
 



  العربية الثورات تأثير
 الفمسطيني الوطني والمشروع الفمسطينية المصالحة عمى

                                                     
 حماد مجدي. د                                                        

 
 تغييرات مشارؼ عمى العربية المنطقة وضعت قد الجارية العربية الثورات فّ أ في شؾّ  ال

 تمؾ أىميا كثيرة، أشياء في عنيا ستختمؼ أنيا يبدو أخرى، وبداية مرحمة نياية عند لوقوفيا كبرى،
دارتياو  والدولة وقواه، وطرقو بالحكـ ةتصممال  . والخارجية الداخمية اتياجاىتوا سياساتيا،و  ا 

 وكرامة االجتماعية والعدالة الحرية عمى ركزت التي الثورات، تمؾ رفعتيا التي الشعارات إف
 جديدة؛ وطنية نظـ بناء ىو ىدفيا أف بدا حيث ،"القومية القضايا" عمى طغت قد والمواطف، الوطف
 النظاـ ىي الديموقراطية إف. عصري مجتمع وبناء االستبداد، قدسية ونزع الديموقراطية، أساسيا
ذا الدكتاتورية؛ صنعتيا التي االنحطاط حاؿ مف بالخروج يسمح الذي األمثؿ  أولى مف كانت وا 

 عربي وعي تشكيؿ سيعيد منو الخروج فإف ؛"إسرائيؿ" أماـ االستسالـ ىي االنحطاط ذلؾ عالمات
 بشعار "النظاـ إسقاط يريد الشعب" :شعار اقترف فقد لذلؾ. البوصمة مركز فمسطيف فيو تحتؿ جديد،

 في الفمسطينية القضية تأتي ثـ مف .العربية المياديف مف العديد في" فمسطيف تحرير يريد الشعب"
 .خاصة بصفة مصر ثورة أىمية تبرز وىنا المتوقعة، الخارجية التغييرات مقدمة

 
 :العربي الربيع مغزى –أولً 

ي استراتيجي عمى النظاـ أمنلقد تحولت المسألة الفمسطينية، بخاصة قطاع غزة، إلى عبء 
لقاء عبئيا عمى  ،التممص مف غزةعمى  5002عاـ  منذ أقدـ شاروف العربي، بخاصة عمى مصر، وا 

، لكف الفصائؿ باالنحيازيعاني الدور العربي والمصري ىناؾ مف اتيامات كذلؾ كاىؿ مصر. 
فإذا كانت مصر قد نجحت في تفاقات المتتابعة. االخطر ىو عدـ احتراـ الفصائؿ المتناحرة األ

حماس وفتح، بعد أسابيع مف قياـ الثورة فييا؛ فإف السؤاؿ اآلتي التوصؿ إلى اتفاؽ مصالحة، بيف 
 يبرز عمى الفور: ما ىو مستقبؿ ىذه المصالحة، وما ىي حظوظيا مف النجاح؟

ف لـ يكف فوراً بكونو صار ممكناً  تعامؿ مع ما كاف مستحيالً الالربيع العربي  لقد حقؽ  ، وا 
 عمى قدرتيا يحدد فمسطيف مف موقفيا إف. موقعيا مصر استعادة طريؽ عمى البداية ىي. فقريباً 



. البوصمة ىي الفمسطينية المسألةف ،أيضاً  وخارجو العربي، الوطف في ستراتيجيةاال مصالحيا حماية
 . إضافية قوة تمنحيا ،الطريؽ عمى خطوة ىي فتحو  حماس بيف لممصالحة القاىرة ةرعايو 

 ةالسياسي الوظيفة أف ذاؾ ،بعدىا ما ستكوف غير ةالعربي الثورات قبؿ الفمسطينية ةالقضي إف 
 المحنة استخداـ عف فضالً  القائـ، العربي الوضع تعزيز مف جزءاً  كانت "إسرائيؿ" مع الصراع إلدارة

سباغ الصراع، إطالة عند ةوالعربي ةاإلسرائيمي الرغبتاف التقت لقد. ذاتو لمغرض الفمسطينية  الفرادة وا 
 مختمؼ ككياف كيانيـ لبمورة ذلؾ أرادوا وفاإلسرائيمي: الحؿ عمى مستعصياً  يجعمو ما ،عميو ةالجوىري

 التصّدي يتجّنبوا كي نفسو الشيء أرادوا والعرب ،السالح بقّوة ليا ورادع عمييا، متفّوؽ المنطقة، في
 عمي يستولي فيما أنظمتيـ، عمييا تسيطر مقاومة إنشاء داعميف عصرية، ومجتمعات دوؿ لبناء

 قابمة غير سمعة بوصفو الصراع صناعة نجمت الرغبتيف لقاء وعف .والفساد االستبداد مجتمعاتيـ
 .كّميا ةالتاريخي اتالمحط في يتبّدى كاف ما وىذا لمصرؼ،

 
 :الشعبية السياسية القوة –1
 القوة صعود اإلطالؽ، عمى أىميا يكف لـ إف العربية، الثورات نتائج أىـ مف أف في شؾ ال

 التطور ىذا تجاه اإلسرائيمية المواقؼ تأمؿ مف ذلؾ عمى أدؿ وليس ،الشعبية العربية السياسية
 أثبتت التي األميركية اإلدارة عمى غضبيا جاـ صبّ  إلى اإلسرائيمية الحكومة سارعت لقد. المركزي

 عف األميركية اإلدارة تخمي أف واعتبرت. األصدقاء عمى وتنقض األعداء أماـ تتراجع أنيا بتصرفاتيا
 ليذا. الضرورة وقت" إسرائيؿ" عف تتخمى قد ألنيا ؛جسيـ بخطر ىاينذر  مبارؾ مثؿ مخمص حميؼ
 ضعؼ ثمرة سوى ليس المنطقة في يجري ما كؿ أف معتبرة أوباما ضد قوية حممة انطمقت السبب
 التي األرضية اليزة أف إلى المعمقيف بعض وأشار. والقاىرة تركيا في يوخطاب ونتاج ،المتحدة الواليات

 . ياتالفي يمكف ال استراتيجية اً آثار  ترؾست المنطقة بيا تمر
 ال تكمف االنعطافة أف إال ،"إسرائيؿ" إزاء المصرية السياسة بشأف بعد يتغير لـ شيئاً  أف ورغـ

 فاالنتفاضات. حياً  عاد مات أنو حسبوا ما بأف اإلسرائيمييف استشعار بداية في إنما النقطة ىذه في
 األكاديمي فإ بؿ. صحيحاً  يكف لـ العروبة اضمحالؿ عف قيؿ ما أف تظير ةمتزامنال العربية الشعبية

 في أكثروا المحمميف فإ ىآرتس صحيفة في كتب" فودة إيمي" العربية، الشؤوف في المتخصص
 عبد جماؿ وفاة مع اختفيا العربية واإليديولوجية العربي الوطف أف عف الحديث مف األخيرة السنوات
 مف أخرى عواصـ في العاصفة والتظاىرات ومصر، تونس في الثورات لكف" ،0791 عاـ الناصر

 أىمية أف عتبراو  ،"أبداً  يختؼِ  لـ العربي الوطف أف اإلثبات، يمـز كاف إذا ما تثبت، العربية الدوؿ



 المغوية، العالقات" حيث أخرى عربية دوؿ إلى األحداث انتقاؿ أسباب إدراؾ في تفيد ذلؾ مالحظة

 ،"أخرى أماكف عمى ما، مكاف في يقع حدث فييا يؤثر ساحة العربي الوطف تجعؿ والتاريخية، الثقافية
 فمف العربي، الوطف في وسياقات خطوات" الدواـ عمى قادت التي مصر أىمية إلى رأشا كما

 الثورات أيضاً  وربما االنتفاضات، المظاىرات، إلى أيضاً  الحالية الثورة تؤدي بأف االفتراض المعقوؿ
 ".العربي الوطف في أخرى أماكف في

 في بدأ ما" وأف القمقـ مف خرج العربي المارد أف حيفا جامعة مف بقاعي دافيد الدكتور ورأى

 بجرّ  وييدد كمو، العربي الوطف في اليشيـ في النار كانتشار ينتشر وليبيا مصر إلى وانتقؿ تونس
 مف العنؼ ينبع الماضي، وبخالؼ. السياسي االستقرار وعدـ العنؼ مف آخر عصر لىإ المنطقة
 يممكوف نيـأ جماىيرلم تبيف فقد. جماىيرال وىو أال العربية السياسة في معروؼ غير جديد مصدر
 جوىري تغيير العربي الوطف عمى يجري. السياسية القوة وىو يستعمموه ولـ قطّ  يعرفوه لـ جديداً  شيئاً 
 حكـ نظاـ أي" أف وأوضح. "والحكاـ الحكـ نظـ مف الجماىير خوؼ حاجز ُكسر لقد: ثورة يكوف ربما

 – أوالً : رئيسة اتجاىات ثالثة في االضطرابات، تأثيرات مف منيعاً  نفسو يرى أف يستطيع ال عربي
 نحو يدفع حافز مثؿ وُتستعمؿ الجماىير، عند فجأة ظيرت التي القوة ىي ىذه ؛الخالصة الفوضى
 إف. بالضرورة مؤيدة ال معارضة جبارة قوى في تنطمؽ واالستسالـ القمع أجياؿ إف. احتجاج أعماؿ
 أخرى دوؿ سعي – وثانياً . كبيرة تأثيرات ذات جوىرية ثقافية ظاىرة الحاكـ مواجية في ؿاالنع رفع
 المسمميف اإلخواف حركات نشاط – األىـ المركزية الظاىرة ىي وىذه – وثالثاً  الجماىير، تأجيج إلى
سقاطيا الداخؿ مف النظـ عةزعز ل  .وا 

 الوقت طواؿ يحاولوف الذيف اإلسرائيمييف المحمميف مف لمكثير القصيد بيت الثالثة النقطة وفي
 إنما ديموقراطية، وال ثورة، ليس العربية المنطقة في يجري ما أف األوروبييف مف لسامعييـ التأكيد
 لدى شرعيتيا تناؿ التي القائمة، العربية الحكـ أنظمة مع تقريباً  يمتقوف ذلؾ وفي. لإلسالمييف سيطرة
 .اإلسالمي التطّرؼ وجو في وقوفيا ادعاء مف ؛الغرب

 
 :القوى موازين تغيير -2

 تبدؿ عف معبراً  العربي، الربيع تصاعد مع العربي، الوطف في ينتشر بدأ جديد مناخ ىناؾ
 األوضاع إعادة الصعب مف سيكوف استراتيجي، تبدؿ وىو والشعوب، الحكومات بيف القوى موازيف

 . العربية الثورات قبؿ عميو كانت ما إلى



 استقرار إلى الخارجية القوى ركوف عف نتج ،أيضاً  الخارجي المزاج في مالحظ تبدؿ وىناؾ
 أجيزة جمعتيا التي المعمومات خطأ وعف فييا، مباغت تغيير وقوع واستبعادىا العربية، النظـ

 مف شابيا ما الحظ الغربية الدوؿ مواقؼ تابع ومف. العربي الواقع حوؿ ليا التابعة االستخبارات
 . النقيض إلى النقيض مف أياـ خالؿ سموكيا غيرت وكيؼ وتناقض، وحيرة اضطراب

 يفمت أف خشية مصر، في أسرع تحرؾ إلى المتحدة، الواليات بخاصة الغربية، الدوؿ بادرت
 االستراتيجي التحوؿ معنى آخر أحد أي مف أكثر تعرؼ المتحدة الواليات إف. أيدييا مف األمور زماـ

 :أسباب لعدة لسياساتيا، والمناىض العربي، الوطف في الجاري الخطير،

 المنطقة في الرئيس ىدفيا باعتباره االستقرار عف دوماً  تتحدث المتحدة الواليات أف: أوليا
 القمع جانب إلى ،ةاقتصاديو  ةاجتماعي إصالحات إجراء مع القائـ، الوضع استمرار يعني ما ،العربية
 قاؿ وكما. تدريجياً  تقميصوو  الخطر، مواجية عمى قادرة وتجعميا القائمة السمطة تقوي ،المكثؼ

نيـ شعوب، بدؿ أشخاص مع التعامؿ يفضموف إنيـ أوباما إلى كيسنجر منذ األميركيوف  عودة ضد وا 
 عاـ نفصاؿالبا تبدأ يتال العربية، القومية الثورة صفحة طيّ  سبقت التي المرحمة إلى المنطقة
 .نياية بال ذلؾ بعد توامتد ،0799 عاـ ىزيمة خالؿ مف توتواصم 0790

 أميركية مصمحة ليس إسرائيمية مصمحة ليس وما. إسرائيمية مصمحة ليس التغيير أف: ثانييا
 فميس عمييـ، تفوقيا يزيداف ألنيما العرب، وضعؼ انييار استمرار تريد "إسرائيؿ". أيضاً  غربية أو
 ليا يضمروف أعداء إليو والداعيف حممتو أف تعرؼ ؟يقود أيف إلى تعمـ ال تطوراً  تؤيد أف المعقوؿ مف
 دعـ في وتراخيو معيا، وسالمو منيا، موقفو بينيا كثيرة ألسباب نظاميـ ويقاوموف ،شديداً  كرىاً 

خراج العرب، مف وأعدائيا خصوميا  تشاء ما تفعؿ وتركيا معيا، القوى موازيف مف وشعبو جيشو وا 
 . والبعيد القريب محيطييا في

 مختمط، نظاـ إلى تحولو أو فيو، اختراقات حدوث أو القائـ، العربي النظاـ سقوط إف :ثالثيا
 .ليا معادية وأخرى ديموقراطياً  محكومة بمداف بيف صراعات فيو ستنشب

 العربي الوضع بإعادة ييدد ومجتمعياً  شعبياً  مسنود نظاـ إلى العربية البمداف انتقاؿ :رابعيا
 منيا األمريف المتحدة الواليات عانت التي العربية، القومية الثورة احتواء قبؿ سائداً  كاف ما إلى

 عمى جديداً  تاريخياً  عربياً  رداً  تكوف أف وتخاؼ إسقاطيا، مف تتمكف أف قبؿ مريراً  صراعاً  وصارعتيا
 في مرة ألوؿ تحممو تمرد إلى قادت ،مديدة تطورات مف تالىما وما حزيراف، وىزيمة االنفصاؿ جريمة
 التي المختمفة، وقواه بفئاتو العربي المجتمع ىي التاريخ، مسرح عف غائبة بقيت قوة العرب تاريخ
 ما مع كغاية، الوطني واالستقالؿ كوسيمة، الشخصية والحرية كيدؼ، الديموقراطي النظاـ تطرح



عادة ،"إسرائيؿ"و لمغرب المعادية القومية الحركة استعادة إلى بالنسبة ذلؾ عمى يترتب أف يجب  وا 
 العرب وعالقات العربية، العربية والعالقات تحرسيا، التي النظـ وأدوار العربية، الثروة مسألة طرح
 . اإلسرائيمي العدو مع الصراع في الجماىير ودور العالـ، مع

 
 :الثورية الخارجية السياسة –ثانياً 

 المصري القومي األمف بيف العضوي االرتباط يمميو إنما فمسطيف قضية مف مصر موقؼ إف
 في بالغاً  تأثيراً  يؤثر فييا يحدث وما والزماف، المكاف بحكـ عادية دولة ليست مصر إف. وفمسطيف
 ىي العالـ في دولة ألية الخارجية السياسة كانت فإذا. والعالمية اإلقميمية بيا؛ المحيطة الدوائر
 إزاء كنا فإذا خارجية؛ تغييرات يستتبع أف بد ال الداخمي التغيير فإف ؛الداخمية لسياستيا انعكاس

 . المتوقعة والخارجية الداخمية التغييرات حجـ نتصور أف فمنا" ثوري تغيير"
 الخارجية والسياسة الثورية الخارجية السياسة بيف كبيراً  فرقاً  ىناؾ أف تأكيد ينبغي ذلؾ مع

. يةالخارج السياسة ال الداخمية السياسة عمى تتركز ثورة ألية األولى الميمة أف ذلؾ أساس لمثورة؛
 ةمباشر  التالي اليوـ في ثورة، أية تتبنى أف الممكف، مف يسول بؿ ،المتوقع مف ليس أنو ذلؾ معنى

 مصر، ثورة فإف ثـ مف. االستقرار مف بيا يعتد درجة تستعيد حتى ،"ثورية خارجية سياسة" لقياميا،
 عمى" الثورة" تتجسد أف قبؿ مف ثورية، خارجية سياسة تمارس أو ترسـ أف إمكانيا في ليس ثورة، وأية
 ".الجديد النظاـ" ويقوـ رض،األ
 

 :التغيير توجهات –1
 بما نطقت الخارجية السياسة عف لمحديث مواتية الفرصة أف اعتبرت عندما الثورة مصر إف

 نبيؿ الثورة مصر خارجية وزير بو أدلى حديث أوؿ موضوع ىذا فكاف .هؤكدت أف الثورة أرادت
 جديدة صفحة وستفتح يناير، 52 ثورة بعد جديدة روح لدييا مصر إف": الواحد بالحرؼ قاؿ. العربي

 مع اإلقميمي، دورىا مصر وستستعيد ،"عدو أنيا نعتبر ال" التي إيراف فييا بما الدوؿ، جميع مع
 ،"السالـ معاىدة ببنود تمتـز" بأف "إسرائيؿ" وطالب". الحقوؽ في التفريط وعدـ باالتفاقيات االلتزاـ
 األوراؽ قراءة لعدـ ونظراً  ما، بطريقة طبيعية كدولة إسرائيؿ معاممة" كاف يامن اليدؼ أف موضحاً 
 ".المعاىدة يخالؼ ما وىو متميزة معاممة إسرائيؿ معاممة جبت أنو تصور البعض فإف سميمة؛ بطريقة

 التي البنود بعض وبيا مقدسة، ليست البمديف بيف السالـ اتفاقية إف": أيضاً  العربي وقاؿ
 ال ولكننا لمتغيير، قابمة بنود عمى تحتوي ديفيد كامب اتفاقية إف" وأضاؼ. "صياغتيا إعادة مكفي



 بتطبيؽ يتعمؽ ما بخاصة صحيح، بشكؿ المعاىدة في جاء ما طبيؽ"تػبب وطال. "اآلف فييا نفكر
 بعقد أيضاً  وطالب. "أقامتيا التي المستعمرات جميع مف إسرائيؿ انسحاب يعني الذي ،545 القرار
 ما ،اإلسرائيمي العربي الصراع لتسوية األوروبي واالتحاد المتحدة األمـ رعاية تحت دولي مؤتمر
  .7691 عاـ منذ "إسرائيؿ"ػل الكامؿ باالنحياز ىيمف الذي األميركي، الدور عف االبتعاد يعني

 أميركياً  جيداً  سيتطمب الثورة لمصر الخارجية السياسة تحدي أف عنيت التصريحات ىذه إف
 ويعطي. مرة مف أكثر كبيراً  تغيراً  منيا المتحدة الواليات مواقؼ تغيرت التي ،الثورة ىذه لفيـ إضافيًا،

 تؤجؿ أف تريد ال فإنيا ذلؾ مع التحديات، ىذه خطورة تعي الثورة بأف انطباع كؿ الواضح البياف ىذا
 بشأف العربي إيضاح ويأتي. المتحدة الواليات مواجية في أو ،"إسرائيؿ" مواجية في سواء خوضيا؛
 ىزتيا التي- الخميجية األطراؼ بعض يجد حيث األىمية؛ بالغ توقيت في إيراف مع العالقات
 افتعاؿ عبر تكوف ربما الثورة احتماالت مف لإلفالت الوحيدة الفرصة أف -حوليا الثورية التغيرات
 ألدركوا المنطقة؛ تطورات بشأف إيجابياً  النفطية الممالؾ تمؾ تفكير كاف ولو. إيراف مع جانبية معارؾ

يراف مصر أف  المنطقة داخؿ مف لمتحديات التصدي عمى القادر اإلقميمية القوة مثمث تشكؿ وتركيا وا 
 المنطقة، شعوب مصالح تراعي يجابية،إ بسياسات ،(المتحدة الواليات) خارجيا ومف ،("إسرائيؿ")

 .األطمسي حمؼ خادـ ودور النفط، حارس دور وتيجر
 ومصالح مصر، بمصالح االىتماـ إلى المصرية الخارجية السياسة عودة إف نعـ،
 لتحقيقيا، التحرؾ وسبؿ أىدافو يحدد يجابيإ منظور مف إيراف، مع والعالقات وحقوقيـ، الفمسطينييف

 الواليات هقودت الذي" األوسط الشرؽ" لنظاـ مناىض ،جديد عربي نظاـ إلى السميـ الطريؽ ىي
 .وأىدافيا ومصالحيا "إسرائيؿ" مقاس عمى تبنيو أف وتريد المتحدة،

 
  :ثورةمأول إنجاز قومي ل –2

، كذلؾ المتوقعة لمثورة المصريةالقومية اتفاقية المصالحة الفمسطينية كانت باكورة اإلنجازات 
بالمصالحة التي  "إسرائيؿ"فوجئت  .قرار رفع الحصار المفروض مف العيد البائد عمى قطاع غزة

اىو بما تمكنت مصر الثورة مف تحقيقو في أسابيع، فما كاف مف نتنيي فتح وحماس، و تمت بيف حركت
 ثـ، "أو مع حماس إسرائيؿيختار بيف المصالحة مع "إال أف صرح بأف عمى رئيس السمطة أف 

 ".لف يكوف مف سالـ مع االثنيف"مطمؽ: بغرور  أضاؼ
و المصالحة حققعمى ما ت ،تصؿ إلى حدود اليستيريا سرائيميةاإلأجؿ إف ردود الفعؿ 

الفمسطينية مف مناعة لموحدة الوطنية، حيث كاف يجب أال يحصؿ ىذا الشرخ في مرجعية مقاومة 



شرائح الشعب  ،تصرفت عمى أساس تفكيؾ، ثـ تفتيت "إسرائيؿ". إف ذلؾ يؤكد أف "إسرائيؿ"
ف أ ثمف خالؿ إلغاء نيائي ألي توازف محتمؿ، حي ،واالستفراد بالسمطة الفمسطينية ،الفمسطيني

 .أسيما في استمرار الشرخ وفداحتو بيف السمطة وحماسودور مصر، اتفاقيات أوسمو 
في حيف أف قطاع غزة ىو  ،تستيدؼ الضفة الغربية وحدىا "إسرائيؿ"أكثر مف ذلؾ فإف 

قرار ية المصالحة الفمسطينية، وكذلؾ ، وذلؾ يفسر شراسة ردود الفعؿ عمى اتفاق"كياف عدائي"بمنزلة 
  وشائنًا".مخجالً "كاف ر عمى قطاع غزة، والذي وصفو نبيؿ العربي بأنو رفع الحصا
تميد أف وحدة المرجعية الفمسطينية س بمعنىغيبت حقوؽ الشعب الفمسطيني،  "إسرائيؿ"إف 

يعيد لمقضية الفمسطينية مركزيتيا في الوجداف العربي والضمير عربية، ما س ردعإلعادة بمورة قدرات 
شرعية وجودىا، مف  يشكؿ انتقاصاً  جاىدة لجعؿ كؿ انتقاد ليا "إسرائيؿ"ؿ تعم مف ثـ .العالمي

مقاومة جادة أية ىا، واتياـ تناعيا الدائـ عف تعريؼ حدودويترافؽ مع ىذا االزدراء بعقوؿ الناس ام
تحريؼ المصطمحات، إلى تندة في ىذا المسمسؿ مف تشويو الحقائؽ و ، مس"إرىابية"العتداءاتيا بأنيا 

ميا إىدار حقوؽ شعب لذلؾ تمارس منذ قيالعالمي بالذنب ألنيا كياف ميدد، المجتمع اإشعار 
  .حؽ العودة في مقدميا، وفي جميع األراضي الفمسطينية، و فمسطيف، داخميا

"إسرائيؿ" في االنفالت مف لتمادي  يضع حداً الواعد سإال أف عودة مصر إلى ممارسة دورىا 
تعبر عف حيوية االلتزاـ بالحقوؽ القومية واإلنسانية، كما في جدية الثورات العربية ، كما أف المساءلة

بما يوفر لمتنمية كامميا، في تمكيف شعوب األمة مف استرجاع ت اإلصرار عمى تحقيقيا، وأيضاً 
 .فرصتيا، ولممواطنة حضورىا وكرامتيا

 ألنياية المصالحة الفمسطينية، ية عمى اتفاقسرائيمىذا كمو يفسر حماقة وانفعالية الردود اإل
في ما تقوـ بو مف اعتداءات  "محايدة"عمييا بعد اآلف االتكاؿ عمى مصر  تدرؾ أنو لف يكوف سيالً 

أنو يضع أماميا المزيد مف التحديات  "إسرائيؿ" ى، األمر الذي تر ولبناف عمى المقاومة في قطاع غزة
  .زيد مف المساعدات العسكريةواألعباء العسكرية، وىذا بدوره سوؼ ينطوي عمى م

الكامنة، التي العربية الحيوية  ،والعالمي إجماالً  ،خاصةبالرأي العاـ األميركي لقد اكتشؼ 
أخرى، لكف رغـ  تعثر أحياناً ، و بيا تخترؽ أنظمة االستبداد بنجاح أحياناً  اإذف ،كانت مكبوتة وميمشة

أف شعوبيا قادرة عمى أكد عرب كأمة واحدة، و أرجع التعامؿ مع ال ىذا التبايف فإف الربيع العربي
 .تحقيؽ مطالبيا المشروعة

التي صدمت حقيقية المفاجأة ال ه ىيالمصالحة في فمسطيف خطوة في ىذا االتجاه، وىذإف 
ف بمفردات يتقنيا نتنياىو، مطالباً إسرائيؿ الواليات المتحدة باستمرار  ، وىو سر عشوائية انفعاالتيا، وا 



يراف. االلتزاـ بضرورة التفوؽ االستراتيجي عمى كؿ العرب،   "إسرائيؿ"وحمفاؤه في  ،يبقى نتنياىووا 
اإلقرار  رافضاً  "إسرائيؿ"،إنكار، بذريعة أف العالـ يعمؿ عمى نزع شرعية  ، في حاؿوفى الكونجرس

كونيا ىي التي إلى  "إسرائيؿ"دفع يي ذال وى ،الصييونية يدتياوتخمؼ عق ا،وعنصريتي ابأف عدواني
 .تنزع الشرعية عف نفسيا، وىذا ما يؤكده المجتمع الدولي

 ،مقاومة ناجعة، بؿ تأسيس وحدة مصالحةالمف خالؿ إنجاز  ،مف ىذا المنظور تأتي مصر
تقوقع مف ال، كؿ ييودي يحتكـ إلى ضميره ،تحرير فمسطيف، ما يؤوؿ إلى تحرير الييودليمثؿ باكورة 

. اإلسرائيمية لمسياسات كبيرة" ال: "قوؿ اآلف مصر باستطاعة أصبحواإلرىاب الفكري.  ،العنصري
 الموقؼ. والقومية الوطنية مصالحيا عمى بناء سياساتيا، رسـ في وحقيا سيادتيا ممارسة يعني وىذا

 .تابعة وليست ،"إسرائيؿ"و  المتحدة الواليات مع مصر عالقة أساس الكامؿ االستقالؿ يجعؿ الجديد

يف سنة، أربع، طواؿ ؿ"إسرائي"إف تخمي مصر عف القضية الفمسطينية، وانحيازىا الكامؿ إلى 
بعيد، وغير قادرة عمى التخطيط قدرة عمى التأثير في محيطيا القريب وال ةجعميا فاقدة أي

الداخمية لحماية مصالح طبقية، تكونت عمى ىامش  ستراتيجي. سقط النظاـ السابؽ في المعبةاال
ات كامب ديفيد استراح النظاـ مف عبء العرب وقضيتيـ، يواتفاق واالنفتاح. منذ السادات العولمة

 % مف األوراؽ في يد الواليات المتحدة، بما في ذلؾ أوراؽ السياسة الداخمية. 99رافعًا شعار 

مف عمرىا بكثير. أما سياستيا الخارجية فبدأت اآلف، بدأ عصر الثورة التي تبدو أكبر 
 ،عادت مصر مف البوابة الصحيحة .بالخطوة العممية الصحيحة عندما رعت المصالحة الفمسطينية

قَسـ الوطف الذي تحريض النظاـ السابؽ، سياسة عربية جديدة، بعيدًا مف  وينتظر منيا الكثير لرسـ
 .اإلسرائيمي مع إيرافالصراع األميركي  يف متحاربيف، يدير شؤونوالعربي إلى معسكر 

 
ً:الفلسطينيةًالتحوالتً–ثالثا ً

 القضية مستقبؿو  بؿ الفمسطيني، الوطني والمشروع المصالحة، مستقبؿ احتماالت تقرير إف
 . والسياسية التاريخية أصوليا وتحديد أوسمو، اتفاؽ أنتجت التي العقمية في البحث قتضيي برمتيا،

 

 :النهائي مفاوضات الوضع –1
فوؽ جممة -تكشؼ التسوية القائمة والمسيرة الجارية أف المفاوض الفمسطيني يخسر كثيرًا  

إذا اقتنع أنو يتفاوض فعاًل عمى "وضع نيائي". مؤدى ىذا أف عميو أف  -خسائره الفادحة حتى اآلف



بؿ. تبدو ىنا يدرؾ أف ما ىو مضطر إلى التخمي عنو اآلف يجب أف يبقى ممكف االستعادة في المستق
يتفاوض مف نظرة آنية، بينما  -صاحب الحؽ التاريخي-المفارقة صارخة؛ حيث أف الفمسطيني 

ع يتفاوض مف منظور تاريخي؛ وىو يتفاوض عمى "الوض -صاحب الدعوى األسطورية- اإلسرائيمي
نيائية" .. لكف إلى حيف! لذلؾ فيو يعمؿ عمى أف تكوف األوضاع "النيائي" يدرؾ أنو "وضع نيائي".

 يائية" بالنسبة إلى مخطط "إسرائيؿ"،مفتوحة عمى التدىور، لكنيا "غير ن بالنسبة إلى الفمسطينييف،
يمكف رصد العديد مف التحوالت الفمسطينية التي جعمت ىذا التوجو والتوسع، و إنما قابمة لالطراد 

 ممكنًا: 

 .مف مبدأ صراع الوجود إلى مبدأ نزاع الحدود أوليا:
  .ف شعار "تحرير فمسطيف" إلى شعار "االستقالؿ الوطني"م :ثانييا

  .مف شعار "االستقالؿ" إلى "الدولة االفتراضية" :ثالثيا

  .مف مبدأ التحرير إلى منيج التسوية :رابعيا
  .مف شعار مقاومة "اتفاقات اإلذعاف" إلى " شعار احتراـ "اتفاقات أوسمو" :خامسيا

 .Wishful Thinking مف الشرعية الثورية .. إلى النزعة الرغبوية :سادسيا
 مف مطمب الدولة الفمسطينية المستقمة إلى الدولة "ثنائية القومية". :سابعيا
  .مف حؿ الصراع إلى إدارة األزمة الفمسطينية :ثامنيا

 .مف التسوية إلى "الحرب عمى اإلرىاب" :سابعيا

، بخاصة جساـ في مسيرة النضاؿ الفمسطيني كانت ليا تبعاتإف ىذه التحوالت الفمسطينية 
؛ ذلؾ أف التخمي عف ىوية حركة األرضعندما حانت "لحظة مواجية الحقيقة" كما ىي متجسدة عمى 

فمسطيني، ألف  - التحرر الوطني قد رافقو اعتبار الشعب الفمسطينييف طرفًا في "نزاع" إسرائيمي
. كذلؾ فإف اعتبار "مخيـ الجئيف 6991مف دوف نكبة عاـ  6917القضية الفمسطينية بدأت عاـ 
التخمي عف أخالقيات ومعنويات  ريد التحرر مف االحتالؿ، رافقو أيضاً تكبير" مجرد منطقة محتمة، 

حركة التحرر الوطني، التي ال يمكف أف تعني إال حؽ العودة. إف حركات التحرر الوطني تتخمي عف 
االستقالؿ، وأصبحت دولة، لكنيا في حاؿ الالجئيف ال تغير شيئًا إذا صيغة حركة التحرر إذا نالت 

  .أصبحت دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة
إف المأساة سوؼ تستمر وتتعاظـ، وسوؼ يصبح الشعب الفمسطيني مرتعًا ألصوليات 

عف . في إطار الحديث ، وفؽ المنطؽ اإلسرائيميإذا استمر برفض التسوية "الواقعية" متعددة
، يقبؿ العرب بشروطيا كما "إسرائيؿ""الواقعية"؛ ال بد مف االعتراؼ بأف التوصؿ إلى تسوية مع 



يقبميا اإلسرائيميوف، بات بحد ذاتو اعتقادًا ميتافيزيقيًا غير واقعي، يصر عميو مف حولوا "الواقعية" إلى 
في إطار مسعى  " كضرورةإيديولوجية ال تتعامؿ مع الواقع، بؿ مع ضرورة التحمي بصفة "الواقعية

 ."إسرائيؿ"، وغير "إسرائيؿ"لنظاـ الرسمي الغربي، بشأف اىيمنة تبني 
تناقضات "الصراع" إلى مجرد "نزاعات"، يمكف إيجاد  في سياؽ ىذه العممية فإف تحويؿ

مجرد وىـ آخر مف أوىاـ بعض أقساـ الحركة الوطنية الفمسطينية، التي لـ يعد  تسويات ليا، إنما ىو
الوطني يشكؿ رافعتيا التاريخية، في تجديد أو إعادة إنتاج ذاتيا، كضمانة الستعادة الحقوؽ  التحرر

  الوطنية عمى وطنو. الوطنية التاريخية لشعب ساد عمى أرضو، ولو لـ يمتمؾ سيادتو
خالصة ما تقدـ أف ثمة فصؿ جديد في الحاؿ الفمسطينية؛ في ىذا الفصؿ ستكوف قضية 

قوى التي شكمت التاريخًا، بمقدار ما حدث مف تغيير في تكويف واتجاىات وأىداؼ  التحرر الوطني
في مجموعيا حركة التحرير، والتي حممت لواء تمؾ القضية. يعود ذلؾ إلى اعتماد "منيج التسوية"، 

االنقساـ العميؽ الذي نتج عف دخوؿ اإلسالـ حاؿ وفؽ التصور اإلسرائيمي، مع ما تبع ذلؾ مف 
عمى المستوى الفمسطيني، عمى خط القضية بقوة منذ العقد الماضي، والشيخوخة التي دبت  السياسي،

 في القوى التي عممت في إطار منظمة التحرير الفمسطينية.

 

 :طغيان التناقضات الداخمية –2
بنائيًا، وخمؽ وضعًا لـ يتعود  ال شؾ في أف ىذا االنقساـ الفمسطيني قد أحدث خمالً 

الفمسطينيوف عميو، ولـ يطوروا أدوات، ولـ يفرزوا قادة مؤىميف لمتعامؿ معو، غير أف األخطر مف 
ىذا االنقساـ شيوع الفوضى الناجمة عف صراع القوة والنفوذ، بيف مجموعات متصارعة في الحركتيف 

 حماس، وتنقسـ كؿ منيما بدورىا بيف شمؿالرئيسيتيف المتيف ينقسـ الفمسطينيوف بينيما: فتح و 
عمى أيضًا  فيي تنطوي ،لذلؾ باتت المعضمة أبعد مف صراع بيف حركتيف، ومشروعيف ،"أجندات"و

صراعات ما بات متجذرًا إلى الصراعات مصالح بيف قادة لكؿ منيـ مجموعتو، و"أجندتو". مف ىذه 
إلى تحويؿ المسألة الفمسطينية برمتيا مف  يؤدي ماحد يصعب اقتالعو عبر اتفاقات بيف الحركتيف، 

 حاؿ إلى أخرى، وينقميا مف فصؿ في تاريخيا إلى فصؿ آخر.
في ىذا الفصؿ الجديد، تطغى التناقضات الداخمية؛ الناجمة عف صراعات المصالح والقوة 

تمؾ  بعد يـو إلى أداة ُتستخدـ في إدارة والنفوذ، عمى التناقض مع االحتالؿ، الذي يتحوؿ يوماً 
التناقضات. ال يعني ذلؾ أف الصراع ضد االحتالؿ، الذي يمثؿ التناقض الرئيسي في قضايا التحرر 

 بتحقيؽ أحد طرفيو نصرًا الوطني، يضمحؿ أو يتالشى؛ فيو معطى موضوعي غير قابؿ لإللغاء، إال



ىذا ممكف، وال  بد أف يأخذ صورة تسوية تاريخية نيائية. أما وأف ال ، أو بالتوصؿ إلى حؿ الحاسماً 
ذاؾ وارد، حتى في ظؿ التدىور المتزايد في الوضع الفمسطيني، يصبح السيناريو األقرب إلى الواقع 
في الفصؿ الفمسطيني الجديد ىو انفجار متزايد لمصراعات الداخمية، عمى نحو يحجب الصراع ضد 

 طابعو. العدو حينًا، ويبعده عف "الكادر" حينًا آخر، مف دوف أف يمغيو أو يغير
نظرًا ألف ىذه الحاؿ الفمسطينية الجديدة ليست ساكنة، بؿ تتسـ بديناميكية شديدة، يصبح 

 معبعد سنوات، ال فقط بعد شيور، المصالحة الجديدة ضروريًا استشراؼ الصورة التي ستكوف عمييا 
اة شعبيـ انخراط أعداد متزايدة مف الناشطيف والمقاوميف في االقتتاؿ الداخمي، وتحوليـ مف حم

وقضيتيـ إلى مقاتميف، يرىبوف ىذا الشعب ويمثموف عبئًا عميو. لـ يعد خفيًا أف قادة المجموعات 
 . راتيـ العسكرية تدريبًا وتسميحاً األكثر قوة ونفوذًا في الحركتيف عاكفوف عمى تطوير قد

ي الفصؿ مجدية، فمـ تعد أدوات إدارة الصراعات الفمسطينية ف ال تبدو الوساطة التقميدية
المنتيي مجدية في الفصؿ الجديد. مف دوف أدوات جديدة، داخمية باألساس، مف خالؿ حركة شعبية 
تيدؼ إلى التحرر مف سطوة أمراء "فتح" و"حماس"، وتواجو االحتالؿ في كؿ مكاف، وتفرز قادتيا 

قد ينتيي ف ؛الميدانييف المناضميف القادريف عمى استعادة الطابع الوطني التحرري لقضية فمسطيف
 بيف الحركتيف، في أحد أكثر 6917الفصؿ الفمسطيني الجديد إلى تقسيـ األراضي المحتمة عاـ 

وىزاًل. يجد ىذا السيناريو أساسو في واقع مؤلـ يقوؿ إف ما يفصؿ بيف غزة والضفة  السيناريوىات سوء
ط. عندئذ قد ينتيي حمـ الدولة كيمو مترًا فق 92بات أكبر بكثير مف المسافة الجغرافية التي ال تتجاوز 

الفمسطينية المستقمة بدويمتيف بائستيف، تسيطر عمى كؿ منيما إحدى الحركتيف المتيف خدع معظـ 
 الفمسطينييف أنفسيـ عندما وضعوا قضيتيـ بيف أيدييما. 

 
 
 

 حل الدول الثالث: –رابعاً 
الصراع عمى فمسطيف، كاف في المناقشات النظرية والسياسية واألكاديمية، إزاء مستقبؿ 

سرائيمية ، وفكرة إقامة دولة واحدة تقوـ عمى  السجاؿ الدائـ محتدمًا بيف فكرة إقامة دولتيف، فمسطينية وا 
أسس المساواة والديموقراطية والمواطنة بيف كؿ مف يعيش عمى أرض فمسطيف التاريخية، مف مسمميف 

يقبع في قمب التطورات التي تشيدىا ىذه ومسيحييف وييود. بيد أف األمر شبو البدييي الذي 
المنطقة، بتقمباتيا الحادة، ىو ذلؾ المنطؽ الغريب والمفاجئ لمواقع عمى األرض، الذي يفاجئ 



الجميع بسيناريوىات قد ال تخطر عمى باؿ أحد. فعوضًا عف الحميف المذكوريف صار الواقع يقوؿ إف 
 تاف فمسطينيتاف ضعيفتاف.ىناؾ حاًل ثالثًا: دولة إسرائيمية قوية، ودويم

ربما جاز وصؼ الوضع الفمسطيني بأنو األخطر في تاريخ القضية الفمسطينية، ألف االنقساـ 
رافيا الفمسطينية كما لـ يحدث في تاريخ غالحزبي واالختالؼ السياسي انعكسا عمى الجغرافيا والديمو 

فاتيـ كانت فوؽ الجغرافيا الوطنية، الفمسطينييف. اختمؼ الفمسطينيوف كثيرًا في القرف لكف كؿ اختال
وبقيت عمى مستوى القيادات واألحزاب واألطروحات. حتى في أوج األزمات التي تحولت إلى 

 صدامات مسمحة لـ يحدث أف انعكست عمى جغرافيا الوطف الفمسطيني.
إف حؿ الدوؿ الثالث ىو الذي يموح في األفؽ، مع ضرورة التحفظ عمى استخداـ تعبير 

" لوصؼ كياني الضفة الغربية وقطاع غزة المنفصميف. فما لـ يسترد االقتناع لدى طرفي "دولة
الصراع الفمسطيني بأف فكرة إقصاء أي طرؼ لمطرؼ الثاني مف "الجغرافيا" التي يسيطر عمييا 
الطرؼ اآلخر ىي باختصار مستحيمة، فإف االنفصاؿ الجغرافي سيكرس. ليس في مقدور أحد تقدير 

. يائي لمثؿ ىذا االنفصاؿالمآؿ الن ، لكف باإلمكاف القوؿ إف ىذا االنفصاؿ سيكرس مع مرور كؿ يـو
كؿ أسبوع يمر عمى الفمسطينييف وىـ عمى وضعية االستقطاب بيف غزة والضفة يعزز مف الوضع 

 الراىف، ويجعؿ مف ظرفيتو وسمتو وضعًا يصعب الرجوع عنو. 
فيي  ،يف، وأعمؽ مف تناقض بيف مشروعيفلذلؾ باتت المعضمة أبعد مف صراع بيف حركت

تنطوي، فوؽ ىذا وذاؾ، عمى صراعات مصالح بيف قادة لكؿ منيـ مجموعتو، بؿ ولو أحيانًا  
"أجندتو". يعني ذلؾ أننا إزاء معضمة تحوؿ "ميميشيوي" لبعض مف أىـ أجنحة ومجموعات حركتي 

تيا مف حاؿ إلى أخرى، وينقميا مف فتح وحماس عمى نحو يؤدي إلى تحويؿ المسألة الفمسطينية برم
 فصؿ في تاريخيا إلى فصؿ آخر.

النتيجة أف الحركة الفمسطينية أخفقت في الخيارات التي أخذتيا عمى عاتقيا، ال فقط بسبب 
 إنماضعؼ قواىا في مواجية عدوىا، أو لعدـ توافر الظروؼ الدولية واإلقميمية المواتية ليا فحسب، 

روح وىذا بدوره ناجـ عف غياب الشرط الذاتي لذلؾ، بحكـ تخّمؼ إدارتيا، ، بسبب عدـ توافر أيضاً 
المؤسسة، والقيادة الجماعية، والعالقات الديموقراطية في بني ىذه الحركة، وميميا لمنيج بث 

، عمى حساب تنمية الفكر النقدي، وحسابات الجدوى، والحفاظ عمى اإلنجازات، لشعارات واإلنشائيةا
 العقمية المزاجية التي طبعت ىذه الحركة بطابعيا. كما بسبب سيادة

 
 مأزق حماس:  -خامسا  



إف مآزؽ فتح عديدة ومعروفة، بخاصة منذ قبوليا "مشروع السالـ العربي"، الذي أقرتو قمة 
، وىو نفس ما ورد في خطاب السادات أماـ الكنيست، وصواًل إلى التنازالت 2891فاس عاـ 

، الذي يعتبر المحدد الرئيسي لتقرير مستقبؿ مأزؽ حماس ، أماالجسيمة في اتفاقيات أوسمو
لقد تعرضت المصالحة، فيو المأزؽ ذاتو الذي تواجيو منذ قررت االنضماـ إلى "نظاـ أوسمو". 

حيث  ؛سبتمبر أيموؿ/ 22حماس إلى حممة استيداؼ إسرائيمية وغربية واسعة، منذ ما بعد أحداث 
تيا اإعالنيا "منظمة إرىابية"، واتخاذ إجراءات عديدة لتجفيؼ منابعيا المالية، واستيداؼ قياد جرى

تتخذ إجراءات التأقمـ الضرورية لمحفاظ عمى نفسيا. وبما أف  حماس. بدأت باالغتياالت اإلسرائيمية
ي كاف يئف حيث أف المجتمع الفمسطينو  شعبيتيا كانت في صعود مقابؿ تردي أداء فتح في السمطة؛

مطالبًا بتحقيؽ اإلصالح الداخمي، وتصويب مسيرة التسوية التي لـ تجمب لو سوى الدمار والجدار 
والكانتونات، وجدت حماس فرصتيا في تحصيف نفسيا عبر الشرعية االنتخابية، وقررت دخوؿ 

  النظاـ السياسي الفمسطيني بحذر عبر بوابة المجمس التشريعي.
اعتماد تكتيؾ التغيير التدريجي طويؿ األمد، تغيير يحمي وجودىا  سعت قيادة الحركة إلى

، حتى وال يطيح بمنطمقاتيا، ويجعميا في منزلة بيف المنزلتيف، قدـ داخؿ النظاـ والقدـ األخرى خارجو
تـ مواءمة المواقؼ. لذلؾ حاولت الحركة في خطابيا التنظيري حوؿ االنتخابات التفريؽ بيف دخوؿ ت

 عف السمطة. "مستقمة"يعي واالنضماـ إلى السمطة، معتبرة المجمس مؤسسة المجمس التشر 

أف كاف ىدؼ حماس أف تترجـ قوتيا في الشارع الفمسطيني إلى قوة انتخابية تمكنيا مف 
تتحوؿ بموجبيا إلى قوة المعارضة المركزية داخؿ المجمس التشريعي. بالتالي تكسب القدرة عمى 

لى تغيير مواقفيا. فتقوـ باستغالؿ ىذا الوضع لفترة األربعة أعواـ تغيير وضعيا، دوف أف تضطر إ
 لتسييؿ القياـ بمتطمبات تحوليا إلى حركة سياسية، تعمؿ مف داخؿ النظاـ السياسي بالكامؿ. 

في مفارقة  ،لـ تنجح الحركة في ترجمة خطتيا االنتقالية إلى واقع ممموس؛ فقد حصمت
ما أرادت في ىذه المرحمة الحرجة. ىكذا انتقمت مباشرة مف عمى تأييد انتخابي أكثر م ،عجيبة

وضعية وجودىا خارج النظاـ السياسي بالكامؿ، إلى وضعية االضطرار لقيادة ىذا النظاـ مباشرة، 
دوف مرحمة انتقالية إلعادة التأىيؿ. فقد أصبح لزامًا عمييا، وىي تواجو سياًل مف الضغوط الداخمية 

العموميات التي كانت ستستند إلييا لو أصبحت في وضع المعارضة والخارجية، أف تخرج مف 
والتفاوض  "إسرائيؿػ"المريح، ألف العموميات لـ تعد تفي بالغرض، بخاصة تجاه مسألتي االعتراؼ ب

 مف جية أخرى. -الستمرار بتبني المقاومة المسمحةمف جية، وا-معيا 



في مآزؽ صعبة، وقمبت كؿ المعادالت، ف نتائج االنتخابات أدخمت كؿ القوى الفمسطينية إ
أكبر، ألنيا  سحماشؾ أف مأزؽ  وأدخمت معيا في نفؽ ىذه المآزؽ األطراؼ العربية والدولية. ال

سحرية لتفكيؾ أعباء  تسممت السمطة بيذا الشكؿ المفاجئ وىي غير مستعدة ليا، وال تممؾ عصاً 
 والفكري وعف تنظيماتيا المدربة. التركة الثقيمة، رغـ كؿ ما قيؿ عف برنامجيا السياسي 

تنبغي استعادة كؿ ما تقدـ، في إطار استشراؼ احتماالت مستقبؿ المصالحة، ومدى 
حماس ر مف صعوبات وعقبات كثيرة تواجو يجمع معظـ التوقعات عمى التحذيحظوظيا مف النجاح؟ 

 :اً حصر ال مع فتح،  مف بينيا، مثااًل المصالحة وبعد  الثورات العربية، في ظؿ
والمجتمع الدولي؛  "إسرائيؿ"التي تنظـ ما بقي مف عالقة مع  اتفاقات أوسموالموقؼ مف  -2

، التي تحكميا بنود االتفاقات لتسيير أمور الحياة "إسرائيؿ"بالتالي الموقؼ مف العالقة المباشرة مع 
 اليومية لممواطنيف. 

؟ والجواب ة والمقاومة في آف  الموقؼ مف نيج المقاومة، وىؿ يمكف الجمع بيف السمط -1
تبحث عف ذريعة لتنفيذ ما تبقى مف مخططاتيا لمتيويد والضـ  "إسرائيؿ"معروؼ، بخاصة أف 

 واالستيطاف والسيطرة عمى القدس. 
الموقؼ مف فتح والتنظيمات األخرى؛ ىنا تبرز أسئمة أخرى منيا احتماالت المواجية  -3

الموقؼ مف التنظيمات األخرى، بخاصة حركة الجياد بيف أنصار فتح وأنصار حماس؟ ثـ ما ىو 
، أو إطالؽ صواريخ 2899اإلسالمي، إذا قررت التفرد بالقياـ بعمميات داخؿ فمسطيف المحتمة عاـ 

 عمى المستعمرات؟ ىؿ ستطالبيا بالتيدئة أـ سترغميا عمى ذلؾ؟ 
موظفيف، الموقؼ مف السمطة نفسيا بكؿ ما فييا مف فساد وقصور؟ ىؿ ستسرح ال -9

بخاصة رجاؿ األمف، وىـ في معظميـ مف فتح؟ وما ىو البديؿ في ظؿ األوضاع المالية الصعبة، 
والحصار اإلسرائيمي، والشروط القاسية المفروضة عمى السالح والتراخيص لقوى األمف؟ ثـ كيؼ 

 ستنفذ برنامجيا لتطبيؽ الشريعة اإلسالمية في مجتمع متعدد األدياف واالتجاىات.
في ظؿ ظروؼ صعبة تمر بيا المنطقة؛ إذ ال بد مف ، لموقؼ مف األوضاع اإلقميميةا -5

حماس معيا عالقات طيبة، بينما ىناؾ مف يراىف لدوؿ العربية التي تقيـ توازف في العالقات مع ا
 عمى أنيا قد تنحاز إلى "الحمؼ الجديد" بيف إيراف وسورية وحزب اهلل في لبناف.

ف حماس تواجو بواقع آخر ىو التعامؿ مع دوؿ العالـ إالدولي؛ إذ الموقؼ مف المجتمع  -6
ورفضيا التعامؿ معيا، إال بنبذ العنؼ، واالعتراؼ موقؼ محدد مف شروطيا  واألمـ المتحدة، واتخاذ

 طة الطريؽ.ري، وتبني االلتزامات الواردة في اتفاقات أوسمو وخ"إسرائيؿػ"ب



ط متعاكسة ومتضاربة، ىناؾ مجموعة مف ف حماس أصبحت اآلف ترزح تحت وطأة ضغو إ
يقاؼ تقديـ  ،الضغوط الخارجية، اإلسرائيمية واألميركية واألوروبية، التي تنذرىا بعدـ االعتراؼ وا 

 حماسترفض مد يد العوف الحقيقي لحركة ، وتأتي متوازية مع ضغوط مف فتح لمسمطةالمساعدات 
المعمنة وبرنامجيا االنتخابي وشعاراتيا  حماس ضغوط مواقفيالتخطي األزمة، بالمقابؿ تواجو 

 وجماىيرىا، التي تتوقع منيا ترجمة األقواؿ إلى أفعاؿ.
 

    :المشروع الوطني الفمسطيني -ساً داس
بالنظر إلى تبايف التوجيات المشروع الوطني الفمسطيني تتأكد تأثيرات المصالحة عمى 

الحوارات فيو بعض الفمسطينييف بمتابعة أخبار  ينشغؿالفمسطينية في ىذه المرحمة؛ ففي الوقت الذي 
، ينشغؿ فمسطينيوف آخروف مف خارج ىذه المصالحةالتي تجرييا فصائؿ فمسطينية لمعرفة مصير 

 عف مصير القضية عمومًا. و  الفصائؿ عف وجية أخرى
 يستند الباحثوف عف وجية أخرى إلى واقع أف الحوار الوطني الفمسطيني ال يحاوؿ مناقشة

والموارد، سواء  ايا واألعباء التي تواجو النضاؿ الفمسطيني، بقدر ما يحاوؿ إعادة تقاسـ المكانةالقض
الفمسطيني، يأسًا، أو مف دوف  ، وأف االقتتاؿ الداخمي بات يدفع الشعبالمنظمةفي السمطة أو في 

 اختيار، نحو العودة إلى الوراء أو القفز إلى األماـ.
الفمسطينية عف  أنو بعد جالء عجز القوى الوطنية يتضحاء؛ خيارات العودة إلى الور  في

تجسيد خيارىا، الذي يتمثؿ جوىريًا في إدارة الشأف الداخمي باستقاللية، نشأت الحاجة إلى وصاية أو 
الخيار األردني في الضفة الغربية، وعودة اإلدارة  شراكة خارجية. وعادت إلى الواجية أصوات تناقش

 . 6917قبؿ حرب عاـ  غزة، وىو ما كاف قائماً قطاع  المصرية إلى
فزاعة  عودة إلى الوراء، باتت ترى في استخداـ خيارات القفز إلى األماـ؛ وىي أيضاً  كما أف

وأنو لـ يعد ىناؾ مجاؿ  ،لقبوؿ الدولة الفمسطينية "إسرائيؿ""الدولة الديموقراطية" وسيمة ضغط عمى 
عمى  دوفويشد ، وانسداد أفؽ الدولة الفمسطينية المستقمة.االستيطاف امة دولة فمسطينية في ظؿإلق

 بمساواة تامة. أنو لـ يعد ىناؾ خيار سوى دولة واحدة يعيش فييا العرب والييود
بتعاظـ الخطر  تعرض أطروحات العودة إلى الوراء أو القفز إلى األماـ في ظؿ إحساس

المفروض  أيضًا؛ أساس ذلؾ أف الحصار الوجودي، ال فقط عمى القضية الوطنية، إنما عمى األفراد
وتنامي نزعات العنؼ في  ،تباطؤ المصالحةعمى الفمسطينييف في ظؿ صمت دولي وعربي، كما 



ثمة مف يتمنى عودة االحتالؿ اإلسرائيمي،  إلى حد أف بات يدفع نحو البحث عف مخارج؛المجتمع، 
 ربية جديدة. فرض وصاية دولية أو ع فيما يتمنى آخروف عودة الوصاية، أو

واسعة، أوجد تباينات داخمية  ،ولألرض المتواصمة، إف افتقار الفمسطينييف لمدولة الواحدة
 الخيارفالميؿ في الضفة الغربية إلى  ؛"شطري الوطف" سياسية بيفوأسيـ في خمؽ تمايزات جيو 

إلى العالـ، أما في غزة فالحاؿ  تياما، فاألردف كاف حاكمًا في الضفة، وىو بواب يجد قبوالً  ياألردن
 والقطاع غدت مصر ىذه البوابة. مختمفة، فنظرًا النعداـ التواصؿ بيف الضفة

أنو ال مطمع ألي منيما في العودة لمسيطرة ال عمى  برغـ أف مصر واألردف يعمناف جياراً 
الذي كاف يخضع لكؿ منيما في الماضي، فإف الواقع السياسي  الفمسطينييف عمومًا، وال عمى الشطر

القضية الفمسطينية عمى الدواـ جزءًا مف األمف الوطني المصري،  قد كانتليشير إلى تباينات. 
 التعاطي أبدًا مع قطاع غزة إال بوصفو بوابة ليذا األمف. أما القضية الفمسطينية عمى بالتالي لـ يتـ

أف داخمي مصيري ألكثر مف سبب. فضاًل عف أف الضفة الغربية كانت الصعيد األردني، فيي ش
 مف ثالثيف عامًا جزًء مف السيادة األردنية. طواؿ أكثر
خارجيًا؛  ي المصري بالطموحات الوطنية الفمسطينية ألنيا ظمت أمراً قوميصطدـ األمف ال لـ

الحاؿ، فثمة في الجانب اصطدمت مرارًا مع ىذه الطموحات. وأيا تكف  ف السيادة األردنيةلك
بيف الضفتيف، تحت شعار فيدرالي أو كونفيدرالي،  الفمسطيني مف ال يزاؿ يؤمف بوجوب إعادة الوحدة

الضفتيف لـ تتقبؿ قرار فؾ االرتباط، وال تزاؿ تعتبره غير دستوري. واليـو  وثمة قوى سياسية مؤثرة في
برغـ ، عف ضرورات العودة إلى الخيار األردني عمناً  في الضفة الغربية تتحدث قوىلـ يعد سرًا وجود 

 االستقاللي الفمسطيني. أنيا كانت إلى وقت قريب ضمف الخط
 كفيؿ بإنياء عوامؿ مصالحة حقيقيةتوصؿ إلى اليعتقد كثر مف الفمسطينييف أف عدـ 

نعداـ واالممانعة األخيرة، التي ال تزاؿ تقؼ في وجو إشيار المطالبة بالوصاية، فالوضع المريع، 
ففيما ال تزاؿ الفصائؿ تتحدث  قريب، يجعؿ مف التفكير في وجية أخرى أمرًا عاديًا. تغييراآلماؿ ب

الوطني، صار الشارع يتحدث عف الرغبة في األمف الوجودي والمعيشي. ىكذا يبدو أنو  عف المشروع
آخروف قضايا  شناقيالوقت الذي تنشغؿ فيو فتح وحماس بمناقشة الحصص في األجيزة األمنية،  في

 أزمة العمؿ الذي لـ يعالج الثغرة األساسية في اتفاؽ مكةو يمثؿ وفي رأييـ أن ،المستقبؿ األبعد

 الوطني الفمسطيني، واكتفى بمعالجة جوانب الحصص في حكومة الوحدة.
 

 :اإلسرائيمية والهيمنة الثورة -سابعاً 



 تغييرال وآفاؽ ،العربيةتداعيات الثورات ب يتعمؽ ما كؿ في الحيرة مف كثيرب "إسرائيؿ" تتعامؿ
 وسائؿ أماـ األغمب في الصمت والعسكرييف السياسييف القادة التزاـ ورغـ. المنطقة في االستراتيجي

 القمؽ كاف األولى لموىمة. المستقبؿ بشأف دييـل اليقيف انعداـ فرط مف ينفجروف يكادوف فإنيـ اإلعالـ
 مف نوع الواجية احتؿ ما سرعاف لكف تونس، في االنتفاضة انفجرت عندما "إسرائيؿ" في الموقؼ سيد

 عدـ في فقط ليس أخطأت اإلسرائيمية االستخبارات أف جمياً  وبدا. مصر في ةثور ال أعقاب في الذعر
 يتعمؽ فيما األقؿ عمى اإلسرائيمية، االستخبارات آمنت فقد .نتائجيا توقع في أيضاً  إنما ،اتثور ال توقع

 حتى استقالتو أعمنت إف ما لكف. العاصفة يتجاوز سوؼ وأنو وآمف مستقرّ  بارؾم نظاـ بأف بمصر،
 تراجع الثورة مطالب مع الجيش تجاوب ومع. المصري الجيش إلى مطمئنة "إسرائيؿ" أف أشيع

  .المستقبؿ بشأف االستخبارات تمؾ لدى الثقة منسوب
 
 :الستراتيجي الكنز غياب –1

"مبارؾ كنز استراتيجي إلسرائيؿ"، ىذا ما قالو بنياميف بف أليعازر وزير الصناعة والتجارة 
دوار ال يمكف تقدير كاف نظاـ مبارؾ يقوـ بأ "إسرائيؿ"اإلسرائيمي في تصريح شيير. مف وجية نظر 

ففي  ؛يؿ"ستراتيجي إلسرائإكنز وصؼ مبارؾ بأنو " ف ىناؾ الكثير مما يبررإستراتيجية. أىميتيا اال
أكبر مساحة زمنية وجغرافية ممكنة مف األمف االستراتيجي واالقتصادي. زاؿ  "إسرائيؿ" تمنح هعيد

 "السالـ"، بينما تضاعؼ بالنسبة إلى العرب. لـ يتحقؽ "إسرائيؿ"خطر الحرب الشاممة والتقميدية عف 
مى كؿ الجوار العربي ، بينما تحققت سيناريوىات حروب واعتداءات ع"إسرائيؿ"إال بالنسبة إلى 

لـ يكف تغييرًا  "إسرائيؿ"بيف العرب وقضية السالـ بؿ إف مف المفارقات الصارخة أف مبعث  .تقريباً 
يجعميا "أكثر قبواًل" مف الجانب العربي، بؿ عمى العكس لـ يحدث أف تمادت  "إسرائيؿ"في مواقؼ 

"مبادرة في تطمعاتيا التوسعية، وفي ممارساتيا العدوانية والعنصرية، كما فعمت منذ  "إسرائيؿ"
 . السادات"

 نحوإلى انخفاض موازنة التسمح اإلسرائيمي مف  "الكنز االستراتيجي"اقتصاديًا قادت سنوات 
أكثر مف ثالثة عقود مف النمو  "إسرائيؿ"ما منح %، 23مي إلى أقؿ مف % مف الناتج القو 33

ستراتيجية االقتصادية لـ تكف وؿ المتقدمة. وكأف ىذه اليّبة االاالقتصادي والصعود إلى مستويات الد
غاز البتبرع مرعب عمى حساب ثروات مصر تمثؿ في صفقة  "الكنز االستراتيجي"كافية فقاـ 

عمى  بسعر بخس أقؿ مف سعر التكمفة العالمية، موفراً  "إسرائيؿ"، إذ تدفؽ غاز مصر إلى الخيالية



بالييف دوالر سنويًا )مقابؿ ذلؾ تـ رىف  23االقتصاد اإلسرائيمي وفؽ بعض التقديرات ما يقارب 
 مصر كميا لممشيئة األميركية مقابؿ أقؿ مف بميوني دوالر كمساعدة سنوية(. 

 

 :التغيير ةقاومم -2

، ػ"إسرائيؿ"المحيطتيف بغّيرت البيئتيف السياسية واألمنية العربية قد الثورات  ال شؾ في أف
في معادالت الحرب  العربيةمجتمعات اللكف األكثر إقالقًا بالنسبة ليا أف ىذه الثورات أدخمت 
لـ يكف واردًا البّتة،  معمـو أف ىذا العامؿ .والسالـ، وفي موازيف القوى، في الصراع الدائر في المنطقة

دورىا، مف قبؿ ذه المجتمعات وتعطيؿ ، بحكـ تيميش ىّؿ خارج حسابات السياسة والصراعإذ ظ
، طواؿ العقود الماضية، إذ إنو "إسرائيؿػ"ل ال شّؾ في أف ىذا كاف وضعًا مثالياً األنظمة الدكتاتورية. 

، فضاًل عف أنو ا ابتزاز األنظمة واالستفراد بياأخرج قوة المجتمعات مف دائرة موازيف القوى، وأتاح لي
 .رادتيا كدولة ديموقراطية في المنطقةليا تعاطؼ العالـ بادعاء ف كرس

ي السياسات، ر جذري فيّ ال يعني بالضرورة حصوؿ تغي" إسرائيؿػ"ر األنظمة بالنسبة لإف تغيي
، لغير مصمحتيا. لذا، فإف صعود دور المجتمعات ىو ما يبدو وحده العامؿ وال في موازيف القوى

 .و معاني جديدة ال تخدمياالجديد الذي مف شأنو أف يغّير معادالت الصراع، ويكسب

في حاؿ تـ اعتماد ىذه الحاؿ، وتحويميا إلى نوع مف  "إسرائيؿ"السؤاؿ اآلف: ماذا ستفعؿ 
ثقافة سياسية تفيد بخروج مئات األلوؼ إلى الحدود في تظاىرة شعبية وسممية لعبور الحدود؟ أو ماذا 

انت مزاحة مف الناحية الفعمية( ستفعؿ إذا تمت إزاحة الجيوش العربية مف المشيد )وىي أصاًل ك
ير عنيا في لمصمحة نوع مف مقاومة شعبية سممية تتوّخى استعادة الحقوؽ ولو بالمعايير التي تـ التعب

بشعارات تتناسب مع  مقاومةفي حاؿ دّعمت ىذه ال "إسرائيؿ"؟ ثـ ماذا ستقوؿ قرارات األمـ المتحدة
عدالة والكرامة، مف نوع نريد العيش في دولة واحدة القيـ اإلنسانية العالمية، أي قيـ الحرية وال

 أي كمواطنيف متساويف في الحقوؽ والواجبات؟ ،ديموقراطية ومدنية

إنما باتت في مجاؿ لـ تعد محكومة بأمزجة الحكاـ، أف معادالت الصراع ذلؾ يعني 
، "إسرائيؿ"ثورة، لف تحتمؿ عدوانية الف مصر إفي تفاعالت الصراع.  ارأيي اي بات ليت، الالشعوب

أكثر أف ىذه  "إسرائيؿ"ما يثير قمؽ العربي. التي تحّط في الواقع مف قدر مصر ومكانتيا في إقميميا 
حقيقية، تتمثؿ بتآكؿ  "وجودية"تحدث في وقت تعاني مف مخاطر  ،فييا ومف حوليا ،التحوالت

محاوالت نزع الشرعية و مصر أيضًا(، تخسر  محيطيا اإلقميمي )فيي خسرت إيراف ثـ تركيا وىا ىي
، عنيا عمى الصعيد الدولي، مف الناحيتيف السياسية واألخالقية، بعد أف نزعت عنيا صورة الضحية

 .دولة استعمارية وعنصرية ودينية أخرىوبعد أف انكشفت عمى حقيقتيا 



سطينييف ير في معطيات الصراع بيف الفميىذه الدالالت تعّزز االعتقاد بأف أي تغ
حدث يس ى عسكرية، وال بمجرد حرب أخرى، لكنوواإلسرائيمييف لف يحدث بمجرد تغيير في موازيف قو 

لثقافية، التي يمكف أف تحصؿ في أساسًا بفعؿ التغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية وا
 .التي ستشمؿ المجتمع اإلسرائيمي بالضرورةبمداف ىذه المنطقة،  مجتمعات

ؽ طرؽ: فإما تواكب أماـ مفتر  "إسرائيؿ"تقؼ  بينمانحو التغيير،  جو المنطقة العربيةاآلف، تت
حؿ الدولة  ، ما يعني التخمي عف كونيا دولة استعمارية وعنصرية ودينية، وقبوؿعممية التغيير

 ّززيع ما، أو أي حؿ آخر يؤدي أو يمّيد لو، أو مقاومة عممية التغيير الجارية، الواحدة الديموقراطية
 .في مواجية عممية تغيير تاريخية "إسرائيؿ"الحاليف تقؼ مسار نزع الشرعية عنيا؛ وفي 

 

 

 : إسرائيل وخريف فمسطين ربيع -3
 ،المستقمة الفمسطينية الدولة قياـ إلعالف المتحدة لألمـ المجوء بعد العاـ المشيد ضبابية رغـ

 الصحيحة، الطريؽ عمى العربة وضع بعد الخطوة، بيذه يبدأ قد ميؿ األلؼ طريؽ إف القوؿ يمكف
 خريطة عمى مرسومة وحدود ممموس، واقع إلى الدولة ىذه تحوؿ وىو النيائي، اليدؼ نحو والسير
 أسوة بدأ، "فمسطيف ربيع" إف القوؿ يمكف ووعيد، تيديد مف صدر ميماف .دولياً  بيا معترؼ ،رسمية
ف العربي، بالربيع  تنطمؽ فمسطينية، ونيضة عربية، صحوة مع تزامف اإذ طيبة ثماراً  ستحمؿ أزىاره وا 

 .حقيقية وطنية مصالحة تدشنيا ،ودائمة حقيقية وطنية وحدة مف
 عمى حرب بشف ىاتيديد فحتى بدأ، قد" إسرائيؿ خريؼ" إف أيضاً  القوؿ يمكف المقابؿ في
 كما منتصرة، منيا تخرج أف تضمف ال شاممة حرب نشوب واحتماؿ الوباؿ، عمييا ستجر الفمسطينييف

 منيا تنفذ ولـ ميتة، ولدت االتفاقات ىذه ألف نتيجة أية يعطي لف أوسمو اتفاقيات بإلغاء التيديد أف
 لمناورات خاضعاً  ورؽ، عمى حبر مجرد واألساس الجوىر بقي فيما ،القشور سوى "إسرائيؿ"
 اجتماعات في الدولية المحافؿ في الفمسطينييف "جرجرة"و الوقت كسب ومحاوالت ،"إسرائيؿ"

  :المستويات مختمؼ عمى فادحة خسائر "إسرائيؿ" تكبد النتيجة فكانت منيا، طائؿ ال ومؤتمرات
 ،"إسرائيؿ" معاداة إلى ودفعيا تركيا،: المنطقة في األكبر اإلسالمي الحميؼ خسارة :أوليا

 ". الحرية أسطوؿ" عمى االعتداء جريمة عف االعتذار ورفض والغرور، لمصمؼ نتيجة
 الشعب واستفزاز مصر،": السالـ معاىدات" في األكبر العربي الشريؾ خسارة :ثانييا

 في الشباب ثورة معاني فيـ أو العدوانية، الممارسات مضاعفات باالعتبار األخذ دوف مف المصري،
 في جرى ما النتيجة وكانت. مصري مقتؿ عف اعتذار مجرد تقديـ رفض عمى واإلصرار مصر، ربيع



 أف صدقت التي العربية الدوؿ وخسارة المصري، المزاج عمى أولي كمؤشر اإلسرائيمية السفارة
 عنيا تراجعت ما سرعاف وتجارية ديبموماسية عالقات معيا وأقامت ،"إسرائيؿ" مع ممكف" السالـ"

 .الصييوني التعنت نتيجة
 إلقامة معو االنطالؽ الممكف مف وكاف أوسمو، اتفاقات في الفمسطيني الشريؾ خسارة :ثالثيا

 .الحمقاء اإلسرائيمية السياسة لوال ةشامم" ةإسرائيمي - ةعربي تسوية"
 ممارسات مف أوروبا دوؿ وتمممؿ العالمي، العاـ الرأي فم كبير جزء خسارة :رابعيا

 .عدة دوؿ في القضاء يالحقيـ مجرميف إلى والمدنييف العسكرييف قادتيا وتحوؿ ،"إسرائيؿ"
 النمو، مزاعـ رغـ لإلسرائيمييف، والمعيشية واالقتصادية االجتماعية األوضاع انييار :خامسيا

 عمى الحكومة، سياسة ضد مثيالً  ليا "إسرائيؿ" تشيد لـ التي الكبرى التظاىرات في واضحاً  ذلؾ وبدا
 !".رحؿإ" شعار وأوليا وشعاراتيا، العربية الثورات تقميد أمؿ

 اإلقميمية القوى" مف اثنتيف مع قياميا، منذ عميقة، ستراتيجيةا عالقات "إسرائيؿ" أقامت لقد
 إلى بينيما، المعاىدة إبراـ بعد مصر، إلييما أضيفت ثـ وتركيا، إيراف وىما المنطقة؛ في" العظمي

 ذاتو الوقت في ىي الثالث الدوؿ أف المفارقات ومف". استراتيجياً  كنزاً " كاف مبارؾ أف اإلعالف حد
 إقميمي؛" حميؼ" أي بدوف فييا تقؼ التي "إسرائيؿ" تاريخ في األولى المرة لكنيا". كبرى إسالمية دوؿ"

 مع التحالؼ تفكيؾ خطوات وتسارعت وتصاعدت ،"ستراتيجيا عدو" إلى الثورة بعد إيراف تحولت فقد
 قياـ بعد المشيف، الوضع ىذا مف مصر وأفمتت ،"إسرائيؿ" مواجية في" ثوري" بدور وقياميا بؿ تركيا،
 .مغايرة جوىرية باحتماالت يوحي المستقبؿ أف إلى تشير التي الثورة،

 فيناؾ ؛ليا تبعاً  المنطقة غابة لرسـ ،اإلسرائيمية - الفمسطينّية الشجرة مف االنتقاؿ عدـ لكفّ 
 عصرية دوؿ بناء في يمضوا لـ إف العرب أفّ  الظفّ  وأغمب. الصراع خارجو  لقضّية،ا خارج قضايا

 .حرّ  ومجتمع ةمحترم دولة إقامة عمى الفمسطينّييف مساعدة يستطيعوا لف حّرة ومجتمعات
 الطاولة، تقمب قد التي الممارسات عف والبعد بالصمود، إال يمر فمف" الفمسطيني ربيعال" أما

 المصالحة تحقيؽ يقتضي الواجب أف كما بسالـ، األزمة مف لمخروج الذرائع "إسرائيؿ" وتعطي
 استفزاز أي عمى لمرد واالستعداد الفمسطيني، لمشعب داعـ موحد عربي موقؼ وتأميف ة،حقيقيال

 شاممة، سممية بانتفاضة واالتفاقات، المعاىدات مفاعيؿ إلغاء الحتماالت الباب يفتح بما إسرائيمي،
لى زواؿ. ،في خريفيا "إسرائيؿ""شعب الجباريف"، وأف  الفمسطينييف أف لمعالـ تثبت  وا 

 استراتيجية إلى يتحوؿ موحد، سياسي برنامج في تتجسد أف بد ال الحقيقية المصالحة إف 
 فيي الجارية، المصالحة أما. والمقاومة المفاوضة بيف جمعت إذا حتى فكريًا، ومقبولة عممياً  ممكنة



 باستحالة التسميـ مف بد ال المنظور ىذا مف. األخرى عمى إلحداىما تغميب األخير، التحميؿ في
 القومي المشروع مواجية في اإلسرائيمي األميركي المشروع: نقيض طرفي عمى ألنيما بينيما، التوفيؽ

 حماس قدرة مف بكثير أكبر ورائيا، تتكتؿ التي القوى بحكـ ،"الشفط" عمى فتح قدرة إف ثـ. اإلسالمي
 التطورات أف في شؾ وال. المقاومة منطؽ عمى المفاوضة منطؽ تغميب يعنى ما ،"الجذب" عمى

 القضية عرض إلى السمطة، تجرييا التي السرية المفاوضات مف بجالء؛ ذلؾ تؤكد الجارية
 إلى الوصوؿ في األعمى الوطني اليدؼ تركيز مع المتحدة، لألمـ العامة الجمعية عمى الفمسطينية

 "!االحتالؿ تحت دولة" وضع


