
  

 
 

 

 

 ة بعنــوانـدراس

 إسرائيلية -التهدئة رؤية استراتيجية فلسطينية 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خالـد محمد النجار . أ

 مركز غزة العلوم السياسية في الباحث في
 

 
 واالستراتيجياتمركز غزة للدراسات 

 فلسطين –غزة 

 م1448 - هـ4114

 
 



 ثقدير موقف )مستقبل الانتخابات املحلية |||||

 

 (  1صفحة رقم )            (إسرائيلية -دراسة: التهدئة رؤية استراثيجية فلسطينية ) |||||

 

 

 

 

 إسرائيلية -رؤية استراثيجية فلسطينية التهدئة 

 

  تحقر   لرر  ألاخحرة،  آلا نرر  فر   فرر   حمرخ  ح كترر  برح  السيخسرر    اإلانرخ  الظرر    تهيئر  فرر  فشرت  الترر  مصر  
 
 فرر  تقررامخ

  كررر ل  الوجررر   مرررخ  لحفررر  جا رررا مخررر   عررر  اليرررو  تبحررر  الاسرررتةاتي،ي   وطنيررر ال القضرررخ خ  معخلجررر  الانقسرررخ  إنهررخ 

 الاح الل.  ج  ف  اإلاسلح الانف،خر  م حت  إلى الوصول   عا  غز،  قطخع ف  الفتسطيني  الحخل  على الحفخظ

 تحقيررررر  د    مصررررر   تسرررررت   الررررر   الوحيرررررا اإلاسرررررخر  هرررررو  الفتسرررررطيني   اإلاقخ مررررر  الاحررررر الل برررررح  تفخهمرررررخ  إلرررررى الوصرررررول 

 الررررر     شررررر عي  علررررى للحفرررررخظ ممنهجرررر  خطررررر  ضررررم   العمررررر  السيخسرررري   اإلاكخسررررر  مرررر  أل    الفتسرررررطيني  الفصررررخ  

 عبخ . محمود

  اإلاشرر ا  زيررا مررخ هررو  الثالثرر  الررا ر 
 
 غررز،  قطررخع مرر  الهجمررخ    قرر   ال ررا   ألامرر  ل رروفحة  بحخجرر  فررختح الل تعقيرراا

 اإلا هررو   الشر   هرو  زال مرخ غررز، قطرخع عر  الحصرخر  ل فرر  حمرخ  إصر ار  ب نمرخ فعخليختهررخ   كخفر  العرود، مسرحةا    قر 

  غرز، قطرخع فر  ال را   حخلر  ل حقير  ين الفتسرط الر     رغبر  عرا  م صر  صرعيا  علرى ال را    بحخل 
 
 برن  منر  رغبر 

 الفتسطين . لتشع   الوحيا الش ع  اإلامث  يع بةهخ  الت  ال ح ي   منظم  خالل م  ذل     

 

 الاحرررر الل بررررح  النررررخر  إطررررال   قرررر  ترررر  بموجبهررررخ  الترررر  4102 القررررخه ، تفخهمررررخ  إلررررى العررررود، نحررررو  ت ،رررر  اإلاصرررر ي  ال ؤيرررر 

 التها را  تحرة، ارتفرخع مر  القطرخع  عر  الحصرخر  تخفير  فر  تقرا  أ  تحرا  لر   الت  الفتسطيني    اإلاقخ م  ؤلاس ا يل 

  الفتسررررطيني   بخلقطخعررررخ  عصررررف  الترررر  الكخرثيرررر   ألازمررررخ  الاق صررررخد 
 
 الخررررامخ   تقترررري  ال  اترررر  إلا،ررررزر،  صرررروت

 أسرررر   مخصصررررخ    قرررر   رررر  اإلاب ال قخعررررا إلررررى الفتسررررطيني  السررررتط  مررررو ف  مرررر  آلات   إحخلرررر   ؤلاغخثيرررر  الصررررحي 

  أحاث   الت   ألاس ى  الش اا 
 
  شتال

 
 غز،. ف  لتفتسطينيح  العخم  الحيخ، منخح  معظ  ف  كخمال

 هل دفعت حماس الثمن السياس ي للوصول إلى التهدئة؟

  أكثة  ألام   باأ
 
 عخد،بخسر   اإلاطخلبر  العرود، مسرحةا  فر  للخر    الفتسرطيني  الجمرخهحة  دفعر  حرح  حمرخ  لراى  ضروحخ

 الحصررررررررخر   تشررررررررا ا الااختيرررررررر   الفتسررررررررطيني  اإلاصررررررررخلح  ج ررررررررود فشررررررررت  أ  بعررررررررا الحصررررررررخر   رفرررررررر  الوطنيرررررررر  الحقررررررررو  

  الانقسررخ  إنهررخ  إلررى لتوصررول  حقيقيرر  ف صرر  حمررخ  لرراى  تبرر  لرر   بخل ررخل   العقوبررخ  
 
  الترر  اإلاوقعرر   لالتفخقررخ   فقررخ

 السيخسررر   الرررثم  دفرر  مررر  تتهرر   أ  حمرررخ  اسرر طخع   بخل رررخل  اإلاخضررر    العررخ  مررر  أك رروب   القرررخه ، اتفررخ  آخ هرررخ كررخ 

 طبيعرر  كنمرروذ  اإلاحرر ا  إلررى البررخ  مرر  الوفررخ  حكومرر   تم ررح  اإلاقخ مرر   سررال  لجرر ع يهررا  كررخ   الرر   الحصررخر  ل فرر 

 إلانظمرر  اإلا كزيرر  اللجنرر   قيررخدا  عبررخ   )محمررود السررتط  ر ر   شرر    أهرر  أحررا كررخ   الرر   اإلاح ترر   الضررف  لواقر 

 ألاحما . )عزا  ف   ح ك  ف  القيخد  رأس   ى عل ال ح ي  
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 ماذا ثريد حماس من التهدئة؟

 حخلرررر  مرررر  حمررررخ  ح كرررر  خرررر    أجرررر  مرررر  تسررررتثمخر  ف صرررر   رررروف   التها رررر  اتفررررخ  ل وقيرررر  السررررخع  السيخسرررر   الحرررر ا 

 عرر ب تعخمرر  فرر  سيخسرر   تحررول  علررى مؤشرر ا  هنررخ  أ  حمررخ   ترر ى  الا ليرر   القرروى  ف ضررتهخ الترر  السيخسرر   الحصررخر 

  يشرررك  الررر   ألامررر   الح كررر   مررر  الع بيررر    حتررر   الا ليررر   ألا ر بيررر  ألاطررر ا 
 
 فررر  مسررر قبال  عتيررر  البنرررخ   م ررر  م غحرررةا

  أ ر بخ م  العالق 
 
 ألامر   مصر   مر  العالق  تحس  ف ص جخن  إلى ؤلارهخ   ت ح  م  الح ك  شط   ف ص تحا اا

   خطرر تكررو    بخل ررخل   قوتهررخ  الح كرر  حضررور  يعررزز  الرر  
 
  مسررخرا

 
  ؤلاقتيمرر   الررا ل  اإلاسرر وى  علررى كيخنهررخ فرر   فرر  م مررخ

 أسخسرررر   كبررررا   الفتسررررطيني   القضرررري   تمثيرررر  لقيررررخد،  ؤهت ررررخ  الرررر   الررررا ل  الاعتررررةا  شرررر عي  نخلرررر  أنهررررخ يعنرررر  ممررررخ

 عبخ  . )محمود بعا إلاخ مس قبل 

 هل ثراجع الاحتالل عن قرار إسقاط حماس؟

يهررا  بخل حا ررا إسررقخ  حكومرر  حمررخ   4112اإلافرر    علررى قطررخع غررز، منرر  عررخ  مرر  اإلاؤكررا أ  الحصررخر ؤلاسرر ا يل  

 
 
 ضرر   م ت ررزا  ألامرر  القرروم  الفتسررطين  مرر  خررالل منرر  ال رراف  اإلاررخل  للح كرر    مواصررت  العررا ا  الصرر يو   بررا ا

 بحرر   ديسررمبة  4114مرر  العررخ  
 
.  10سرر م   الرر   ا 4102   انتهررخ   بخلعررا ا  الواسرر  علررى غررز،  وليررو 4104مرر  را

 
 ومررخ

 لتكخبين  الص يو   بض  ر، مواصت  الهجو  ؤلاس ا يل  على القطرخع حتر  اسرقخ  حمرخ   نرزع 
 
ل ا كخ  هنخ  إجمخعخ

 سالح خ  مخل  تعتة  بختح الل  بق ارا  ال بخعي  الا لي    السمخ  بعود، الستط  إلى قطخع غز،.

 الصررمود الفتسررطين  فرر  مسررحةا  العررود،  مواج رر  الجرر   
 
 ييرر   بف ضرري  الانف،ررخر  تها رراا

 
 تف ررخ

 
ؤلاسرر ا يل  كررخ  انرر ارا

 للمررررر  القررررروم  ؤلاسررررر ا يل    الان قرررررخدا  الا ليررررر  قرررررا أح جررررر  الاحررررر الل الررررر   أمعررررر  فررررر  ق ررررر  الفتسرررررطينيح  
 
 اضرررررحخ

 رر    ال ن يرر  مهرر  علررى حررا د غررز،  ممررخ خترر  حخلرر  مرر  سررو  ال قررا   لرراى اإلاسرر وى السيخسرر    ألامنرر  ؤلاسرر ا يل    فرر 

تخوفررخ  الاحرر الل ؤلاسرر ا يل  مرر  انف،ررخر ألا ضررخع فرر  قطررخع غررز، بمررخ  نرر ر بعررود، اإلاواج رر  السررخخن  مرر  اإلاقخ مرر   فررئ  

ال قرررا  ا  الاسرررتةاتي،ي  العسررر  ي   ألامنيررر   السيخسررري  ؤلاسررر ا يتي  ط حررر  مقخربررر  جا رررا، فررر  ال عخمررر  مررر  القطرررخع 

  حخلر  الانقسرخ  الفتسرطين  بمرخ  ضرم  ت ر    فصر  القطرخع  الوض  الفتسطين  ب م ر   تنطتر  مر  السرع  ل و ير

ع  الضف    إدمخ  ك  منهمرخ ضرم  منظومر  السريط ، ألامنير  ؤلاسر ا يتي  مقخبر  تسر يال  اق صرخد    إ سرخني  تعرزز 

د ر كرررر  مرررر  ؤلادار، ال اتيرررر  فرررر  الضررررف   القطررررخع فرررر  ترررروفحة الخررررامخ   حفرررر  ألامرررر  الررررااخل    ترررروفحة ألامرررر  لالحرررر الل 

ؤلاسرر ا يل   لرر ا أ صرر  اإلاؤسسرر  ألامنيرر  ؤلاسرر ا يتي  بخل وصرر  إلررى تها رر  طويترر  ألامررا مرر  ح كرر  حمررخ  يسرر طي  مرر  

خالل خ الاح الل تحقي  عا، أهاا  مبخش ،  استةاتي،ي   إضخف  إلى أ  ه   اإلافخ ضرخ  غحرة اإلابخشر ، مر  حمرخ  قرا 

عررر  ف ررر ، اإلاصرررخلح  مررر  ح كررر  حمرررخ    ت ررر     جرررود تررراف  الررر     لتعرررود، إلرررى اإلافخ ضرررخ  د   شررر      ال خلررر  

  23كيررخ  سيخسرر   منفصرر  فرر  القطررخع بمررخ  قررو  آمررخل الفتسررطينيح  فرر  إقخمرر  د لرر  علررى كخمرر  ألاراضرر   اإلاح ترر  عررخ  

 إضخف  إلى تخفي  الضغو  الا لي  اإلات ا ا، على د ل  الاح الل.
 

 

 


