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 مستقبل قطاع غزةالرؤية العربية ل
 وخصوصًا مصر

 د. وحيد عبد المجيد 
أكثر ما يفتقده النظام اإلقليمي العربي منذ سنوات طويلة  وةو الرةية  المسةتقبلي  المتكاملة  

ستراتيجيات ووضع تكتيكات فةي ططاروةا. ي يمتلةذ وةذا النظةامل ودولةا ا عضةاء االتي يمكن بناء 
ام ل وأحيانا مغرقة  فةي العمومية  علةو نحةو ي يمينوةا عةن ا منيةات مةن كلهال أكثر من مواقف ع

ناحي  والشعارات من ناحي  أخرى. ولذلذ فكلمةا كانةت القضةي  التةي يفتةري تحديةد موقةف بشة نها 
منةا فةي حالة  مةا ا ةطل  علةو  محددة بدق ل غابت الرةي  وبدا الموقف العام تجاوها أكثر طبهامةا  

 اإلسرائيلي. وفو مقدمتها قضي  فلسطين وال راع العربي  تسميتا القضايا الكبرى
ولةةذلذ فةةسذا سةة لنا عةةن الرةيةة  العربيةة  لقضةةي  فلسةةطين اتنل وجةةدنا مواقةةف تحةةاو  المةةن  

ضةةةرورات عمليةةة  وةةةي  ظةةة  يبةةةين مةةةا بقةةةو ممةةةا كةةةان يعتبةةةر ثوابةةةت عربيةةة  تجاوهةةةا ومةةةا يسةةةتجد فةةة
منذ  علو العالم العربي والشرق ا وسط عموما   مح ل  طخفاق كبير في طدارة ال راع ا كثر ت ثيرا  

. لةةدينا مةةا يجةةون اعتبةةاره تجةةاونا  ةرةيةة م عامةة  فةةي المبةةادرة العربيةة  1491فةةي العةةام  انفجةةاره طقليميةةا  
 . وي تقةةدم وةةذه الرةيةة  أكثةةر مةةن ت ةةور شةةديد2002للسةة م التةةي أقرتهةةا قمةة  بيةةروت فةةي مةةار  
قامةة  ع قةةات سةة م  العموميةة  يعيةةد الةةربط بةةين انسةةحا  طسةةرائي  مةةن ا راضةةي العربيةة  المحتلةة  واق

معهةةةا. فهةةةذه المبةةةادرة ي تقةةةدم رةيةةة  بةةةالمعنو الكامةةة ل فضةةة  عةةةن أنهةةةا تخلةةةو مةةةن أ  اسةةةتراتيجي  
فهي لم تكن أكثر من طع ن موقف مستقبلي يقو  طذا حدث كذا سيكون موقفنا كةذا. ومةا  لللحرك 

و بنةاء اسةتراتيجي  للعمة  العربةي المشةترذ وفقةا لهةا ل وةرةية  حقةا   ينقص وذه ةالرةي مل لكي تكةون
 لتطوير تلذ الخططل ووكذا. والتوافق علو خطط لمباشرة وذا العم  ومتابعتا وتقويما دوريا  

فالرةيةة  السياسةةي  المسةةتقبلي  ليسةةت مجةةرد طعةة ن عةةام ي ةةدر للعةةودة طليةةا عنةةد الحاجةة ل 
نمةا وةةي اإلطةار الةةذ  يسةاعد وجةةوده علةو تحديةةد ايت . فهةة  نطلةة ل طذن وتكتيكيةا   جةاه اسةةتراتيجيا  واق

 وبهذا المعنول من النظام العربي الرسمي ما ي يستطيعا أو ما ي طاق  لا با؟
اإلجاب  وي باإليجا   ن حةا  وةذا النظةام ي تسةم  بسنتةا  رةية  للعمة  علةو أساسةها.  

عمومية ل وتجنة  حةدوث علو بيانات واقع نات بالغ  ال يأق و ما يستطيعا وو طيجاد توافق شكل
 خ فات عليها ي يتحملها وذا النظام الم نوم علو مستويين:

مستوى التنظيم اإلقليمي المشلو  فعليا نتيج  ا نمة  التةي تضةر  أعضةاءه ةدو   لأولهما
 يغات روتيني  للعم  ي يجيد  الجامع  العربي م وبسب  ضعف كفاءتا وقل  فاعليتا وتعوده علو

وا. فقد أ ةب  دور ا مانة  العامة  لجامعة  الةدو  العربية  اتن وةو البحةث عةن معظم موظفيا غير 
ت در عةن اجتماعاتهةا سةواء علةو المسةتوى الةونار  أو علةو مسةتوى   ياغات لبيانات واقع نات

بيانةةات  القمةة . وي يريةةد أعضةةاةوا منهةةا أكثةةر مةةن أن تكةةون جهةةان لل ةةياغ  يحتةةرف طعةةادة طنتةةا 
 وقرارات نمطي . 
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مستوى الدو  ا عضاء في الجامع  ونظم الحكم فيها. فهذه نظم تختلف في كة   لاثانيهم
شةةةيء تقريبةةةا مةةةن حيةةةث شةةةكلها وويكلهةةةا وتركيبهةةةا واتجاواتهةةةا وع قاتهةةةا بةةةالمجتمع الةةةدولي وقةةةواه 
الكبرىل ولكن يجمعها قاسم مشترذ أساسي وو أنها تعانو أنمتين تعتبران ا خطر علو اإلط ق 

 نظام سياسيل وومةا أنمة  الشةرعي  وأنمة  الفاعلية . ولةذلذ بةات طموحهةا مح ةورا  بالنسب  طلو أ  
طلو  يولكنها ي تمتلذ الكفاءة ال نم  للسع .السلط  يالعم  علو تعنين طمكانات استمراروا ف يف

 .مجملها يعلو مستقب  ا م  ف يتحقيق وذا الهدف من دون ت ثير فادح علو مجتمعاتها وبالتال
ف خةذ  .للمجتمعةات يلضمان اسةتمراروا طي وقةف التطةور الطبيعة الحكم سبي    لم تجد نظم

 ار   الذ يالرسم يوانعك  وذا التشوه علو النظام العرب .وذا التطور مسارات عشوائي  مرتبك 
وةذا الجمةود أظهةر التنةاقي  .العةالم المعا ةر يتاريخ النظم اإلقليمي  فة يطلو جمود ي مثي  لا ف

مختلةةف دو  وةةذا النظةةام  يل كمةةا أعضةةاةه فةةيأو ةةا  النظةةام العربةة يوخ  دبةةت فةةبةةين شةةيخ جليةةا  
وعنةدما يةت نم الجمةود  .فاقةد ايتجةاه يبةدو حةائرا    ب شكا  مختلف ل وشبا  المجتمعات العربي  الةذ

أو قةة  أكثةةر  والشةةيخوخ ل أو يجتمةةع العجةةن عةةن الحركةة  وت ةةل  الشةةرايينل ي ةةب  العةة    ةةعبا  
لةنظم الحكةم  لةم يكةن ممكنةا   .تو طذا أدرذ المةريي حاجتةا طلةو وةذا العة  قب  ح   عوب  من ذ

مةةةن رةيةةة  أوسةةةع إلعةةةادة ترتيةةة  العةةةالم  العربيةةة  طي أن تفهةةةم أن الحةةةر  علةةةو العةةةراق كانةةةت جةةةنءا  
أن تعةرف أن السةبي  الوحيةد لتجنةة   وكةان سةه    .بتفكيكةا الشةرق ا وسةطل بةدءا   يل وبالتةاليالعربة

 .ط  ح أوضاعها سواء الداخلي  أو اإلقليمي  يهذه الرةي  وو أن تشرع فالنتائج الكارثي  ل
ولكن علو مدى ما يقر  من ث ث سةنواتل منةذ شةن الحةر  علةو العةراقل لةم يحةدث طي 

فبعةد  .علةو حةد سةواء يوعلو  عيد ط  ح النظام العربة يمجا  اإل  ح الداخل يأق  القلي  ف
ر مبةةادرة سةةبع حكومةةات عربيةة  بطةةرح ت ةةوراتها وأفكاروةةا بدايةة  بةةدت مبشةةرة بدرجةة  أو بةة خرى عبةة

ل تبةين أن الجمةود وةو أقةوى يالرسةم يالنظام العرب  أ. المشترذ يإل  ح الجامع  والعم  العرب
ل ووو أدنو 2009قم  تون   يوحتو ما أمكن التو   طليا بجهد جهيد ف .ما يمتلكا العر  اتن

أقةةرت قمةة   .بةةر مةةن قةةدرة نظةةام تجمةةد علةةو أن يحققةةامةةن الحةةد ا دنةةو الةة نم لن ةة حل كةةان أك
وثيقةة  مسةةيرة ةل وموثيقةة  عهةةد للوفةةاق والتضةةامنة تةةون  وثيقتةةين ي بةة   بهمةةا كبدايةة  أولةةول وومةةا

 م.يالوطن العرب يالتطوير والتحديث واإل  ح ف
أقرت تعدي  ميثاق جامع  الةدو  العربية  ودمةج اإل ة حات ال نمة  لتفعية  دور  لا ولو

اإل ةةةة حات السياسةةةةي  وايقت ةةةةادي   ئبشةةةة ن مبةةةةاد كانةةةةت طع نةةةةا   لوالثانيةةةة  .بنيتةةةةا يامعةةةة  فةةةةالج
مجملهةةةةةا بعةةةةةي مةةةةةا دعةةةةةا طليةةةةةا  يووةةةةةو فةةةةة .الةةةةةدو  العربيةةةةة  يوايجتماعيةةةةة  والقانونيةةةةة  ال نمةةةةة  فةةةةة
 .اإل  حيون العر  منذ سنوات

عةد قمة  الجنائةرل مو  وعنةدما حة    .أو كادتةا منسةيا   ولكن الوثيقتين توارتال ثةم أ ةبحتا نسةيا  
ومةن بةين  .قم  تون ل لم يةرد لهمةا ذكةر طي بشةك  عةابر يل علو طقراروا فبعد عشرة شهور تقريبا  

اثنةين  يل لةم يحةدث تقةدم طي فةمثيق  عهد للوفاق والتضةامنةو أكثر من عشرة ط  حات تضمنتها 
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وجةود برلمانةات  موحةد بةالرغم مةن عةدم يمن أقلها أومية  علةو اإلطة قل وومةا طنشةاء برلمةان عربة
نشاء ويئ  لمتابع  تنفيذ القرارات وايلتنامات العربي  تقةوم علةو يليتةين  يحقيقي  ف الدو  العربي ل واق

لهمةةةال وومةةةا الترويكةةةا الخا ةةة  بالقمةةة  والترويكةةةا الخا ةةة   موجةةةودتين بالفعةةة  ولةةةم يلمةةة  أحةةةد أثةةةرا  
  .بمجل  الجامع  علو المستوى الونار 

ذا كانةةت وةةذه وةة ل فكيةةف ننتظةةر منةةا رةيةة  لتطةةور بةةال  يالرسةةم يظةةام العربةةحةةا  الن يواق
قضي  فلسةطين مثة  سةح  قةوات ايحةت   والمسةتوطنين مةن داخة  قطةاع غةنةل بكة   يا ومي  ف

 يومةةا ينطبةةق علةةو النظةةام العربةة .مةةا يمكةةن أن يترتةة  عليةةا مةةن يثةةار علةةو مسةةتقب  وةةذه القضةةي 
 .  كبيرةل بقضي  فلسطينل ينطبق علو دولا المعني  مباشرةل أو بدرجيالرسم

ولكن وذا  .سبق توضيحال لهذا المستقب   منها رةي  بالمعنو الدقيقل الذ  فلي  لدى أ
وةةذه  يي يمنةةع وجةةود رةيةة  جنئيةة  للغايةة  لكةة  منهةةا بشةة ن ع قةة  مسةةتقب  قطةةاع غةةنة با وضةةاع فةة

فايتجةاه  .اعطذا كانةت ونةاذ مخةاطر محتملة  علةو وةذه ا وضة الدول  العربي  أو تلذل وخ و ةا  
العةةام لرةيةة  دو  مثةة  م ةةر وا ردن وسةةوريا والسةةعودي  لمسةةتقب  قطةةاع غةةنة تحةةدده حسةةابات كةة  

المقةةام ا و ل ثةةم علةو قضةةي  فلسةةطين بعةةد  يمنهةا بخ ةةوص مخةةاطر محتملة  أو ممكنةة  عليهةةا فة
 .ذلذ

فعلو  عيد مستقب  القطاع نفسال وع قتةا بم ةير القضةي  الفلسةطيني ل يمكةن م حظة  
سم مشترذ بين وذه الدو  مةةداه تمنةو أن يكةون خةرو  قةوات ايحةت   والمسةتوطنين منةا بداية  قا

ولكةن بالنسةب  طلةو سةوريال يظة  لةديها طلةو  م.خريطة  الطريةقة ولي  نهاي ل وأن يعقبةا تنفيةذ خطة 
معهةةا وةةاج  الخةةوف مةةن أن يكةةون تفعيةة  عمليةة  تسةةوي  قضةةي    جانةة  وةةذه ا منيةة  أو بةةالتوان 

 1442العةةام  يوقةةد ظهةةر وةةذا الهةةامال أو  مةةا ظهةةرل فةة .لةةو حسةةا  قضةةي  الجةةوينفلسةةطين ع
اينتخابةةات واتجةةاه حكومةة  اسةةحق رابةةين طلةةو طعطةةاء دفعةة   يفةة يعقةة  فةةون حةةن  العمةة  اإلسةةرائيل

كةةان مةةنهج حكومةة  شةةامير السةةابق ل منةةذ بةةدء المفاوضةةات  ي.للمفاوضةةات علةةو المسةةار الفلسةةطين
فلمةةا جةةاءت  .ل وةةو تجميةةد مختلةةف المسةةارات فعليةةا  1441العةةام  يالثنائيةة  عقةة  مةةةتمر مدريةةد فةة

لتعميةق التنةاقي بةين ظرفيهمةا  يوالفلسةطين  الت عة  بالمسةارين السةور  يحكوم  رابينل أخذت فة
 .ودفع ك  منهما طلو تقديم تنانيت أكبر خوفا من أن يسبقا الطرف اتخر طلو اتفاق س م

انهيار عملية  أوسةلول أو يفتةري ذلةذل فمةانا  لةا  وبالرغم من أن وذا الهاج  تراجع منذ
ومةةع ذلةةذ يظةة  ثمةة  قاسةةم مشةةترذ بةةين مواقةةف  .أثةةر مةةا علةةو السياسةة  السةةوري  بدرجةة  أقةة  بكثيةةر

 يفة مماثة    من قطاع غنة بداي  لح    يالدو  العربي  ا ربع بش ن تمنو أن يكون الخرو  اإلسرائيل
فقةةد  .عةةن وةةذا المعنةةو بشةةك  متكةةرر يوا ردنةة  وعبةةر الملكةةان عبةةد و السةةعود .الضةةف  الغربيةة 

مةةن غةةنة خطةةوة  ياإلسةةرائيل ماينسةةحا ةعةةن تطلعةةا طلةةو أن يكةةون  مةةث     أعةةر  العاوةة  السةةعود
مةةن  يالفلسةةطيني  المحتلةة  ليةةتمكن الشةةع  الفلسةةطين يتتلووةةا خطةةوات ل نسةةحا  مةةن كةة  ا راضةة

كةةان قةةد طرحهةةا وتبنتهةةا قمةة  بيةةروت  ي ل وتمسةةذ بةة ده بالمبةةادرة التةةبنةةاء دولتةةا وعا ةةمتها القةةد



 9 

الفلسةةطيني  بانسةةحا  مةةن  يمةةن ا راضةة ياإلسةةرائيل ماينسةةحا ةكمةةا ربةةط طكمةةا   .2002العربيةة  
 .الجوين أيضا  

تةةاريخ  يمةةن غةةنة خطةةوة مهمةة  فةة ماينسةةحا ة يوفةةو ايتجةةاه نفسةةا اعتبةةر العاوةة  ا ردنةة
إلقامة  دولة   مخريطة  الطريةقةو انسحا  مةن الضةف  الغربية  كةذلذ وفةق طل قضي  فلسطينل داعيا  

وكةةان بعةةي ت ةةريحاتا بهةةذا المعنةةو خةة   لقائةةا ونيةةر  .فلسةةطيني  مترابطةة  جغرافيةةا وقابلةة  للحيةةاة
مةن  11 يفة يلقائا رئي  الةونراء اإلسةرائيل يل ثم ف2002أغسط  ي /  9 يف يالدفاع اإلسرائيل

 .  العالمي  با مم المتحدةالشهر نفسا علو واما القم
برن فيا بشك  خاص   ل الذ الم ر  يوكان وذا وو أيضا ايتجاه العام للخطا  الرسم

 . دام بين الف ائ   اوتمام بالتنبيا طلو أومي  حسن طدارة القطاع والتحذير من خطر أ
ا  يطالة  بانسةح  عةن ايتجةاه العةام الةذ فقةد تميةنل فضة     السور  يأما الخطا  الرسم

وقد تحتة   عسكريا   العربي  المحتل ل بسبران معنو أن طسرائي  قد تحقق انت ارا   يمن جميع ا راض
اينكفاء أمةام ضةربات المقاومة  و ةمود الجمةاويرل مةع  يعربي ل ولكن نهايتها المحتوم  و أرضا  

 .وذا اإلطار يغنة وجنو  لبنان ف يالربط بين حالت
ولةم  .موقف شديد العمومية  تجةاه قضةي  بالغة  التعقيةدولكن ك  وذا لي  أكثر من طع ن 

 يالجوانةة  التةة يبمعناوةةا المحةةدد طي فةة مالرةيةة ة يكةةن ونةةاذ ت ةةور يقتةةر  بدرجةة  أو بةة خرى مةةن
وينطبق ذلذ علو م ةر ب ةف  خا ة ل  .يمكن أن يةثر فيها مستقب  غنة علو بعي وذه الدو 

 يل وبالتةةةالوتاريخيةةةا   قةةة  الخا ةةة  جغرافيةةةا  فمعروفةةة  بطبيعةةة  الحةةةا  الع . وعلةةةو ا ردن بدرجةةة  أقةةة 
قامةت بة كبر دور علةو اإلطة ق  يالتة يثم أن م ةر وة. ل بين م ر وقطاع غنةوحدوديا   سياسيا  

ولةةةم يكةةةن وةةةذا اينغمةةةا   .عمليةةة  اإلعةةةداد لخةةةرو  قةةةوات ايحةةةت   والمسةةةتوطنين مةةةن القطةةةاع يفةةة
كون لةةةا أثةةةر كبيةةةر ومباشةةةر علةةةو الشةةةديد طي نتيجةةة  طدراذ أن وضةةةع القطةةةاع الجديةةةد سةةةي  الم ةةةر 

 .لها ويمث  تهديدا   م رل وأن وذا ا ثر يمكن أن يكون سلبيا  
 :ويمكن الحديث عن ث ث  أنواع من وذا التهديد عملت م رل وتعم ل علو تجنبها

ينتج عن تحوي  قطاع غنة طلو سجن كبيةر  ولةا علةو نحةو يمكةن أن   التهديد الذ :أوي  
 .وذه الحا  يالمتنف  الوحيد لهم ف ين حدودوا مع القطاع ستكون وعلو م ر   يمث  ضغطا  

ا يةةام ا ولةةو عقةة  خةةرو  القةةوات  يوكةةان تةةدفق عشةةرات ييف الفلسةةطينيين عبةةر وةةذه الحةةدود فةة
لما يمكن أن يبلغا وذا التهديد طذا لةم يةتم التو ة  طلةو تسةوي  معقولة  لقضةي   والمستوطنين مةشرا  

ووةذا وةو التهديةد ا دنةول ولكةن خطةره قةد يةنداد  .ل  ميةاه وأجةواء القطةاعالمعابر والممرات ثم لمسة 
 .مع الوقت

أو يخةةةةةر لهةةةةةذا الف ةةةةةي    يمكةةةةةن أن ينةةةةةتج عةةةةةن نجةةةةةاح ذراع عسةةةةةكر   التهديةةةةةد الةةةةةذ ثانيةةةةةا  
ووةةةذا تهديةةد يةةةةثر علةةةو  .تهريةة  أسةةةلح  وذخةةةائر عبةةر الحةةةدود مةةع م ةةةر يأو ذاذ فةةة يالفلسةةطين

لضغوط  جديدا   ي تريده القاورة حتو ي يكون بابا   ويبث فيها توترا  اإلسرائيلي   الع قات الم ري  
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  .مرحل  انتقا   عب  يجتانوا نظام الحكم الم ر  يأمريكي  ف
منفةةردة أو متحالفةة  مةةع  محمةةا ةيمكةةن أن يترتةة  علةةو سةةيطرة حركةة    التهديةةد الةةذ :ثالثةةا  

دارة القطةةاع أو حةةدوث حةةا  عجةةن السةةلط  الفلسةةطيني  عةةن ط يف ةةائ  أخةةرى علةةو قطةةاع غةةنة فةة
وبالرغم من أن وذا افتراي ضعيف واحتما  محدودل فهو  .فوضو تةدى طلو انهيار النظام العام

 .الةةدو  العربيةة  المعنيةة ل وخ و ةةا ا ردن يبةةاق يفةة م ةةر ولكةةن أيضةةا   يلةةي  فقةةط فةة يثيةةر قلقةةا  
بة ده وفةو  يفةالف   بين سياسةتا ضةد الحركةات اإلسة مي   ينج  ف  الذ  وحتو النظام السور 

يمكةةن أن يقةةوى شةةوك  تنظةةيم اإلخةةوان المسةةلمين   بةةد أن يقلقةةا مثةة  وةةذا ايحتمةةا  الةةذ غيروةةال ي
 تمثة  تحةديا   يالنهاية  امتةداد لجماعة  اإلخةوان التة يفة يوة محمةا ةفحركة   .دمشةق يالمحظور فة
الع ق  م ر وسوريا وا ردن بدرجات وأشكا  مختلف ل وبغي النظر عن طبيع   يلنظم الحكم ف

 .بينها وبين ك  من وذه النظم
وةذا المجةا  ي تقت ةر  يلرةية  محةددة فة أكثةر الةدو  العربية  امت كةا   يغير أن م ر وة

نما تشم  وضع خطط بهدف تجنبا أو تقليص خطره والتحرذ ف أكثر من  يعلو طدراذ التهديدل واق
 يطيني  بموا ةل  التهدئة  التةيسةعو طلةو طقنةاع الف ةائ  الفلسة  فهناذ التحرذ المستمر الذ .اتجاه

ويتةوانى معةا   .مطلةع العةام الجةار  يرعتةا القةاورة فة  الجول  ا خيرة لحواروا الذ ياتفقت عليها ف
ت خةةةذ شةةةك  م حقةةةات ومةةةداومات يغتيةةةا  أو  يتحةةةرذ إلقنةةةاع طسةةةرائي  بالحةةةد مةةةن اعتةةةداءاتها التةةة

تبةرر انتهاكاتهةا ب نهةا تهةدف طلةو  ووو .تتهمهم باإلعداد لعمليات فدائي  ضدوا ممطلوبينة اعتقا 
ل فقةد ركةنت يلعةدم قةدرة م ةر علةو تغييةر وةذا الموقةف اإلسةرائيل ونظةرا   .منع تنفيذ وذه العمليةات

يترتةة  علةةو رد قةةوى  حةةد الف ةةائ  علةةو   الةةذ  يحتةةواء الت ةةعيد العسةةكر   علةةو التحةةرذ الفةةور 
ا  قطةةاع غةةنة علةةو نحةةو قةةد يقةةود اينتهاكةةات اإلسةةرائيلي  وتجنةة  أن يةةةدى وةةذا الت ةةعيد طلةةو طشةةع

 يوتعتمد م ةرل فة .طلو  دام بين السلط  وأحد أو بعي الف ائ  يةدى بدوره طلو حا  فوضو
 مالجهةادةو محمةا ة يذلذل علو ع ق  طيب  كونتهةا مةع مختلةف الف ةائ ل بمةا فيهةا قيةادة حركتة

 .علو مدى سنوات من ايت ا  المباشر
يمكةةن أن ينةةتج   طلةةو تجنةة  أو تقلةةيص التهديةةد الةةذتهةةدف  يوةةذه التحركةةات الم ةةري  التةة

كة  مةا  يفة ووضةوحا   ا كثةر تحديةدا   يططةار رةية  وة يوضةعا الةراون تنةدر  فة يعن قطاع غنة فة
يمكن أن تسعو طسةرائي  طلةو  مح ةوالهدف ا بعد لهذه الرةي  وو طحباط  .يتعلق بمستقب  القطاع

ولكةن بشةك   -و ا ريل ووو طعادة الوضةع من خ   خلق حقائق تةدى طليا عل فرضا تدريجيا  
 .عندما كانت م ر مسةول  عن القطاع 1491طلو ما كان عليا قب  حر   -يخر 

حتةو اتنل ولكنةا قابة   ولكن طذا كان لدى م ر مث  وةذه الرةية  تجةاه تهديةد يبةدو بعيةدا  
وةةذا  يفةة  ن يقتةةر ل فلةةي  ثمةة  مةةا يةةد  علةةو أن لةةدى ا ردن بةةدوره رةيةة  لمةةا يمكةةن أن يخةةي

علةو  ل لن يكون مق ورا  مالح ةفا رج  أنا طذا لج ت طسرائي  طلو وذا  .التهديد طذا اقتر  بالفع 
ستسةعو طلةو طعطةاء ا ردن مسةةولي  عنهةا بشةك  أو  يقطاع غنةل بة  سيشةم  الضةف  الغربية  التة
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 .بآخر بعد اقتطاع أكثر من ن ف مساحتها لم لح  الكت  ايستيطاني  والجدار العان 
الكونفدرالية  ةيبدو بعيةدا اتن بعةد حقبة  طويلة  انحسةر فيهةا خيةار  مالح ة حي  أن وذا 

ولكةن وةذا ي  ي.الفلسةطين يمةن تةاريخ تجةاونه النضةا  الةوطن وأ ةب  جةنءا   مالفلسطيني  ا ردني  
ث ووةذا وةو مةا يحةد .أو مسةتحي    يمنع تجديده طذا أ ب  خيةار الدولة  الفلسةطيني  المسةتقل   ةعبا  

علةةو ا ري اتن بالنسةةب  طلةةو دولةة  تشةةم  معظةةم الضةةف  الغربيةة ل حتةةو ي نقةةو  كاملهةةال وتتمتةةع 
عةةاد يلقةةو قبةةوي لةةدى بعةةي أقطةةا   يمالخيةةار ا ردنةةةكمةةا أن وةةذا  .بةةين أجنائهةةا يبتةةرابط جغرافةة

 .المةسس  العسكري  ال هيوني 
يعيةةد م ةةر طلةةو  محةة ةطمكةةان طسةةرائي  أن تلجةة  طلةةو  يومةةن الناحيةة  العمليةة ل لةةن يكةةون فةة

 .قطاع غنة بشك  من ا شكا  بمعن  عن ارتباط ما بين ا ردن والضف 
قةد يمثة  تهديةدا لعمةانل   واض  تجةاه وةذا ايحتمةا  الةذ يولي  وناذل بعدل موقف أردن

وربمةةا يجةةون القةةو  طن  .يمكةةن أن يطةةرح فيهةا يعلةةو م ةلح  لهةةا حسةة  الظةةروف التة  وقةد ينطةةو 
 يفة  الضف  يمث  تهديدا لعمانل مثلما يمث  الخيةار الم ةر  يف يخيار ا ردنلجوء طسرائي  طلو ال

حا  انهيار السلط  الفلسطيني  وتدفق عشرات اتيف من الفلسطينيين  يللقاورةل طي ف غنة تهديدا  
 .علو استقرار ا ردن طلو المملك  طلبا للجوء علو نحو يمث  خطرا  
ق  بين م ر وقطاع غنة فرضت علو القةاورة تطةوير ووكذال فبالرغم من أن الع ق  الوثي

يةثر عليهال وأن  ل  ا ردن بالضةف  الغربية  تفةري   الجان  الذ يرةي  لمستقب  وذا القطاع ف
من م ر ومن ا ردن وأكبر حجما وأثرا  عليا أن يطور بدوره رةي  مماثل ل فالمشكل  أوسع نطاقا  

 .وذا اإلطار يمن أن ُتح ر ف
مسةةتقب  الضةةف  ويحةةدد م ةةير فلسةةطين وموقعهةةا  يلقطةةاع يةةةثر بالضةةرورة فةةطن مسةةتقب  ا

 يولو أن وناذ بقي  من حيوي  ف .ودولا يالرسم يوك  ذلذ يةثر علو النظام العرب .المنطق  يف
 .وذا النظامل لما غابت عنا الرةي  حيث ي ي   أن تغي 

 


