 خالل أعوانه وفرض ما ُيريد.

عسكرية مع االحتالل عندما تصل جبهتها الداخلية ملرحلة  دفع املقاومة نحو ُمواجهة الثالث: -

 االنهاك مما سُيسهل اجتثاثها وتمرير املخططات الصهيونية.

ال ُيمكن تطبيق صفقة القرن )فصل الضفة عن غزة( وإنشاء دولة فلسطينية في غزة إال بعد القضاء على  -8

سلحة؛ فاالحتالل ال ي
ُ
قاومة امل

ُ
قبل بإقامة دولة فلسطينية حتى ولو كانت منزوعة السالح، فكيف به امل

ليقبل دولة ُمسلحة في غزة، وبالتالي ما يحدث من جعجعة اعالمية إنما يهدف إلى إرهاب حركة حماس 

 والفصائل لثنيها من اتخاذ خطوات من شأنها قطع الطريق على ُمخططاتهم الهادفة إلى اجتثاث املقاومة.

 الوسطاء ال يخدُم املصالح الفلسطينية بقدِر ما يخدم مصالح االحتالل.ما يقوم به  -2
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تاحة لحماس والفصائل في ظل الواقع السياس ي الحالي
ُ
: السيناريوهات امل

ً
 ثانيا

 -حصرت الدراسة السيناريوهات التي يطرحها السياسيون والباحثون بأربعة سيناريوهات، هي:

 كان مفعوالالسيناريو األول: بقاء الوضع على 
ً
 ما هو عليه حتى يقض َي هللا أمرا

ُربما ال يوجد إيجابية لهذا السيناريو سوى رؤية حماس لنفسها أنها لن تتحمل مسؤولية انفصال الضفة االيجابيات: 

 عن غزة، مع بقاء مسيرات العودة في صورتها الحالية.

 السلبيات: 

 مما هو عليه.تدهور الواقع االقتصادي واالنساني في القطاع اكثر  -4

 تسهيل مهمة تنفيذ خطة الفصل التي تقودها السلطة بأريحية. -9

3-  .
 
 ملواجهتها عسكريا

 
 الى انهاك جبهتها الداخلية تمهيدا

 
 ُمحاصرة املقاومة وصوال

 الضغط على سكان القطاع لدفعهم للصدام مع حماس. -1

 ري السيناريو الثاني: ترك السلطة وإحداث حالة من الفراغ السياس ي واالدا

 هذا السيناريو خطير على حماس والقطاع وليس له إيجابياتااليجابيات: 

 السلبيات:

هذا السيناريو سيكون حالة اعالمية أكثر منه حقيقة، ألن حالة الفراغ األمني سُتعطي ُمبرر للمهددات  -4

 مما سيهدد املقاومة وكيانها األمر الذي قد يدفعها لحسٍم جديد ف
 
 ي غزة.االمنية املوجودة أصال

إحداث فراغ أمني لن ُيقنع االحتالل بأن حماس بعيدة عن املشهد وبالتالي أي خرق لقواعد االشتباك  -9

ريدها حماس في 
ُ
سُيحمله االحتالل لحماس وستدفع هي الثمن األمر الذي قد ُيفض ي ملواجهة عسكرية ال ت

 هذه املرحلة.

ديدة مدفوعة من جهات معادية لحماس إحداث حالة الفراغ االداري ستدفع بظهور اجسام سياسية ج -3

حّمل 
ُ
طالب باستالم السلطة وادارتها، وعندها ستجد حماس نفسها في مأزق، إما أن تمنعها وبالتالي ت

ُ
ت

 مسؤولية القطاع وكل ما يجري، أو تتماش ى معها لتجد نفسها في مواجهة جديدة تتعارض مع مصالحها.

 ية مع االحتاللالسيناريو الثالث: الذهاب إلى مواجهة عسكر 

ُربما تكون إيجابيات املواجهة كبيرة في حال تحسن الواقع االقليمي ولكن في هذه املرحلة فيه مخاطر  االيجابيات:

 كثيرة ويجب عدم االندفاع نحوها. 
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 السلبيات:

 صعوبة تعويض الخسائر في ظل انعدام الظهير االقليمي. -4

شكل مخاطر وجودية عل -9
ُ
 ى املقاومة.قد تتوسع هذه املواجهة لت

صعوبة تدبير االحتياجات الطبية واملعيشية واالنسانية للسكان في ظل الضائقة املالية التي يعيشها القطاع  -3

 وحركة حماس.

 السيناريو الرابع: تشكيل حكومة انقاذ وطني مع الفصائل

 االيجابيات:

 الحد من حالة التدهور االقتصادي في القطاع. -4

 القيادة الفلسطينية على أساس الشراكة الوطنية. قد تكون ُمقدمة إلعادة هيكلة -9

 السلبيات:

سينظر االحتالل واملجتمع الدولي لهذه الحكومة على أنها حكومة حماس وبالتالي سيكون التعامل معها  -4

 صعب.

 لن يكون بمقدور هذه الحكومة التعاطي مع املتطلبات الدولية لفك الحصار. -9

توقع ان تقبل فصائل اليسا -3
ُ
 ر ُمشاركة حماس في هذه الحكومة لعدة اعتبارات:من غير امل

 .مع حماس 
 
 االول: يتعلق بحرصها على عدم تجريم نفسها دوليا

 .الثاني: أيدولوجيتها السياسية التي تتعارض مع حماس 

  في منظمات املجتمع املدني التي 
 
 على مصالحها الخاصة التي قد تتضرر خصوصا

 
الثالث: حفاظا

سيطر عليها.
ُ
 ت

 املوقف:تقدير 

بناء  على نتائج التحليل السياس ي للوضع الراهن في قطاع غزة وما توصلت إليه الدراسة من استنتاجات،  

وما طرحته من سيناريوهات وبّينت ايجابياتها وسلبياتها فإن تقدير املوقف االستراتيجي يقض ي بضرورة قيام حركة 

أنها إنقاذ قطاع غزة من هذه األزمة الطاحنة، والتصدي حماس والفصائل باتخاذ مجموعة من االجراءات التي من ش

 وُمقاومة بما يضمن حماية املصالح العليا للشعب الفلسطيني، 
 
إلجراءات السلطة التي تستهدف القطاع ُسكانا

  -وُيمكن إجمال أهم تلك االجراءات باآلتي:
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س في قطاع غزة واشراك الشعب في العمل على نقل املسؤوليات االدارية والحكومية التي تتحملها حركة حما -4

 تحّمل املسؤولية مما قد سُيساعد في تفكيك الحصار.

إنشاء إدارة محلية من خالل االنتخابات قادرة على التعاطي مع املتطلبات الدولية لفك الحصار دون أن  -9

درة على تحميل االحتالل مسؤولية سكا
ُ
ن قطاع غزة تتحمل املقاومة أي أثمان سياسية مما سيجعلها أكثر ق

 أمام املجتمع الدولي.

 

 لقطاع غزة في هذه املرحلة
ً
 موضوعيا

ً
 لذلك كانت وال تزال فكرة مجلس االنقاذ حال
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