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هو أستاذ العلوم السياسية ومدير املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية يف رام هللا، فلسطني.  خليل الشقاقي
عمل زميالً رئيسيييييييييياً يف مركز كراو  لدراسيييييييييام البيييييييييرا االوسييييييييي  يف  امعة  را داي  يف الو  م  2005منذ عام 

وعلم يف عدة  1985ا يف  يويورك يف عام املتحدة. أهنى دراسيييييييييية الدكتوراة يف العلوم السييييييييييياسييييييييييية م   امعة كولومبي
عميداً للبحث العلمي يف  امعة النجاح الوطنية  1999-1996 امعام فلسييييييييييطينية وأمرينيية. عمل  ني االعوام 

واشيينط . أشيير  د. البييلاعي عل عمل العافييمة زميالً زائراً يف معهد  روكنجز يف  2002يف ان ل . أمضييى فييي  
للرأي العام الفلسطيين يف الضفة الغر ية وعطاع غزة وعلى العبرام م  استطالعام الرأي استطالع  200أكثر م  

 25مع د. يزيد فيييييايق فريلاً م   1999-1998املبييييينيكة  ني الفلسيييييطينيني وا سيييييرائيليني.  رأ  يف الفنية ما  ني 
يف  لرير أفيييدرل  ل  العالعام  خبرياً فلسيييطينياً يف شييياو   ناا ماسيييسيييام السيييلطة الفلسيييطينية. وعد    بييير النتائ 

اهتمامام  ملت بييي. 1999  وذلك يف عام تقوية مؤسسستسساس التسسللة اليلتسسلي يةاخلار ية يف  يويورك حتت اسيييم  
البحث للدكتور البيييييييييلاعي على عضيييييييييا  عملية السيييييييييالم وعملية  ناا الدولة والرأي العام والتحو   و الد لراطية وأ ر 

ية على عملية السييييالم. وهو النيا ش املبييييارك لتلرير  مليا  الد لراطية العر   وعضييييو التطورام الفلسييييطينية الداخل
 جلنة ا شرا  على  الباروميني العر  . 

  

 
 
 
 
 

 املركز اليلتليين للبحوث التياسية واملتحية
كمركز مستلل للبحوث االكاد ية ودراسام السياسام   2000ماسسة أكاد ية علمية حبثية مستللة غري رحبية وغري حنيومية. أتس  املركز يف مطلع عام 

والسياسة اخلار ية؛ العامة. يهد  املركز إىل  طوير املعرفة الفلسطينية و لويتها يف  ا م  الث: السياسام الفلسطينية الداخلية؛ والتحليل ا سنيا يجي 
ابلعديد م  النباطام البحثية، منها إعداد الدراسام واالحباث االكاد ية ذام العالعة ابلسياسام املسحية واستطالعام الرأي العام. يلوم املركز  والبحوث

اكل  وا ه الفلسطينية الراهنة، وإ راا حبوث مسحية حو  املواع  السياسية وا  تماعية للمجتمع الفلسطيين، و بنييل  موعام عمل لدراسة عضا  ومب
ووضع حلو  هلا، وعلد املامترام واحملاضرام واملو زام املتعللة  باو  الساعة، و باطام أخرى. يلتزم املركز الفلسطيين  اجملتمع الفلسطيين وفا ع اللرار

                                                                                            آلراا.                                                                                                          و باد  ا ية التعبريللبحوث ابملوضوعية والنيزاهة العلمية ويعمل على  بجيع  فهم أفضل للواعع الفلسطيين الداخلي وللبيئة الدولية و لور ه يف أ واا م  حر 
م  ال ة: وحدة السياسة الداخلية، وحدة التحليل ا سنيا يجي، ووحدة البحث املسحي.  لوم هذل يتم الليام ابلنباطام واالحباث يف املركز م  خال  وحدا

لعام، و بييينييل الوحدام مبمارسييية أر عة أ واع م  النبييياطام: كتا ة البحوث والتحليالم السيييياسيييية، وإ راا البحوث املسيييحية التجريبية واسيييتطالعام الرأي ا
د و نظيم املامترام والللااام.  لوم هذل الوحدام ابلنيكيز على املسييييييتجدام يف السيييييياحة الفلسييييييطينية وعلى املوضييييييوعام فرا اخلرباا و موعام العمل، وعل

 .واالكاد يالسياسية ذام االمهية اخلافة واليت حتتاج إىل البحث العلمي 
.  تناو  هذل االوراا عضييا  سييياسييا ية داخلية وخار ية مم اجملتمع 2019ضييم  االوراا السييياسييا ية النلدية اليت ياييدرها املركز للعام  را عةالهي هذل الورعة 

 الفلسطيين وفا ع اللرار.
 

         
  رام هللا، فلسطني ،76 شارع ا رسا ، ص.ب

 2964933-2-970+ م:
 : +970-2-2964934 

pcpsr@pcpsr.org 
www.pcpsr.org 
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 الوحدة المصالحة وصراع القوى بين فتح وحماس يمنع 

 خليل الشقاقي 
يف ا فاا  الدخو يدل لسيطرة السلطة الفلسطينية، ع دائل: الدخو  يف مااحلة  وحيدية   أر عةلتغيري الوضع الراه  يوا ه عطاع غزة 

، أو فرض السلطة  حركة محا  م  إحنيام سيطرما عليه، الذهاب حلرب مع إسرائيلني عيد املدى مع إسرائيل لتخفي  احلاار ومتني
فإ  فرص املااحلة هي االضع ،  2007. ابلنظر للتطورام منذ ا  لسام يف عام الفلسطينية لعلوابم  ديدة على محا  واللطاع

 هي االعلى.أو العلوابم ا ضافية ا  عيد املدى مع إسرائيل متوسطة، و بدو فرص احلرب فيما  بدو فرص ا  فا
ل   تمني  على االر ح م   غيري االوضاع الراهنة  بنيل  وهري، لنينها أو فرض علوابم على اللطاع إ  حرابً را عة  ني إسرائيل وغزة 

عد  ا ل ساعة احلسم أو عد  دفع  و البديل الثاين، أي ا فاا  عيد املدى مع إسرائيل. لني  ا فاعاً  عيد املدى مع إسرائيل سيعين على 
وسيتخلل ذلك فرض  ،شبه دائم لللطاع ع  الضفة الغر يةما أو دائاالر ح شرخاً  عيد املدى داخل احلركة الوطنية الفلسطينية وا فاا ً 

مديد على االر ح  ذلك وسيتبع ،البرخ الداخلي عسوةعلوابم إدارية ومالية على اللطاع م  عبل السلطة الفلسطينية مما سيزيد م  
 الد لراطية يف كل م  الضفة واللطاع.  احلياةواسع ملستلبل 

كفيل  دفع محا  وفتح   ة االخرى اليت  وا ه الطرفني،ارييوحدها،  دو  ا شارة للتهديدام امل احلليلة يبدو منطليًا أ  إدراك هذل
مواع  أطرا  و  ، تناو  هذل الورعة حتليالً ملواع  الطرفنيلني  ذلك   حيدث. ملاذا؟ للبحث ع  طرا  عطاا املااحلة فرفة  ديدة. 

 .ذلك الثم دفع  فنير وملاذا   يلبل أي م  الط ، جناح هذل الفرفة دفعهللثم  املطلوب م  كل منهما أخرى، و 
 الوضع الراهن وبدائله متتقبل قلاع غزة:( 1)

 شرعيةيوا ه عطاع غزة مستلباًل حمفوفاً ابملخاطر، ذلك ال  أوضاعه السياسية وا عتاادية الراهنة    نيك  اً  للتفاؤ .   يلبل أحد 
وكذلك  فعل السلطة الفلسطينية وعطر واالمم  ،واعع مرحنيم حركة محا  لللطاع رغم أ   ريا  اللطاع يتعاملو  مع محا  كسلطة أ

عبل أعل م  سنة  و االسوأ.  ابطراد ا نا  على أ  أوضاع اللطاع املعيبية  سري  . يف الوعت ذا ه   خيتل   دولية أخرىاملتحدة وأطرا
 ،عد يابح اللطاع غري فاحل للحياة الببرية 2020أ ه مع حلو  عام  ،االو نيتادمنظمة فادر ع   ، لرير م  االمم املتحدة أشار

حااراً  ر ً وحبر ً  2006منذ عام إسرائيل  فرض  .2012يف عام  املنظمة الدولية ذامافدر ع   كا  عدا  مل اوكا  يف ذلك أتكيد
.  عد  ال ة حروب  ني محا  وإسرائيل منذ عام 2007و وً  على عطاع غزة، وعد  عزز هذا احلاار  عد سيطرة محا  عليه يف 

% م  السنيا  على  وع أو 80 ني البباب، ويعتمد أكثر م  % 60%، و ر فع الكثر م  50فإ   سبة البطالة  زيد ع   2008
نية آخر م  املعو ة ا  تماعية. كما  عاين كافة اللطاعام ا عتاادية، إضافة للاحة والتعليم والطاعة والغذاا وامليال م  أزمام عميلة و 

 على االوضاع املعيبية اللاسية عا لتها أ هزة حتتية مهددة. يف آذار )مار ( املاضي ا طللت مظاهرام شعبية ضد حنيم محا  احتجا اً 
لنيل ذلك لي  مستغراب أ  حوايل  ا  سنيا  اللطاع يريدو  اهلجرة منه حبثا ع  البلاا سلطة محا  االمنية ابستخدام واسع لللوة. 

غزة م  املأزا الذي يو د فيه. طرح االطرا  الفلسطينية وا عليمية أفنياراً خمتلفة حو  كيفية ا تبا  عطاع  1واحلياة االفضل.

                                                           
% يف كا و  48% يف الضفة الغر ية، وكا ت النسبة يف اللطاع عد  لغت 20% ملا ل 43 لغت  سبة الرغبة يف اهلجرة  ني سنيا  عطاع غزة يف آذار )مار ( املاضي  1

وا ظر أيضا:  http://pcpsr.org/ar/node/753، وذلك حسش استطالعام املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية. أ ظر:  2018أو  )ديسمرب( 
http://pcpsr.org/ar/node/741 

http://pcpsr.org/ar/node/753
http://pcpsr.org/ar/node/741
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 تبنيل سياسة الرئي  عبا  جتال ا ضحت خال  السنتني املاضيتني سياسة فتح ومحا  جتال املأزا يف غزة. : املصاحلة بني فتح ومحاس أ(
علوابم ( استخدام ال2( العمل على استعادة سيطرة السلطة الفلسطينية النياملة على عطاع غزة، )1عطاع غزة م  أضالع  الث: )

العمل على منعها م  اكتساب ( 3)والضغ  السياسي كوسيلة   بار محا  على  سليم السيطرة حلنيومته، واب تظار رضوخ محا ، 
لة حتت سيطرما.  وا ه محا  هذل السياسة مبوع   زج  ني املرو ة والاال ة هبد  حتليق يالبرعية أو اللدرة على حتويل اللطاع لدو 

والسياسي للحنيم يف عطاع غزة  بنيل يسمح هلا ابلعودة للبرعية، داخل عمل على التخلص م  العشا املايل ( ال1 :أهدا   الث
( ضما  استمرار سيطرما العسنيرية على اللطاع  بنيل حيمي و ودها ويعطيها النيلمة االخرية يف شاو  2إطار السلطة الفلسطينية، 

لتعزيز شرعيتها الداخلية كرمز للملاومة ولتحليق منياسش لللطاع  عجر السلطة  ( ا ستخدام السياسي للدراما العسنيرية3اللطاع، 
 الفلسطينية ع  حتليلها ابلنه  الد لوماسي.

مليو  دو ر شهرً  يف عطاع غزة( أ  مااحلة  سمح هلا ابلسيطرة  100 لو  السلطة الفلسطينية )اليت  نفق حوايل  عبارة أخرى،  
 رعاية مارية.  2017 احلل الوحيد املمني  و ستند يف ذلك   فاا املااحلة املوعع يف  بري  أو  )أكتو ر(النياملة على اللطاع هي 

لني  الرئي  الفلسطيين حممود عبا  أوضح   لسلطة الفلسطينية سيطرة أمنية كاملة على اللطاع،  ل مل يتطرا للموضوع.ا  فاا لمل يع  
داد حركة محا ، وغريها م  اللوى املسلحة يف عطاع غزة، لللبو   نزع سالحها، وأفر على مرهوان ابستعيف حينه أ  جناح املااحلة 

  وأ  ذلك يعين  سلطة واحدة، وعا وانً واحداً، وإدارة واحدة، وسالحاً واحداً، و نيل أتكيد  ربانم  سياسي ، متنيني احلنيومةضرورة 
  2يستند لربانم  منظمة التحرير الفلسطينية. 

املد ية  بدي عيادة محا  اجلديدة يف عطاع غزة، ممثلة يف حيىي السنوار، مرو ة واسعة يف استعدادها لتسليم شبه كامل للسلطة  يف امللا ل،
الرئي   فسري  رفض حركة محا  لني   .2017لليادة الرئي  عبا  وحنيومته، حيث كا ت  لك املرو ة هي اليت مسحت  توعيع ا فاا 

 عض أوضح  .ذاماشرعية السلطة ع  ، زد  يلل، إ  مل ي هو  سالح ملاومة  هاو عل   نيل وضوح أ  سالح 2017  فاا عبا  
حيث عا  السنوار أ     أحد يف النيو  يستطيع  ،عادة محا  رفضهم حىت ملناعبة هذل املسألة وأكدوا إ    سالح امللاومة  خ  أمحر

وعطر واالمم املتحدة ابلرغم م  أ   لية االطرا  ذام العالعة، مثل مار  3شعبنا.   زع سالحنا،  ل سنوافل م  امتالك اللوة حلماية
استحالة  توعع  ،كافة  ،هذا و رحش  ه، إ  أهناوغريها،  لدر موع  السلطة الفلسطينية والو  م املتحدة  وا حتاد االورو  وإسرائيل

  . لو مل يتم  زع سالح محا  على املدى اللاريىتح ، درجيية للسلطة للطاع غزة عودة  د  م  ذلك  لبل و  ، نفيذل يف الوضع الراه 

جتد محا   فسها  بحث ع   دائل لتحسني الوضع املعيبي للسنيا  و عزيز يف غياب املااحلة : اتياق طويل األمد بني محاس وإسرائيل ب(
ا فاا طويل االمد مع إسرائيل يسمح  تخفي  احلاار على اللطاع ويعطي هلد ة أو أهم هذل البدائل هو التوفل  حنيمها على اللطاع.

خال  فرض مجارك مباشرة على م  محا  اللدرة املالية على  وفري اخلدمام م  خال  املساعدام اخلار ية، كتلك اليت  وفرها عطر، أو 
حلل أتييداً م  أطرا   ينية إسرائيلية  رى فيه آلية  ستدامة ا  لسام الفلسطيين الداخلي واللضاا جيد هذا ا . البضائع اليت  دخل اللطاع

                                                           
 /https://alqabas.com/444569: (. أ ظر2017 اا يف ذلك يف حديث الرئي  عبا  أمام اجملل  الثوري حلركة فتح يف  بري  أو  )أكتو ر  2
أعتلله، وهذا ما  وكا  الرئي  عبا  عد فرح عبل ذلك يف حديث مع عناة سي   سي املارية أ ه  لو شخص م  فتح يف الضفة حامل سالح غري السالح البرعي، أان 

: جيش أ  ينيو  هناك سالح شرعي واحد..... ل  استنسخ جتر ة حزب هللا يف لبنا   أ ظر سأعمل عليه يف غزة.
https://www.annahar.com/article/675427- غزة-يف-شيا-كل-سنتسلم-لبنا -يف-هللا-حزب-جتر ة-استنساخ-يرفض-عبا 

:     ريد ميليبيام يف غزة،  ل سالح شرعي 2018آب )أغسط (  15ما عا  أمام اجملل  املركزي يف وعاد الرئي  عبا   عد أعل م  سنة لتأكيد موعفه هذا عند
 html/https://www.alwatanvoice.com/arabic/news.2018/08/15/1166660 :واحد،  ريد سالحاً واحداً يف الضفة وغزة...  أ ظر

 
حيث عا  اب  محا  عد  24/01/2017.  اا  اريح السنوار يف 2017فدرم  ارحيام متعددة م  عادة محا  يف  ف  البهر الذي   فيه  وعيع ا فاا  3

أ ظر:  . كبعش ما زلنا مبرحلة حترر وطين     عدمت  ناز م  كبرية م  أ ل املااحلة  لني  احلركة     نينها أ   ستغين ع  سالحها،  وأضا :  
https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/1092903.html 

 غزة-لز رة-عبا -دعووي-امللاومة-سالح- زع- نينه-أحد- -السنوار/hadfnews.ps/post/34030وأ ظر أيضا: 
 /https://alqabas.com/444569وعا  حسام  درا :   رفض أي حبث يتناو  مستلبل سالح امللاومة،   اآل  و  يف املستلبل . أ ظر: 

جية مع حركة فتح وابعي الفاائل أما زعيم حركة محا  إمساعيل هنية فأظهر  عض املرو ة يف حديث على عناة  لفزيو ية مار حيث عا :  مستعدو  لوضع آلية واسنيا ي
-مع-اسنيا يجية-لوضع-مستعدو -هنية/https://www.alhadath.ps/article/65739 الفلسطينية لال فاا على كي   دير سالح وعرار امللاومة  أ ظر:

 d8 %-لفاائلا
. :   أما سالح اال هزة ا منية، فهو موحد جيش أ  خيضع إىل سيطرة الدولةهنية  ضاوأ  
 

https://alqabas.com/444569/
https://alqabas.com/444569/
https://alqabas.com/444569/
https://www.annahar.com/article/675427-عباس-يرفض-استنساخ-تجربة-حزب-الله-في-لبنان-سنتسلم-كل-شيء-في-غزة
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/08/15/1166660.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/1092903.html
https://www.alhadath.ps/article/65739/هنية-مستعدون-لوضع-استراتيجية-مع-الفصائل-ل%d8
https://www.alhadath.ps/article/65739/هنية-مستعدون-لوضع-استراتيجية-مع-الفصائل-ل%d8
https://www.alhadath.ps/article/65739/هنية-مستعدون-لوضع-استراتيجية-مع-الفصائل-ل%d8
https://www.alhadath.ps/article/65739/هنية-مستعدون-لوضع-استراتيجية-مع-الفصائل-ل%d8
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 عد  وفل معظم االطرا  ذام  2018وكا  هذا املوضوع عد طرح جبدية الو  مرة يف منتا  عام  4على فرفة عيام دولة فلسطينية.
زمة اللطاع على املدى اللاري.   يتطلش هذا احلل  زع سالح محا  لنينه يسعى العالعة لللناعة أب  املااحلة ليست حاًل واععيًا ال

 كاالمسنت،   ، حداث  غيري ذي مغزى على االوضاع املعيبية وا عتاادية لللطاع، وعلى حرية احلركة لألفراد وعلى دخو  مواد  ممنوعة
هد  هذا احلل  جياد حلو  دائمة ملباكل النيهرابا واملاا وإجياد  دائل مليناا ومطار غزة. كما  سعى محا   عناع يوفتح املعا ر. كذلك 

مار  فتح معرب رفح  بنيل دائم امام االفراد والبضائع يف ا جتاهني حبيث يتمني  اللطاع م  ا سترياد والتادير ع  طريق مار، ولي  
. لنيي ينجح ابلتايل إدارة اللطاع و لدمي اخلدمام  نجاعةعلى فرض اجلمارك و املباشرة محا  اللدرة  ع  طريق إسرائيل فل ، مما يعطي

هذا احلل سينيو  على محا  لي  فل  التوفل   فاا لوع  إطالا النار  ل أيضاً  جياد حل للضية االسرى ا سرائيليني اليت حتتجزهم 
وإيلا  للنباطام احلدودية املتعللة مبسريام العودة والبالوانم  ،تد لداخل إسرائيلوالتوع  ع   ناا أ فاا هجومية  ديدة مت ،محا 

على حدودها مع اللطاع ويسمح هلا ابلتفرغ  يرا  وللتعامل  فعالية مع املبادرام  هدواً احلارعة وغريها. يضم  هذا ا  فاا  سرائيل 
 . 5يف الضفة الغر يةاستيطا ية ضم مناطق ل ريالتحضذلك ففلة اللر  ، مبا يف  أو  ،االمرينيية ا عليمية

أب  السلطة الفلسطينية مل  عد لللناعة كهذا أمر ممني  فل  يف حالة  وفل محا  وإسرائيل وأطرا  أخرى، مثل مار وعطر، إ  ا فاعاً  
عيام السلطة  فرض املزيد م  راغبة يف  س  سيطرما على اللطاع  وضعها شروط  عجيزية للمااحلة. يتعزز هذا ا حتما  يف حالة 

ل  ينجح على االر ح يف حالة  هذا ا  فاا العلوابم على اللطاع على أمل أ  يادي ذلك   بار محا  على اخلضوع لطلباما. لني 
لتزام أرادم محا  أ   ستمر يف موا هة إسرائيل يف الضفة الغر ية أو وضعت اشنياطام على سلوك إسرائيل يف الضفة الغر ية ملا ل ا

 ا فاا طويل االمد.هد ة أو احلركة ا سالمية  بروط 

وحيدث  غيرياً يف  وهر  ،ستعارض السلطة الفلسطينية ا فاعاً كهذا ال ه يعامل محا  كبديل ع  منظمة التحرير يف العالعة مع إسرائيل
السلطة  أمما يهدد  تحويل ا  لسام إىل ا فاا  دائم. عد  لج ،اب ضافة لتعزيز سيطرة محا  على اللطاع ،ا  فاعام اللائمة مع إسرائيل

املباريع  ومبا يف ذلك ختفيض  درجيي حلجم االموا  اليت  لوم  تحويلها لللطاع أ ،ابلتايل  ختاذ خطوام علا ية ضد محا  وضد إسرائيل
حامسة أكثر ضد حركة سياسية عد  لجأ السلطة الفلسطينية  ختاذ خطوام و  ،ام هبا يف عطاع غزةاليت  لوم هبا أو  سمح للما ني اللي

وكا ت السلطة الفلسطينية عد  دأم ابختاذ إ رااام علا ية ضد عطاع   زع شرعيتها.محا  يف عطاع غزة )ويف الضفة الغر ية( هبد  
لسلطة لإلعراب ع  غضبها م  خال   لليص  ا م التعاو  والتنسيق وابلنسبة  سرائيل عد  لجًا ا .2017غزة يف آذار )مار ( 

 معها وخافة يف اجلا ش االمين.

)مثل وزير  أما ابلنسبة  سرائيل فالوضع خمتل  حيث أ  هناك .الزمة اللطاعفعا  :   متلك محا  حاًل عسنير ً احلل العتكري( ج
م  يدعو لعملية عسنيرية حامسة طويلة االمد، ولي  هلد ة الدفاع السا ق أفيغدور ليربما  وعضو النينيست م  اللينيود آيف دخيني( 

طويلة االمد. يعتلد ها ا أ  لدى إسرائيل خياراً عسنير ً يتمثل يف  دمري البنية التحتية حلما  وغريها م  النيتائش املسلحة واحتال  
اع لفنية ليست ابلضرورة عارية يتم فيها حتضري االرضية لعودة السلطة الفلسطينية )إ  هي شاام ذلك( أو إجياد  ر يبام سياسية اللط

  ديلة حبيث   يعود اللطاع ليبنيل مديداً  سرائيل. 

                                                           
 ناا  زيرة افطناعية ملا ل عطاع غزة  وفر  2016اعنيح يسرائيل كا  ، وزير ا ستخبارام واملوافالم ا سرائيلي يف حنيومة  تنياهو يف حزيرا  )يو يو(  4

حلية امليال يف ومطاراً لللطاع إبشرا  دويل وفلسطيين ويتم ر طها ابليا سة ع  طريق  سر حبري.  لنيح اخلطة أيضاً أ  يتم إعامة حمطة للطاعة وأخرى لتميناا 
احلنيومة على فإ  اخلطة عرضت مع ذلك،  .على اخلطة ،ليربما  ،اجلزيرة  سامها  يف حل مباكل اللطاع املتعللة ابلنيهرابا وامليال. اعنيض وزير الدفاع آ ذاك

 2000. وكا ت فنيرة إعامة  زيرة افطناعية ملا ل شواطئ عطاع غزة عد طرحت يف عام 2018-2016ا سرائيلية للنلاش يف اكثر م  مناسبة  ني االعوام 
 : إسرائيل مبنيك. أ ظر-م  عبل فريق هولندي

1070762-gaza-coast-islands-artificial-build-plan-revisits-https://www.albawaba.com/news/israel 

-hotels-seaport-a-for--gaza-off-island-billion-5-a-build-to-someone-wants-https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/israel

0f782b030739_story.html?noredirect=on&utm_term=.bc14fc04c461-bef3-4a10-7948-airport/2016/06/20/e45ce6fc 
 
للتوفل إىل إ  هناك فرفا وافرة "إىل   أشار وزير الطاعة يوفا  شتاينت 2019يو يو حزيرا   19 عد ا تماع للنيا نيت السياسي االمين ا سرائيلي يف  5

 ".إ  ا  فاا الطويل املدى مع غزة، سيتضم  ا فراج ع   ثامني اجلنود االسرى"وعا  أب   ." سوية طويلة املدى مع الفاائل الفلسطينية يف عطاع غزة
  tps://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/06/20/1252753.html#ixzz5rVAPwxhwht أ ظر:

https://www.albawaba.com/news/israel-revisits-plan-build-artificial-islands-coast-gaza-1070762
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/israel-wants-someone-to-build-a-5-billion-island-off-gaza--for-a-seaport-hotels-airport/2016/06/20/e45ce6fc-7948-4a10-bef3-0f782b030739_story.html?noredirect=on&utm_term=.bc14fc04c461
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/israel-wants-someone-to-build-a-5-billion-island-off-gaza--for-a-seaport-hotels-airport/2016/06/20/e45ce6fc-7948-4a10-bef3-0f782b030739_story.html?noredirect=on&utm_term=.bc14fc04c461
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/06/20/1252753.html#ixzz5rVAPwxhw
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 أ  التنيلفة لعمل عسنيريما يبدو لدر على كما أ  اجليش ا سرائيلي ي  .أو عر ياً أو دولياً لعمل كهذاإسرائيل شرينياً فلسطينياً   جتد 
دًا عسنيرً  إسرائيليًا لسنوام ولي   وأ  سيطرة كاملة على اللطاع عد  تطلش  وا ،ضد اللطاع  فوا املنياسش احملتملة طويل االمد

د لدفيئة الكثر حالة م  الفوضى والعدم مما سيحوله م   دي رك ا  سحاب م  اللطاع  عندوأ  اللضاا على محا  سيعين  ،الشهر
كما أ  هذل اخلطوة  العي معارضة م  أطرا  إسرائيلية  ينية  فضل  د ً منها التوفل   فاا طويل االمد مع محا    اجملموعام  طرفاً.

 هبد   عزيز منيا تها ودورها كلوة سياسية منافسة للسلطة الفلسطينية، كما ذكران سا لاً. 

غياب عبو  م  محا   بروط السلطة الفلسطينية، عد جتد هذل السلطة  فسها  ضع املزيد م  : يف ليينتضغط مايل وإداري فل( د
الضغوط على محا  م  خال  فرض علوابم  ديدة على عطاع غزة هبد  إ بار محا  على الرضوخ. عد أتخذ هذل العلوابم  ف  

يلا  إاالعظم م  االموا  اليت  نفق اليوم على اللطاع و  وعد  تجاوزها لتبمل  وا ش  ديدة يتم فيها  لليص اجلزا ،االشنيا  السا لة
العديد م  اخلدمام ا  تماعية وا  اا م وغريها. كما عد  بمل سحش للبرعية م  حركة محا  يف الضفة الغر ية وإ راا ا تخاابم 

  بريعية  لتار على الضفة.

ها ا م   بعام ذلك على االوضاع ا  سا ية   تحدة لتخو ستجد هذل اخلطوام معارضة شديدة م  إسرائيل ومار وعطر واالمم امل
شديدة م  الغالبية العظمى م  يف اللطاع وعلى فرص وعوع حرب  ديدة  ني محا  وإسرائيل. كما ستالعي هذل اخلطوة معارضة 

 طالش السلطة الفلسطينية  % م  اجلمهور الفلسطيين80اجلمهور الفلسطيين.  بري  تائ  استطالعام الرأي الراهنة إىل أ  أكثر م  
  6. رفع العلوابم ع  عطاع غزة

 القلاع؟و ملاذا مت ع فتح ومحاس إعادة توحيد الضية ( 2)
 وضعهما شروطا مسبلة، لي  هناك غموض يف حتديد املساو  ع  استمرار ا  لسام، فالطرفا ، فتح ومحا ، مساو    نف  اللدر. 

امللاومة   حفحما   رفض التخلي ع   سال .هما احلز ية فوا املالحة العامة املتمثلة يف حتليق الوحدة الوطنيةييضع الطرفا  مالحت
مسلحة  عطي حلما  اللوة   نية حتتية وعوامحدة السالح . ويف احلليلة، فإ   سالح امللاومة  هو يف الواعع فتح التخلي ع   و و رفض 

، فإ   وحدة السالح   عطي فتح السيطرة احلارية و بنيل مما لواحلاا ة و سمح هلا ابلسيطرة الفعلية على عطاع غزة و ناا دور إعليمي. 
 حركة فتح، وهو ابلتايل يعطيها هيمنة سهلة على النظام السياسي الفلسطيين. م   لومعظم أفراد ،ةعلى عطاع االم  الرمسي التا ع للسلط

ولني  هذا   ينفي أ  دور هذل  ،فحيح أ  عدرام محا  العسنيرية  لعش دوراً حمور ً يف ملاومة أي هجمام م  إسرائيل على اللطاع
اسية وأهنا عد استخدمت هذل اللدرة فعاًل الغراض  احلسم العسنيري  الداخلي يف اللدرام االكرب يتمثل يف  عزيز عوة هذل احلركة السي

. كذلك، فحيح أ  عندما استخدمت كتائش اللسام ضد فتح وضد اللوام املوالية للرئي  املنتخش مما أدى لال لسام 2007عام 
السلطة الفلسطينية حبا ة ماسة  حتنيار اللوة املسلحة لتتمني  م  فرض النظام واللا و  ومحاية االم  الداخلي و لدمي اخلدمام 

أ   وحدة السالح   عين أيضًا ضما  سيطرة حزب سياسي، خسر  ي  ينفللجمهور الفلسطيين ومتنيني اللطاع اخلاص. لني  هذا 
 ملا ية، على النظام السياسي رغم أ  ذلك لي  م  حله ا   عد أ  يفوز يف ا تخاابم  بريعية ورائسية  ديدة.ا  تخاابم الرب 

منه  أض  لذلك أ ه لي  م  الواضح متاماً دور عدرام محا  العسنيرية يف اللطاع يف محاية اللطاع. فإسرائيل ا سحبت  بنيل أحادي
ا. وابلنسبة حلركة هة ا عتاادية والد غرافية السياسية اليت ستدفعفلسيطرة عليه  ظراً للتنيلو   بدي اهتمامًا ابلعودة ل 2005يف عام 

  فإ  م  الواضح أ  و ود اجليش ا سرائيلي اليومي يف مناطق السلطة الفلسطينية    نعها م  أداا وظيفتها يف ، وحدة السالحوفتح 
 مناطق سيطرما، حىت لو كا  ذلك  اعو ة.

 

                                                           
 http://pcpsr.org/ar/node/753% يطالبو   رفع العلوابم: 82الذي  اا فيه أ   2019ا ظر استطالع آذار )مار (  6
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 اليلتليين املتيرج: رمهو ( اجل3)
أي أ ه ينتظر مم  له مالحة  ،فئا ه متفر اً على اللعبة السياسية اخلاسرة اليت  لعبها محا  وفتحعظم يل  اجلمهور الفلسطيين مب ، عم

 بري استطالعام  .الطرفنيإهنائه. لني  هذا   يعين أ  اجلمهور مل يع  رأيه يف مواع  على  ادا وجترد  يعمليف استمرار ا  لسام أ  
إىل أ  االغلبية  عارض م  حيث املبدأ و ود شروط مسبلة للمااحلة مثل  لك اليت  ضعها كل م  فتح ومحا ، ويف الرأي  وضوح 

 ع للسلطة وحنيومتها الرمسية، لنينه   يرىض ريد  هاز أم  رمسي موحد خيأهنا %( 78الغالبية العظمى م  اجلمهور )الوعت ذا ه  اكد 
سالح واحد  “ب يف ذلك  ناعضًا مع  لاا النيتائش املسلحة يف اللطاع  دو   زع سالحها. ردًا على موع  الرئي  عبا  املنادي 

يرفض اجلمهور  ، عبارة أخرى 7% أهنا  ايد استمرار و ود اجملموعام املسلحة  عد إعادة  وحيد الضفة واللطاع.72عالت  سبة م  
 ل اجلمهور ذلك؟ عموع  فتح ويايد موع  محا  رغم أهنا احلركة اليت ابدرم لال لسام واستخدمت سالحها لتحليله. ملاذا يف

و ود سلطة واحدة يف الضفة واللطاع وأ  ينيو  هلذل السلطة احتنيار للسالح  ضرورةم  الواضح أ  اجلمهور الفلسطيين يايد  لوة 
للوحدة الوطنية، يدرك  ةالغراض فرض النظام واللا و  وحفظ االم  الداخلي. لني  اجلمهور، الذي يعطي أبغلبيته العظمى االولوي

ى االعل ماعتًا وحىت يتم استعادة الوحدة وخلق . وهلذا فهو مستعد لغض النظر عنه، علاستحالة  زع سالح محا   دو  حرب أهلية
 ظام سياسي  ديد منتخش وشرعي. وفوا كل ذلك، فإ   زااً كبرياً م  اجلمهور، حىت ومل يبنيل االغلبية، يعتلد أ  إهناا ا حتال  

علية اطرل على السلم االهلي وفل  يتم إ  م  خال  استخدام اللوة املسلحة وأ  استمرار و ود اجملموعام املسلحة يف اللطاع، رغم خما
 يبلى ضرورة وطنية ذام أولوية على  وحدة السالح . ،السلطة

 ( مثن الوحدة:4)
ضحيا   ومها اللتا  ، مها فتح ومحا أوً  وعبل أي طر  آخر،  الراه ، م  وضع ا  لسام نيالرئيسي نيالفلسطيني  يإ  املستفيد

هما احلز ية اخلافة. إ  عيامهما  ذلك فيه إسهام،  وعي أو  دو  وعي، يف إضعا  يمالحتالحة العامة م  أ ل احلفاظ على ملاب
. إ  اللبو   وضع تههدد ملالحمالطر  الفلسطيين يف حلظة مهمة م  اترخيه فلد فيها معظم حلفائه العرب وأفبح ضحية فراع إعليمي 

وا تماعية و نينولو ية ويتم فيه خلق  ظامني سياسيني سلطويني خاليني    املباركة يف  نمية اعتااديةعيتم فيه حتييد مليوين فلسطيين 
، إذ م  مث  ذلكيدفع النيل الفلسطيين اآلخري . م  املساالة واحملاسبة هو عمل غري مساو  و سليم  زمام املستلبل الفلسطيين اليدي 

 املبادرة إ  ابستعادة الوحدة. زمام استعادة  املستبعد أ  ينيو  ممنينا

لني  ل  ينيو  ممنيناً استعادة الوحدة  ني الضفة واللطاع إ   درجيياً. ول  ينيو  ممنيناً فرض  وحدة السالح  إ   برعية ا تخا ية أعوى 
حركة فتح لتحليق الوحدة هو أت يل املطالبة  وحدة السالح إىل ما  عد  دفعه م   إ  الثم  املطلوب .مللاومةم  شرعية  سالح ا

  سالح امللاومة  لدي  . إ  أ ً كا ا  تخاابم، والثم  املطلوب دفعة م  حركة محا  هو ا لتزام  لرار الناخش وعرار احلنيومة املنتخبة 
وكذلك احلا  ابلنسبة لتلدي   ،على حساب النيل الفلسطيين والتضحية ابلوحدة الوطنية م  أ له هو عمل أانين خيدم حركة سياسية

هما أمام جلمهور واللبو  حبنيمه. إ  أي حل آخر يفرضه ي   ني  لنيال الطرفني استخدام احلملة ا  تخا ية لعرض موعف.وحدة السالح 
فريق على آخر ل  ينيتش له النجاح.
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ي ة ن اسات   أوراق سي 

 الوحدة المصالحة و عصراع القوى بين فتح وحماس يمن

 2019 متوز )يوليو(

.  تناو  هذل االوراا عضيييا  سيييياسيييا ية 2019ضيييم  االوراا السيييياسيييا ية النلدية اليت يايييدرها املركز للعام  ةرا عهذل الورعة هي ال
 داخلية وخار ية مم اجملتمع الفلسطيين وفا ع اللرار.

 
 املركز اليلتليين للبحوث التياسية واملتحية

كمركز مستلل للبحوث االكاد ية   2000ركز يف مطلع عام ماسسة أكاد ية علمية حبثية مستللة غري رحبية وغري حنيومية. أتس  امل
ودراسام السياسام العامة. يهد  املركز إىل  طوير املعرفة الفلسطينية و لويتها يف  ا م  الث: السياسام الفلسطينية الداخلية؛ 

املركز ابلعديد م  النباطام البحثية،  املسحية واستطالعام الرأي العام. يلوم والتحليل ا سنيا يجي والسياسة اخلار ية؛ والبحوث
منها إعداد الدراسام واالحباث االكاد ية ذام العالعة ابلسياسام الفلسطينية الراهنة، وإ راا حبوث مسحية حو  املواع  
ع السياسية وا  تماعية للمجتمع الفلسطيين، و بنييل  موعام عمل لدراسة عضا  ومباكل  وا ه اجملتمع الفلسطيين وفا 

اللرار ووضع حلو  هلا، وعلد املامترام واحملاضرام واملو زام املتعللة  باو  الساعة، و باطام أخرى. يلتزم املركز الفلسطيين 
للبحوث ابملوضوعية والنيزاهة العلمية ويعمل على  بجيع  فهم أفضل للواعع الفلسطيين الداخلي وللبيئة الدولية و لور ه يف أ واا 

                                                                                       و باد  اآلراا.                                                                                                                م  حرية التعبري
يتم الليام ابلنباطام واالحباث يف املركز م  خال  وحدام  ال ة: وحدة السياسة الداخلية، وحدة التحليل ا سنيا يجي، ووحدة 
البحث املسييحي.  لوم هذل الوحدام مبمارسيية أر عة أ واع م  النبيياطام: كتا ة البحوث والتحليالم السييياسييية، وإ راا البحوث 

الرأي العام، و بنييل فرا اخلرباا و موعام العمل، وعلد و نظيم املامترام والللااام.  لوم هذل  املسحية التجريبية واستطالعام
الوحدام ابلنيكيز على املسييييييتجدام يف السيييييياحة الفلسييييييطينية وعلى املوضييييييوعام السييييييياسييييييية ذام االمهية اخلافيييييية واليت حتتاج إىل 

 .واالكاد يالبحث العلمي 
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