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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

 بالمشروع الوطني الفلسطيني  للنهوضحركة حماس رؤية 
 سماعيل هنية  إ األستاذ رئيس المكتب السياسي للحركة  التي قدمها

 *2021  نوفمبر تشرين الثاني/  3 في للدراسات واالستشارات مركز الزيتونةلفي ندوة 
 

العالمين، والصالالالالالالسال والسالالالالالالسم سلي سالالالالالاليد المرسالالالالالاللين، سالالالالالاليدنا محمد وسلي  ل  الحمد هلل رب 
وصالالالالالالالالالالح   برمعين، بس ر سن رالالالالالالالالالالعرة ون دررة للزي الدسوال من مركز الزيتونة،  رسالالالالالالالالالالم ب   

الن اش الوطن     ثراءإللمركز ولدوري الريادة ف    يضالالالالالا  ب، وبور  التحية  صالالالالالال   الدكتور محسالالالالالن
إلي رانب العدرد من مراكز الدراسالالالالالالات  ملما    رالالالالالالعدل رافدا  ، حيث الملفات والمراحل  مختلفف  

 .منط تناقضيتنا و وال حث المعنية بشع نا و 
المشالالالالالالالالالالالالاركين ف  وزي الندوال، وبور  التحية ل ل ب ناء  و برحب باإل وال األسزاء المناقشالالالالالالالالالالالالين  و 

 الزرن  الوطنف   ارج   بمدا ل األرض الفلسالطينية المحتلة    المرابطينسالواء رالع نا الفلسالطين   
إلي كل ب ناء األمة وكل بحرار التحية  رنتظرون سالالالالالالالالالالالالالاسة العودال إلي برهالالالالالالالالالالالالاللم و لي دياروم، و 

 .العالم
سن اليوم ف  ح  الشالاليج رراا الزرن س دروا    و صالالوصالالا  بور  التحية ألولنا ف  ال دس   كما

  ة المزسومة من ِق ل المحاكم اإلسالالالالالالالالرا يلية،إسالالالالالالالالسم   رفضالالالالالالالاللم التسالالالالالالالالويسروب   موقف وطن   
نمسالالالت ونشالالال ث الشالالالعب بما رؤكد وبتمسالالالعلم   يونلم وبمل يتلم للزي األرض الطاورال الم اركة،  

بالت ادم، وال يمعن للا وال نسالال    بن وزي الح وق ال نضالالي   ي رون  و   ،وح  الفلسالالطين  بضرهالال ،  
 . وال الدسم السياس  الخارر  للزا ال يانب نحت قوال النيران الصليونية وال ال طش بن ُنسل  

 

ل  ستاذ إسماسي  للورقة بعد نحريروا ووه  بعض اإلهافات سليلا من ق ل األنم استسم النص النلا  *
 . 10/11/2021ونية ف  
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 ملمالا    نتزامن والزي النالدوال م  الالزكرل الرابعالة بعالد المعالة لوسالد  لفور، بمالا يعطينالا نحفيزا  وحيالث 
م  االحتسل مرك ات الصالالالالالرا    بصالالالالالل وف   ،ف  روور ال ضالالالالاليةي    ف  كيفية نناول موهالالالالالو   

 الصليون .
 : و ارريا   وها  دا ليا  ت  طربت سلي األرصد المتغيرات الملمة البوبود ف  ال داية بن 
 المتغيرات الراهنة: 

سلي  الغير م ارالالالالالالالالر و  الللا نضثيرات م ارالالالالالالالالر سدال متغيرات  طربت سلي الحالة الفلسالالالالالالالالطينية  ف د 
  يضالالالالالا  بالمشالالالالالرو  الوطن  الفلسالالالالالطين ، و   إلي رانب نضثيروا سليالصالالالالالرا  م  االحتسل،  مجرل 
 : سلي بربعة منلاء نل   الضو و  ،الصرا نموه  مشرو  الم اومة ف  قلب وزا سلي 
إلغاء االنتخابات التشالالالالريوية والر اسالالالالية والمجل  الوطن  الفلسالالالالطين  الزة  :المتغير األول 

  ريطةوالد ول ف     ،من صالالالالنادرق االقترا  كنا سلي مسالالالالافة قصالالالاليرال ردا   بعد بننواف نا سلي ،  
 .السياس  الفلسطين  من ردردسادال نرنيب ال يت الفلسطين  وبناء النظام طريق إل

 مضزقا   ،نحت حجة سدم السالماا اإلسالرا يل  إلررا لا ف  ال دس  ،إلغاء االنتخاباتل  وقد رالع  
ال بحد ف  السالالالالالالاحة الفلسالالالالالالطينية روافق   بن   م  التضكيد وبسادنا إلي المرب  األول  ،حقيقيا    وطنيا  

االنتخالابالات ف  ال الدس  رراء  إبالضن    سلي إرراء االنتخالابالات  الدون ال الدس، ول ن كنالا نؤكالد دا مالا  
ولدرنا ال ثير من   ،إرادننا كفلسالالالالطينيينفيلا بن نفرض  و  ،معا    معركة وطنية يجب بن نخوهالالالاللا

 الوسا ل والطرق الت  يمعن بن ن وم  لا ف  وزا الموهو .
لت نحوال  ملما   :المتغير الثاني ف  مسالالالالالار  ردا   رتمثل ف  معركة سالالالالاليد ال دس، حيث رالالالالالعد

 واسالالالعا   الصالالالرا  م  االحتسل الصالالالليون ، وكشالالالفت سن نتا   غاية ف  األومية، وفتحت قوسالالالا  
وحالالالدال الوطن المعركالالالة  بكالالالدت  ف الالالد    .ا، ول الالالل بحرار العالالالالمسلي ُبفق رحالالالب لشالالالالالالالالالالالالالالع نالالالا، وألمتنالالال 

سلي   ، ووحدال الشالالعب الفلسالالطين من رف  حتي ربس الناقورال  سلي مسالالتول الجغراايا  الفلسالالطين 
نظرية الرد  اإلسالالرا يلية، كما بكدت بن ال دس   هالالرب ف قدرال الم اومة  سلي  ، و مسالالتول الفعل

 و  محور الصرا .
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بعد  ، وحتي العالم ،عدوا العرب  واإلسالالالالالسم ل ضالالالالالية فلسالالالالالطين ف  بُ كما بسادت االست ار  
بسال ب   ،بولويات رالعوب المنط ةف  ساللم الماهالية الت  نرارعت فيلا ال ضالية  السالنوات العشالر 

 .قليماإلف  ات الت  اندلعت االنشغال ف  الصراس
 بفغانسالالالتان بعيدال  بن سلي الرغم منو   .االنسالالالحاب األمريع  من بفغانسالالالتان  :المتغير الثالث

ل  نضثيران  سلي المنط ة وسلي ال ضالالالالالالالية    قرار االنسالالالالالالالحاب  ال بنإالجغراايا،  ف    سن فلسالالالالالالالطين
 ا  نط ة سسالعريإلي الم  ق ل سشالرين ساما  ضمريعا د لت فوسلي الصالرا  م  االحتسل اإلسالرا يل ،  

من بفغانسالالالتان،   ا  بيضالالال  ا  خروج من المنط ة واالنحسالالالار سسالالالعري، وبدبت بالمن  وابة بفغانسالالالتان
 ال رالالالتد و  ة،و رالالالمال سالالالوريبمن العراق    صالالالوصالالالا    ، رل بات  وزا االنسالالالحاب قد يعق   انسالالالحابو 

سلي حلفاء بمريعا ف  المنط ة، وف  واهالالالالالالالالالال   نضثير    ليإسالالالالالالالالالالتؤدة نتا   وزا االنحسالالالالالالالالالالار بضن  
 .ال يان الصليون تلم م دم

محالالالاوالت اال تراق الصالالالالالالالالالالالالالالليون  للمنط الالالة س ر  وابالالالة التط ي  م  بعض   :المتغير الرابع
السالسم  بو    السالسم اإلقليم  ولمشالاري  ما يسالمي     صالف ة ال رن الالالالالالالالالالالالالالالال ل  الحعومات العربية، ننفيزا  

د فيلا نشالالالالالاود اليوم محاوالت ل ناء نحالفات سسالالالالالعرية وبمنية ف  المنط ة نتسالالالالالي  و   . االقتصالالالالالادة
 .بحعم نفوقلا العسعرة واألمن  واالقتصادة  إسرا يل 

نفرض ال ثير من و   ،لالالالا من الفرا والتحالالالديالالالاتانطيالالال  نحمالالالل ف   والالالزي المتغيرات األربعالالالة  
غالايالة التع يالد  ف   بمالام معالادالت    ننالاألالمسالالالالالالالالالالالالالالؤوليالة التالاريخيالة والوطنيالة سلينالا كفلسالالالالالالالالالالالالالالطينيين، 

 نرن ز سلي بصالولرؤية رالاملة، وناهالجة، ومحددال، العمل وفق والصالعوبة، مما يفرض سلينا  
 رادات. ف  صرا  اإل سلي االنتصار الطلارال السياسية، والث ة ب درال رع نا

 :محاور الرؤية
 :رمال رؤيتنا ل يفية النلوض بالمشرو  الوطن  ف  بربعة محاورإيمعن 

 طار الناظمرتشالالالالالالالالالالالالالعل  لا اإلونوصالالالالالالالالالالالالاليفنا العام للواق  والمرحلة الت     يتناؤ ر   :المحور األول
 :األبعاد التاليةف   ونتلخص ضيتنا، ل



 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                4

وذات ارن اطات  نصالالالالالالالوا قر نية وبحادرث  ،سالالالالالالالسميةإقضالالالالالالاليتنا و  قضالالالالالالالية   ول:عد األ الب  
لي إقصالالي ومسالالرل رسالالول هللا صالاللي هللا سلي  وسالاللم ومعرار  ن وية، وو  حاهالالنة للمسالالجد األ

ونخضالال ت   ،، فتحلا سمر رهالال  هللا سن  وحرروا صالالسا الدرنالسالالماء ، فال دس  وابة السالالماء
سالالالالالالين لحركات الجلاد واحتضالالالالالالنت رفات ال ادال المجاودرن والمؤسالالالالالالِد   ، دماء الصالالالالالالحابة والتابعين

سالالة ال وبالتال  فل  قضالالية م د    .والم اومة سلي مدار الصالالرا  المفتوا م  المشالالرو  الصالالليون 
نتحرك حماس ونتعامل م  المتغيرات    لزلتسالالالالالالالالالسمية للمتغيرات، و نخضالالالالالالالالال  ثوا تلا ووويتلا اإل
   ؤية ثا تة واهحة وروورية.ساس ر بمن  والتحديات والفرا انطسقا  

و  قضالية وطنية وقضالية سربية بيضالا ، باإلهالافة إلي كونلا   : قضالية فلسالطينالثانيعد الب  
قضالية إنسالانية. ونت امل فيلا الدوا ر الوطنية والعربية واإلسالسمية واإلنسالانية، وننسالجم ونتفاسل  

 ف  مشرو  التحرير والعودال دونما نعارض.
ل إن مسالتول الصالرا  م  العدو الصالليون  وو من التع يد والتدا ل بحيث ال يسالتطي  فصالي

و ذا لوحدي بن يحسالالالالم وزا الصالالالالرا ا سالالالالواء كان حركة فت  بم حماس بم غيروما من الفصالالالالا ل.  
 ون ال يان الصالالالالالالالليون  يمثدل ربس ل  ،ن ط يعة الصالالالالالالالرا  م  االحتسل صالالالالالالالرا  حضالالالالالالالارة إقلنا  

الحربة للمشالالالالرو  الغرب  ف  المنط ة، فلن الفصالالالالا ل الفلسالالالالطينية والم اومة الفلسالالالالطينية نشالالالالعدل 
 .ة وألحرار العالمربس الحربة لألم
الشالعب الفلسالطين  ما زال ف  مرحلة التحرر من  ف نحن ف  مرحلة نحرر وطن ،    الب عد الثالث: 

بة نوصاليد  ارج سن وزا و ويسالعي إلي إنجاز بوداف  ف  الحرية والعودال واالسالت سل،  ، االحتسل 
مرحلة   ف  ألن ال عض است د بضننا    ، ف  إ سالت واهالطرابات سالياسالية  ، وقد بد لنا ، المعني ُرد لنا 

 د  ناء سالالالالالالاللطة سلي طريق دولة فلسالالالالالالالطينية بو دولة نحت االحتسل بو سالالالالالالاللطة نحت االحتسل، ف 
 . السياس  والميدان  ء  دا األ سلي    سل ا  اهطربت المفاهيم وال رام  واألوداف، وانععست  

 كفلسالالالالالالالالالالالالالالطينيين  سفالات ن كالان  يننالا   و  ،م  االحتسلوو  الر ي     ن التنالاقضإ :الرابعالب عدد  
، وف  كيفيالالالالة التعالالالالاط  م  المتغيرات  نعالالالالارض ف  ال رام  وف  الوسالالالالالالالالالالالالالالالالالا الالالالل  بو  ،ون الالالالارنالالالالات

 ررون حماس وقول الم اومة وكل الوطنيين الشالالالالالالالالرفاء من ب ناء رالالالالالالالالع نا  ال بن إوالمسالالالالالالالالتجدات، 
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 نبيمعن   يننا  الخسفات الدا لية  وال ررون بن    ،العدو الر ي  لشالالالالالالالالالالع نا وو العدو الصالالالالالالالالالالليون 
سلي الرغم رالالعب واحد  ن  يو فلسالالطينالنحن  إذ معسالالعر األسداء دا ل السالالاحة الفلسالالطينية،     دلن

 .الخسفات السياسية من
سالواء المؤسالسالات القيادية    ،ف   ناء المؤسالسالاتهالرورال وار ة  م دب الشالراكة   :خامسعد الالب  

الشالالالراكة ف  الحعم دا ل مناطق الضالالالفة الغربية وقطا  غزال،   بمالتمثيلية لشالالالع نا الفلسالالالطين ،  
ملم ف  فال ل الوطن   ف  مراحل التحرر الوطن ،  قصالالالالالالالاء ال يصالالالالالالالل  استمادوا  سالالالالالالالياسالالالالالالالة اإلف

ومشالالالالاركة ، مؤسالالالالسالالالالات بمرالالالالخصالالالاليات   بمفصالالالالا ل  كانوا  سالالالالواء  معادلة ميزان ال وال الفلسالالالالطينية،  
 .موارلة االحتسل الصليون هرورة ف  بمٌر الجمي  

عد ال ُ ال ضالالالالالالالالالالالالالية الفلسالالالالالالالالالالالالالطينية بحعم الدوا ر المتدا لة فيلا نؤثر ونتضثر ب  سددددددددا س:ال عدب  ال
لت األسالالاس ل  الدولية و   ،  ل إن ال راراتقليم  والدول اإل ناء المشالالرو  الصالالليون   الت  رالالع 

ناريخان    لدرنانوفم ر، نشالالالالالالالرين الثان /  ف  رالالالالالالاللر  ن  اآلنحن  سلي سالالالالالالال يل المثال    .ف  المنط ة
ثم وسد  لفور المشالالالالالالالالالالالالؤوم،  ذكرل ووما   ،الزة وق  سلي رالالالالالالالالالالالالع نا  الظلم التاريخ ببعاد   حمسني

وض ف  المشرو  الوطن  بن نغفل نسعي إلي النل  لزلت ال نستطي  ونحن  ،ر الت سيمذكرل قرا
 .دول القليم  و اإلواق  المعزولة سن لسنا ف  رزيرال نحن ف ،عدال ُ  وزا

ال يعون  عالدنالا اإلقليم  والالدول ، وبنمعالادالت إيجالا يالة ف  بُ   وو كيفيالة  نالاء يضالالالالالالالالالالالالالالا  بوم  واأل
ف  إطار  ا  ألننا نضثرنا بشالالالالالالالعل بو ب  ر سالالالالالالالل   ،ذلت سلي حسالالالالالالالاب الثوا ت الوطنية الفلسالالالالالالالطينية

 .الدول  وكزلت سلي المستول الرسم  العسقات الرسمية م  بعض الدول ف  اإلقليم
بن  انتطلب ال ول بعل وهالالوا ،ف  نوصالاليد الواق  والمرحلة ف  وزي المسالالضلة  ،وزي األبعاد

لي  فبن يعتمد اسالالالالالالالالالالالالالترانيجية الم اومة من برل إنجاز التحرير،    نحت االحتسل ال  دد   رالالالالالالالالالالالالالو ا  
م اومة  دون اسالالالالتطا  بن ُيحرر نفسالالالال  من المحتل  سلي مدار التاريج المعاصالالالالر وناك رالالالالعب  

  ا  اسالتيطاني   احتسال  ننا نوار   بو   صالوصالا   رالاملة بعل برالعاللا، وسلي ربساللا الم اومة العسالعرية،
رالالالالالالالالالالالالعٌب  س برض  معروفة  نظريت   و ،  بالويش ف  وطن   وح    ناال ُي ر  ورود رالالالالالالالالالالالالع   ا ،إحسلي

سلي مفلوم ما والتلجير، و   طردوزا احتسل إحسل  اسالالتيطان  قا م سلي ال  .ألرٍض  س رالالعب
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دولالة  بمفلوملالا ال الانون ، و   رلوديالة الالدولالة بة  ،  دولالة ل الل اليلود و،   رلوديالة الالدولالة يسالالالالالالالالالالالالالالمي 
 .بمعني بن كل رلودة ف  العالم يمعن بن يويش دا ل وزي الدولة  ل ل اليلود

المشالالالالالالالالالالالالالالرو    معرفالة ببعالاد  ف   ا  دوالزي األبعالاد ف  نوصالالالالالالالالالالالالالاليد الواق  من كالل روان ال  ملمالة رال 
لالالزي ف  ،م ومالالات النلوضنحالالدرالالد  و   ،وكيفيالالة التعالالامالالل معلالالا  ،والتحالالديالالات الت  نوارلالال   ،الوطن 

سن الرؤية   بعيدا    ننز  بة سنصالالالالالالالالالالالرسناصالالالالالالالالالالالر مرك ة بعضالالالالالالالالالالاللا سلي بعض ال نسالالالالالالالالالالالتطي  بن 
بن نعالج  من  سل  ا  زا الحجم والتع يد ال يمعن إطسق ل  ا  فلسالالالالالطيني  ا  مشالالالالالروس  الشالالالالالمولية، ألن

 .بو مجتزبال،  ل من  سل رؤية مت املة ونظرية مت املة األركان  محدودالرؤية 
 

 :المحور الثاني: التحديات
  ،ندرك ط يعة المشالالالالالرو  الوطن  الفلسالالالالالطين    الفلسالالالالالطينيةوالقيادات والفصالالالالالا ل  كل األريال 

االسالالتعصالالاء الزة نوارل  اليوم يسالالتورب ال حث ف   ول ن  ،والتحديات المحيطة ب  منز نشالالضن 
 .الراون المضزق  ف المشرو  الوطن  الفلسطين  س اب الت  بد لت األ

منالالز الحالالدرالالث سن  رنالالام    ت   الالدب    وقالالد  ،المالالضزق والالزا  بدت إلي    من العوامالالل الت ونالالاك ال ثير  
وهالالالال   نمد سن السالالالاللطة الم اومة، منز ذلت الوقت حينزاك  والحدرث   1974  سالالالالنة الن اط العشالالالالر

الي  وصالالالالالوال  المشالالالالالرو  الوطن  الفلسالالالالالطين ،  وهالالالالال  مختلف بشالالالالالضن  الل نات األولي للد ول ف   
ُنسالالالالالالالالالالالال   ال  ننا  بم  . و الخطيرالوالترارعات    االنلياراتال ثير من لي  إل بوسالالالالالالالالالالالاللو، بما بد  انفاق

الثورال الفلسالطينية والصالمود ف   يروت وف  ل نان، واالنتفاهالة  ناريج    من  الصالفحات المضاليعة،
لت المد ل الحقي    وسالالالالالاللو بن انفاقيات  بالمؤلمة ول ن الحقي ة    ،األولي والثانية لحصالالالالالالاد لرالالالالالالعد

لت م نحديات ك يرال ردا   مسالالة  وقد نرنب سلي ذلت .  المر الزة وصالاللنا إلي  الترار    ظاوررالالعد
 :ف  المشرو  الوطن  الفلسطين 

  االمشالالرو  الوطن  ومفردات    اهيممفالسلي  انعع   وقو   لل سالالياسالال  ك ير  : األولالتحدي 
 ،ال فاا المسالالالل وحدود الدولة الفلسالالالطينية، الم اومة،  فلسالالالطين التاريخية، حق العودال، األرض 

كل  .وظيفة الساللطةو اهالطربت األوداف الوسالا ل،   المفاهيم بعد بوساللو كماف د اهالطربت وزي 
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 لل ك ير سانت وما زالت نعان  من    بسالالالالالالالالالالالالالال ب ذلتووق     ،ف  متاوات  ال ضالالالالالالالالالالالالالالية د لبذلت 
 .الساحة الفلسطينية

!  ما و  الثوا ت الوطنية الت  نشالالالالعل ال اسالالالالم الُمجم  سلي ؟ !  سن بة بوداف نتحدث؟ن  اآل
وزي الساللطة !  لتعامل م  وزا االحتسل؟ليات اما مفلومنا آل!  للدولة وحدود الدولة؟ما مفلومنا  

لت بشالالالالالالالعٍل بو ب  ر كما ُي ال بضنلا سالالالالالالاللطة سلي طريق إقامة الدولة، بم بنلا نحو    ح ا   ول و 
  .بالتعامل األمن  معن  ل و سنلا وزا االحتسل  يرره ،سلطة وظيفيةإلي 
ت  سالالياسالالا انعع  ذلت سلي األداء وال  ،وقعنا ف   لل سالالياسالال  واهالالطراب سالالياسالال  ك ير  دل

من م والت بدبنا نسالالالم  سلي التضالالالامن الخارر  معنا، و   سالالالل ا  ، وانعع  ذلت والعسقات بيضالالالا  
بانجاي االستراف بال يان اإلسالالالالالرا يل    نراي من رربال ما ثم  ،   ن  ل بما ي  ل ب  الفلسالالالالالطينيون   ل قِ 

 .فري  ف  االنحاد اإل ا  مراق  ا  سضو  دولة االحتسلالحدرث بضن ن ون   يرا  بو ، ع م بو التط ي 
ف  الشعب الفلسطين  ف  الخارج   ممثس    ،نغييب نصف الشعب الفلسطين  :التحدي الثاني

كضن وبدا و  اومشالالالالرو  التحرير والعودالالصالالالالرا   سن معادلة ، 1948فلسالالالالطين المحتلة   وبولنا ف 
وسند الحدرث سن   .قضالالالالالالية األول ف  الضالالالالالالفة الغربية وقطا  غزال  بانتال ضالالالالالالية الفلسالالالالالالطينية  
االنتخابات التشالالالالالالالريوية    لدل قيادال المنظمة والسالالالالالالاللطة  ي صالالالالالالالد  لا  صالالالالالالالار االنتخابات والحعومة

 ررت محاوالت منز بوسالاللو فالشالالعب الفلسالالطين  ف  الخارج   بما  .والحعومة ف  الضالالفة وال طا 
رترنب سلي  ايماوالخطورال  من معادالت مشالالرو  التحرير والعودال،   الرسالالمية  القيادالدل  رالالط   ل

ال يمعن ألة مشالالالالرو  وطن  فلسالالالالطين     ن ب ومن المؤكد .العودال محاولة لشالالالالطب حقد  من ذلت
ن بفالالطالا ر الفلسالالالالالالالالالالالالالالطين  ال يمعن    ،بن رنلض  الدون الت الامالل ف  األداء  ين الالدا الل والخالارج

 .يحلق بجناا واحد
منظمة ب  متمثلةوو نرار  دور المؤسالالالالالالالالسالالالالالالالالة القيادية للشالالالالالالالالعب الفلسالالالالالالالالطين     :التحدي الثالث

ن ن ون منظمة بمن   بدال  و   .ا ُتزلت المنظمة ف  السالالالاللطة الفلسالالالالطينيةذ إالتحرير الفلسالالالالطينية،  
من   ميزانية المنظمة بال امل رزءا    تبصال حو ف د حصالل العع    ،التحرير و  مرروية الساللطة

نغيديب و هالالالالعاف المؤسالالالالسالالالالة  ونمد   .ميزانية السالالالاللطة الفلسالالالالطينية، بو معتب الر اسالالالالة الفلسالالالالطينية
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و بلتمرير مشالالالالالالاري  دا لية ف   واسالالالالالالتدساء ارتماسانلا    ،القيادية التمثيلية لشالالالالالالع نا الفلسالالالالالالطين 
 . اررية

  ،وو نرار  دور الم اومة كخيار اسالالالالالالالالالترانيج  ف  س ل القيادال الفلسالالالالالالالالالطينية   :التحدي الرابع
  السالسم  وااللتزام بما يسالميكللا ف  ساللة واحدال و  ساللة المفاوهالات  وهالعت  يارانلا    والت 

ساء  و   ،كخيار استرانيج  واست ار االنتفاهة والم اومة والصواريج    ،!! م دس من   التعاون األادد
س الالل الشالالالالالالالالالالالالالالعالالب ف     ة ف  س الالل القيالالادال الفلسالالالالالالالالالالالالالالطينيالالة، ولي الم الالاومالال   تنرارعالال   نعم  !! س ثيالالة 

سلي قاسدال ورقعة واحدال متواردرن    الفلسالالالالالالالالالالالالالطين ، وال حتي قواسد حركة فت  الزرن نحن و ياوم
ف  الم اومة، وف  االنتفاهالالة، وف  السالالجون، والمعت ست، والشالاللداء، والجرحي، وف  موارلة 

المزاورة ن القيادال سجزت سن  ب   وزاد الطين  لد الحروب،  االسالالتيطان وموارلة الحصالالار، وف   
 .سسا بغيرلي الليجا إ رنا كسا ٍ صو   ين العمل السياس  والم اومة،

مسالالالالالالالالالالالالالالتول نرار   لي  إ  ل ذلالتبدف الد   ،السالالالالالالالالالالالالالالالاب الة   فالاقالاتنال  ونتيجالة لإب  :التحددي الخدامس
االستراف بال يان   ل إن ال عض نجرب سلي التط ي ، وسلي  م  ال ضالالية الفلسالالطينية،  التضالالامن  

من برض % 78وننازل سن  ل  زلت  ِ ن الفلسالالالالالالطين  نفسالالالالالال  ق  بضمتزرسين   ،مع   ن ادل السالالالالالالفراءو 
ل بالالالضن    ،فلسالالالالالالالالالالالالالالطين نوارالالال   بن  األرلزال األمنيالالالة ف  إطالالالار التعالالالامالالالل م  االحتسل، و نعمالالالل  وق  الالالِ
ل ة والرصاليد االسالترانيج     بالرغم من بنلا نفرض س وبات سلي غزالبن  الم اومة، و  ال اسدال الصالُ

 .للم اومة وللشعب الفلسطين 
 

 :المحور الثالث: نقاط القوة
بالتضكيد   ؟للزي الدررة سوداويةو  ول وزي الصورال ووزي النظرال    االسؤال الزة بمامنا بيضا  

 :نلابربعة سناصر مسلي نركز نحن نملت ال ثير من سناصر ال وال فال، 
وزا الشعب العظيم المؤمن المراب  الزة   اسلي ربس وزي العناصر الشعب الفلسطين   واًل:أ

معات  الف الشالالالالاللداء والجرحي م قد  لم يعل ولم يمل من الم اومة ومن الصالالالالالمود ومن الث ات،  
محاوالت و المجازر الت  ارُن  ت، و ال يوت المدمرال، ومسرين السرعين،    ، إلي رانبواألسالالالالالالالالالالرل 
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ف   كللا باءت بالفشالالالالالالالالالالل  ...ين التلويد وطم  اللوية، وقتل إرادال الشالالالالالالالالالال اب والجيل الفلسالالالالالالالالالالط
 صراري سلي بوداف  وحريت .إو نغيير بنركيع  

ست الد ا مالا  الالزة كل  و   ،وحالاهالالالالالالالالالالالالالالنتلالاوالزا الشالالالالالالالالالالالالالالعالب  زان الثورال، والقيالادات، و زان الم الاومالة  
 مجالالددا    ، رنتفضسلي العطالالاء واالسالالالالالالالالالالالالالالتمرار  بنالال  نعالالب وغير قالالادر لفالال   االحتسل والملرولون  

ر االنتفاهالالالالة نلو االنتفاهالالالالة، والثورال نلو الثورال، ويخوض  كطا ر العن اء ومن نحت الركام ُيفجد
واليوم الشالعب الفلسالطين    يعة ف  ناريج الصالرا  م  االحتسل.، ويسالجل صالفحات مضال وبالحر 
 .لمواصلة المشوار االستعداد والجلوزية يضعف لدي لم 

العالم اليوم وبصالالالالالالالحاب الضالالالالالالالما ر فشالالالالالالالعوب    ،ونعت دي، والعدالةحق الزة نمل    ال قوال ثانيًا:
ربرنا ف  معركة قد الحرال، و  نصالالالالالالالير العدالة السالالالالالالالياسالالالالالالالية واالرتمانية والح وقية وال انونية، و 

لي  ، و وروبالابلي إسالالالالالالالالالالالالالاليد ال الدس كيد  ررالت رمالاوير العالالم من الواليالات المتحالدال األمريعيالة  
ين  وم  ال دس وم  الم اومة، وزا الحق وو الزة بسالتراليا متضالامنة م  الشالعب الفلسالط ساليا و 

ال درال واألمل وسدم اليضس، ويجدد فينا االسالالالالالالالالتمرار والديمومة، نحن بصالالالالالالالالحاب   يجدد فينا دا ما  
ل اطل االحتسل بن يغير الح ا ق السياسية    ا  ، وال يمعن إطسقلجل  ، وال اطل  حق، والحق ب ل

 .ن المعان والمعانة والتمعينوالتاريخية والجغرااية للزي األرض، فلسطي
 االسالالترانيجية المحيطة بفلسالالطين و   يعة حاهالالنة،ن ال يعة  إذ  ا إالجغراايا السالالياسالالية :ثالثاً 
الر ي  للزي ال يعة    السالالالالالالالالالالالالالياقل ن    ،يعون وناك صالالالالالالالالالالالالالعود وو وط وارنفا   ا  بن  بحيانمن   بالرغم

 .لح وق الفلسطينية ال املةوا ،النتفاهةوا ،للشعب الفلسطين ، وللم اومة االسترانيجية حاهنٌ 
العالم قدرال الشالالالالالالالالالالعب الفلسالالالالالالالالالالطين  حينما نملت الم اومة قد ربل  و   االم اومةسنصالالالالالالالالالالر  ثالثًا: 

المحاصالرال ف  غزال صالواريج نصالل إلي كل رال ر من رغرااية فلسالطين المحتلة، سلينا بن ُندرك 
الجيش األقول االحتسل يملالت بن    فعلي الرغم من نالاء نظريالة الرد  لسحتسل،    ف والزي ال الدرال  
بضة سملية  رية ف  غزال، والشالالالعب الفلسالالالطين  كل    قرارا    بن رتخزال ي ول  ال بن   ، إف  المنط ة

بم اومت  الشالالالالالالالالع ية والسالالالالالالالالياسالالالالالالالالية وال انونية والمدنية والعسالالالالالالالالعرية واإلسسمية رث ت نفسالالالالالالالال  سلي 
  .والم اومة اليوم نتحضر لمعارك التحرير وكن  المحتلين الخريطة،
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 :المشروع الوطني الفلسطينيعناصر النهوض ب المحور الرابع:
نحن قادرون بن ن ن ،    ،وما  ين الفرا وسناصالالر ال وال  ،التحديات ومظاور المضزق ما  ين  

، ا  بن االحتسل متفوق سسالالالالالالالالعري سلي الرغم منو   .وبن ننلض بمشالالالالالالالالروسنا الوطن  الفلسالالالالالالالالطين 
ال نية السالياسالية ف  و الحعومة اإلسالرا يلية حعومة وشالة، ف  ايويش ف  مضزق   بيضالا     بن إال  ا  وبمني

المعونات الحزبية  و   المعونات الحزبية اليوم ليسالالالالالالالت و ،  غير متجانسالالالالالالالةالمجتم  الصالالالالالالالليون   
 ،اسالتعادال مفردات المشالرو  الوطن  والنلوض ب ننا ونحن نف ر ف   ببمعني    ،التضسالي  لمراحل

ونعمل لنرسالالالالم  ،ولي  ف   من موق  الشالالالالعور بالمضزق وباألزمة  ،من موق  االقتدارنما ننطلق  إ
 مل الواقع  لشع نا. األ

 :سناصر للنلوض بالمشرو  الوطن  س عةن وناك بلزلت نرل 
باست اري   بوداف ،شالالالالالالالرو  الوطن  الفلسالالالالالالالطين   ثوا ت  و وو إسادال نعريد الم :األول  العنصدددددر

سلي كالامالل التراب الوطن  الفلسالالالالالالالالالالالالالالطين   والسالالالالالالالالالالالالالاليالادال ال الاملالة   ،مشالالالالالالالالالالالالالالرو  نحرير وسودال ودولالة
 .سرل من سجون العدوونحرير األ ،وساصمتلا ال دس

ون ول  ،ن ال نضالالالالالالالل ال وصالالالالالالاللة من ردردبو   ،وداف والثوا تومن ونا يجب االنفاق سلي األ
مانية السالالالالالالياسالالالالالالية الت  ن ون سلي حسالالالالالالاب الثوا ت وسلي  ركفي لمرحلة التي  السالالالالالالياسالالالالالال  وال را

 .حساب األوداف
فل  نؤكالد سلي اللويالة العربيالة   ،لمشالالالالالالالالالالالالالالرو  الوطن  الفلسالالالالالالالالالالالالالالطين عيالد نعريد اذ نإوحمالاس 

مة وموقعلا ف  موروثات األ ،فلسالالالالالطينالمعان والمعانة لونسالالالالالتحضالالالالالر   ،سالالالالالسمية لفلسالالالالالطينواإل
 . الم دس ف  كل برض فلسطينلا ح د نظرنلا لو  ،الخالدال

وو إسادال نشالالالالالالالالالالعيل القيادال الوطنية الفلسالالالالالالالالالالطينية متمثلة بمنظمة التحرير  :العنصدددددددر الثاني
الفلسالالالطينية، سلي بسالالال  سالالالياسالالالية و دارية ردردال ن فل مشالالالاركة رمي  ال ول والفصالالالا ل، ونؤمن 

سن منظمة التحرير،    نطرا  درس  ونحن ال    .مشالاركة رالع نا الفلسالطين  ف  الدا ل وف  الخارج
، ولالزلالت نحن قِ لنالا بالاالنتخالابالات كمالد الل لتشالالالالالالالالالالالالالالعيالل المنظمالةنت لم سن كيفيالة إسالادال  نالاء   نالاول ن

  .حيثما نتعزر االنتخابات   بالتوافقالتشالالالالالالالالالعيل  و   ،االنتخابات  رراءإيمعن  وطن  حيثما  المجل   ال
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جلاد الوال  ،حماس  ضالالمفلسالالطينية ال نفس معني لقيادال    اونرفض ما يجرة من اسالالتفراد بالقيادال
 .وال رخصيات مست لة ،الجلادةالم اوم وال بذر  العمل  ،ج لة رع يةال وال ،إسسم 

  ،ف  سملية حقيقية إلسادال نرنيب منظمة التحرير الفلسالالالالالالالالالالالالالالطينية  فورا  نحن راوزون للد ول  
نجاز إ لي حين  و   .مراحل ال ادمة للشالالعب الفلسالالطين دال نت ني إدارال الوبناء قيادال فلسالالطينية موح  

ل القيادال الوطنية لفترال نشالالالالالالالالالالالعدِ  يمعن بن  ،و سادال  نا    ،واالنتخابات  ،الوطن    مشالالالالالالالالالالالرو  المجل
 .مؤقتة متمثلة باإلطار القيادة الفلسطين  المؤقت بو األمناء العامين للفصا ل الفلسطينية

ن رؤ ز نحت بسطين  المست ل ال يمعن  لن ال رار الوطن  الفبالتضكيد سلي   :العنصر الثالث
رادال من نحرير اإل   دد  وال  ،و المنظمةباالحتسل س ر ارتماسات وسمية لمؤسالالالالالالسالالالالالالات السالالالالالاللطة  

 .الفلسطينية من ق ضة المحتل لضمان ال رار الوطن  المست ل
ونغيير دوروالالا الوظيف  ليعون رافعالالة   ،سالالادال نعريد السالالالالالالالالالالالالالاللطالالةإ فالاللننالالا نؤكالالد سلي    ،ومن ونالالا

و قاطعة طريق  ب  ، ن ون سق ة ف  ور  الم اومةال  بو   ،لللمشالالرو  الوطن  ولي  غطاء لسحتس
 ريال ال ادمة لحسم الصرا  التاريخ  م  العدو الصليون . مام األب

االنفاق سلي  رنام  سالالياسالال  للمرحلة الحالية، من  سل ال واسالالم المشالالتركة  :رابعالعنصدر ال
 رنام    بم  ،سالرل األوثي ة   بم ،2011  انفاقية ال اورال  سالواءعناوا، وبالعودال إلي االنفاقات الت  وق  

نسالالالالالالالتطي  من  سل  بن   ا  سالالالالالالالياسالالالالالالالي  ا  رثإوزا  بحيث يشالالالالالالالعل كلد   ا  ف  معةحعومة الوحدال الموق  
د وزا ال رنام  سلي الثوا ت  سالالالالالالالتناا م  وروب  انتوافق سلي  رنام  سالالالالالالالياسالالالالالالال  للمرحلة الحالية

 سل إطار وزا ال رنام ، وبن ُنورد  منمشالالالالاركة الجمي    يح ق  بحيث  ، ا لة للتصالالالالرفالغير  
 .ف  وزا ال رنام  السياس  للمرحلة الحالية للجمي  معانا  

 مشالالالرو  الم اومة هالالالدد   دارال االنفاق سلي اسالالالترانيجية نضالالالالية كفاحية، و   :خامسالعنصددر ال
 لومالاسالالالالالالالالالالالالالال  والم الاومالة، ر ين العمالل الالد والمزاورالة ،بمالا ف  ذلالت الم الاومالة الشالالالالالالالالالالالالالالع يالة  ،االحتسل
 مسالالالالالالالالالالتعدون   بننا  ا  وقلنا دا م  .العمل السالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالال سلي إدارال ال رار المتعلق بالم اومة و   واالنفاق

نتطور إلي انتفاهالة و لي    ،ف  مشالرو  م اومة رالع ية لد وللف  الضالفة الغربية   وبشالعل فورة 
  .كل برعال الم اومةسصيان مدن ، وبن نتطور إلي 
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إسادال االست ار ل ضالاليتنا الفلسالالطينية ولمشالالروسنا الوطن  الفلسالالطين  ف    :سددا سالعنصددر ال
باست ار ذلت وو العمق االسالترانيج  لل ضالية والشالاود التاريخ   ،  ا  و سالسمي  بعدي اإلقليم  سربيا  

ق للتحرير الشالالالامل لووو المنط  ،رض فلسالالالطين وقدسالالاللا الم اركةبمتنا ف   بحقية رالالالع نا و بسلي  
مة ف  المشالالالالالالالالالاركة الم ارالالالالالالالالالرال ف  وانخراط األ  ،وامتسك م ومات النلوض  ،س ر وحدال الج لات

 .مشرو  التحرير
 إطاريعد الدول  لل ضالية الفلسالطينية ف  اسالتثمار ال ُ  إذ يجب  االدول عد ال ُ : بعالعنصدر السدا

حالة التضالالالالالالامن المتزاردال م  الحق    صالالالالالالوصالالالالالالا  جا   سلي المسالالالالالالتول الرسالالالالالالم  والشالالالالالالع   و ياإل
والعمل سلي   ،والمؤسالالالالالالالالالسالالالالالالالالالات ذات العسقةونطوير العسقات م  مختلف الدول   ،الفلسالالالالالالالالالطين 

وفعاليات التضامن    ،مثل حركات الم اطعة م  االحتسل  ،االحتسل  نفعيل الجلود الفاسلة هدد 
والشالخصاليات الدولية  ،حزابوبناء الجسالور م  األ  ،نسالانيةوالمؤسالسالات الح وقية واإل ،م  رالع نا
ودفعلا للتحرك لرف  الظلم التاريخ     ،فضل ور بيصال الصورال الفلسطينية للا سلي  الفاسلة إل

  .  سن رع نا الفلسطين 
السالالالالتعادال زمام  وانطسقا    ،ُنشالالالالعدل رواف  لمشالالالالروسنا الوطن  الفلسالالالالطين   سالالالال عة سناصالالالالروزي 

 .ورو ا   رها  بالم ادرال وموارلة االحتسل ومشاريع  لتصفية ال ضية 
كر ي  لحركة الم اومة ف  فلسالالالالالطين   فلنن   ،كل التحديات المحيطة  ، سلي الرغم من تاما  

حركة حماس، ومن موقع  كمواطن فلسالالالطين  بنا متفا ل بالمسالالالت  ل، وكثير من األمور يمعن 
 .بن ن شف سنلا ط يعة المراحل ال ادمة بلذن هللا نعالي

 والسسم سليعم ورحمة هللا وبركان  


