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 رؤية الفلسطينية لمستقبل قطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيليال
 تيار المقاومة

 1ماجد أبو دياكأ. 

 : أسباب االنسحاب:أوالا 
أطلقت المقاومة على االنسحاا  مطحطلا االنحرااه ويحو  أنحا أد الأحرو انسحا  محد ألحض  محد ا ه  

الثق ححال السححتمهاه ااتللحح  لحح ه  ا منححا   ن ححهاد المقاومححة ول ححت لل مححد الأحح الفلسححط ن ة تاححت وطحح   
 .ك انهمفا قطاع غض  ألض ا أساس ا مد  واه   د لم  سهاي لمأظم اإلالس ما وأد  الفلسط ن ة

 

 وهناك عوامل أخرى ساعدت على االنسحاب: 
أهارت اكومة شاهود أد تتالحال محد مطالح  سانسحااسها محد ألحض  محد أهاةحا الةحفة والسحما   -1

 سق ام رولة فلسط ن ة عل ها.

 المقاومة منذ انتفاةة ا قطى. على ألور شس  إألماع شأسا وفطايلاو  -2
 اشتهاك الفطايال الفلسط ن ة الفاعلة فا المقاومة أث د فا الأرو وعضض الت   ر للمقاومة. -3

موقححححس السححححلطة السححححلسا مححححد المقاومححححة لححححم  تطححححوه إلححححى التطححححر  لهححححا سسححححس  ةححححأس السححححلطة  -4
 وااللتفاس الشأسا والفطايلا اولها.

 

 :التعامل مع االنسحاب :ثانياا 
وفقحا لمحا التحضم سح  شحاهود سحلفا -سهلت المقاومة على الأرو تنف ذ االنسحاا  سشحكال سحه    -1

وذلححك مححد  ححلال اإلعححلد عححد يرنححة دتهريححةم ماححرور  سححضمد مأحح د مححا قلححال مححد أألححوا   –
 التطأ ر التا كاد مد الممكد أد تأقر أو تؤألال تنف ذ االلتضام اإلسهاي لا.

سانساا  مد ألض  مد ا ه  الفلسحط ن ة طالمحا لحم  تةحمد ذلحك التضامحات  قسلت المقاومة -2
 لوقس المقاومة فا المناطق التا  تواألر ف ها االاتلال.

لتكحححه ق اق قحححة االنحححرااه اإلسحححهاي لا والسحححتثماه  اطحححة سهحححا ااتفحححاالت المقاومحححة أقامحححت   -3
 الارث لتأض ض مكانتها وسهنامألها فلسط ن ا وعهس ا ورول ا.
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لمقاومحة فحا إنهحا  االاحتلال الماحوه  لروه الح احوالماترم م  السحلطة الفلسحط ن ة الألرال ال -4
 .االنساا  سأراستمهاه ي منة الماتال على ارور قطاع غض  واق  على  طغى

 
 :بعد االنسحاب لما : رؤية المقاومةثالثاا 

 التمسك سالمقاومة ك  اه استهات ألا طالما سقا االاتلال. -1

: لمواألهحة اعتحرا ات إسحهاي ل ة ماتملحةل والحرفاع ى فحا قطحاع غحض  التمسك سسل  المقاومحة اتح -2
 عد الشأ  الفلسط نا ل ولطهاه  سل  المقاومة.

ل سحححهاي ل ةاإلعتحححرا ات االعلحححى  للحححهرإال  وقحححس المقاومحححة فحححا قطحححاع غحححض ماطحححلة الموقحححس يحححو  -3
 واستمهاه المقاومة فا الةفة إلى ا د انتها  االاتلال ف ها.

 
 :بعد االنسحاب والتعامل معها : معطيات مارابعاا 

سهوض االة تناق  شحر ر  سح د الوةح  فحا قطحاع غحض  ستاولح  محد مهالحة المقاومحة إلحى مهالحة  -1
 السنا ل والوة  فا الةفة ساستمهاه االاتلال سكال أشكال  ف  .

ال كاذسة ساالحة محد آما وأعطى الفلسط ن  دطمواات تاقق س اس ة ال تسو ة  االنساا  أطلق -2
 .السلم م  الأرو

محح  االاححتلال لمهاقسححة المقاومححة فححا قطححاع غححض  ألر ححر  السححلطة فححا االححة تنسحح ق أمنححا  تلححر  -3
 والأمال على وقفها فا الةفة تمه را لتسو ة مارور  ف ها.

الةغوط ا من ة والس اس ة على المقاومة إلعطا  فهطة للتسو ة الس اس ة فحا الةحفة  تتضا ر -4
 الطهاع إلى قطاع غض . وعرم نقال

قحو  القحس امو ا محه الحذ  سح هت  عل هحا التأامحال مح  فحا االنت اسحات مشحاهكتها امحاق  أعلنحت -5
 المطال  سوقس المقاومة وعرم الهر على االستفضاضات اإلسهاي ل ة.الفلسط ن ة 

 ا فا ةو  التطوهات ه سااات الأمال الس اسا للمقاومة فا الشتات و طوطا فا سو ةاقت  -6
 عامال ةغط آ ه على مواقس يذه الاهكات مد المقاومة.  مما شكال  ا   ه 
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 خامسا : التحديات والمواقف
ةهوه  الموا مة س د التطر  السحتمهاه االاحتلال علحى ت حوم القطحاع والتأامحال مح  مهالحة الأمحال  -1

ل ويححذه مأارلححة ال تسححتط   المقاومححة تنف ححذيا إال مححد  ححلال تفححايم وطنححا فلسححط نا تكححود المححرنا
 سلطة شه كة ف   على أساق:ال

  اسححتمهاه ااتفححاظ المقاومححة سالسححل  واسححت رام  فقححط فححا الححهر علححى االعتححرا ات اإلسححهاي ل ة علححى
 قطاع غض  دفا الار ا رنىم.

 .الافاظ على وار  وتماسك الشأ  الفلسط نا فا وأل  الفتد والمؤامهات اإلسهاي ل ة 

 :سق أيمهاأ قوم علىالأمال الس اسا فا المهالة القارمة   -2
  سكال الوسايال رعم سهنامج المقاومة. 
    مم  الأرواشتهاك كافة القو  الس اس ة فا القهاه الوطنا دإراه  الطهاع. 

 المشاهكة فا إراه  الش د الفلسط نا ال وما دالا ا  المرن ةم وفق القواعر التال ة: -3

 لتكتال الس اسا.الافاظ على الاقوق والاه ات ا ساس ة وعلى ا  ل اه ة التأس ه وا 

 . أد ال تؤثه المشاهكة على الموقس الس اسا الأام أو تةه سالمقاومة أو ت ذلها 

  التهك ححض علححى مؤسسححات المألتمحح  المححرنا غ ححه المهتسطححة سالسححلطة ك ولو ححة علححى المشححاهكة فححا
 مؤسساتها.

 ض  ة طلا اتها الألغهاف حة ولح ق فحا طحلا اتها فحا قطحاع غحالمشاهكة فا السلطة مهيود سهقأ
 فقط دوار  ا ه  الفلسط ن ةم.

 . عرم تهك سااة الأمال لسهنامج السلطة وعرم تشك ال سر ال عن 

قطاع غض  ال  ملك مقومات الرولةل و شكال سؤه  للمشاكال االقتطار ة واالألتماع ةل ولذلك ال سر مد  -4
اع غححض  وعحرم االنشححغاال كث حها ساإلنألحاض الحذ  تاقحق فحا قطح الةحفة الغهس حةالأمحال وفحق هؤ حة تاه حه 

 على أيم ت .

 
 

 


