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 ألزمة المشروع الوطني الفمسطينيرؤية حركة حماس 
 *أسامة حمدان

 

 الرحيـ الرحمف اهلل بسـ

 

 الشػػػػع   حػػػػرؾ األولػػػػ   الع لميػػػػ  الحػػػػر  أعقػػػػ   فػػػػ  لفمسػػػػطيف   البريطػػػػ ن  االحػػػػ  ؿ منػػػػ 
 كػ لؾ الفمسػطين  الشػع  ووعػ  االح  ؿ  مواجي  ف  المنطق  ف  الشعو  مف كغيره الفمسطين 

 أف إال الحزبػػ  أو السي سػػ  بػػ ل نظيـ الفمسػػطين  عيػػد حداثػػ  ورغػػـ الصػػييون   وعالمشػػر  خطػػور 
 االحػػػػ  ؿ إنيػػػػ   عمػػػػ   ركػػػػز  الفمسػػػػطين  الشػػػػعب  والسػػػػموؾ العػػػػ ـ الػػػػرأ   شػػػػغم  ال ػػػػ  القضػػػػي 
 ورغػػـ. وغيرىػ  المسػ وطن   وبنػػ   األرض عمػ  االسػ ي   مػف و بع  يػػ  الييوديػ  اليجػر  ومواجيػ 

 ى ه فأ إال  (ـ1/1919/ 27 الفمسطين  العرب  المؤ مر) العشرين   ني ي  عم وطني  ح ل   بمور
 العميػػ  العربيػػ  الييئػػ  وخ ضػػ  عػػ ـ  بشػػكؿ الفمسػػطين  الشػػع   ػػيطير عمػػ  قػػ در   كػػف لػػـ الح لػػ 

 مػػف ال ػػ  العسػػكري  القػػدر  مػػف األدنػػ  الحػػد امػػ  ؾ دوف 1948 عػػ ـ معركػػ  العسػػكر  وجن حيػػ 
 .الصييون  الكي ف جيش إل  الحق     حول  ال   الصييوني  ظم  المن قوا  مواجي  شيني 

 وجػػػود رغػػػـ السي سػػػ   الفػػػراغ مػػػف مرحمػػػ  الفمسػػػطين  الشػػػع  عػػػ ش 1948 عػػػ ـ أعقػػػ   وفػػػ 
 لػػـ مػػ  عمػػ  دول ػػو عػػف اإلعػػ ف فرصػػ  الفمسػػطين  الشػػع  أفقػػد الػػ   األمػػر العميػػ   العربيػػ  الييئػػ 

 األردف  إلػػ  الضػػف  ضػػـ فػػ ـ اح  لػػو   ػػـ مػػ   د اسػػ ع أجػػؿ مػػف والعمػػؿ فمسػػطيف أرض مػػف ح ػػؿي  
 .مب شر مصر  عسكر  لحكـ غز  وخضع 

 لغ يػ  ونضػ لي  ثوريػ  حرك   الخمسيني   من صؼ ف    بمور بدأ  فقد المرحم   ى ه  طؿ لـ
 الرسػػم  النظػ ـ إطػ ر فػػ  ؼ. .ـ إنشػ   كػ لؾ وواكبيػػ . "والعػود  ال حريػر" شػػع ر لخصػي  محػدد 

 فػػ  انػػدرج  أف لبثػػ  مػػ  ال ػػ  الصػػ عد   الفمسػػطيني  القػػو  مػػف بػػرفض ووجيػػ  وال ػػ  العربػػ  
 .1967 حزيراف ىزيم  أعق   ف  إط رى 

                                                           

 دولي  ف  حرك  حم س.مسؤوؿ الع ق   ال *
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 :الفمسطيني الوطني المشروع

 يعػػرؼ ال فأ العػػ ر مػػف كػػ ف بػػؿ سػػيم  ك نػػ  1974 عػػ ـ قبػػؿ السػػؤاؿ ىػػ ا عمػػ  اإلج بػػ  لعػػؿ
 إج بػػ  أصػػبح  1974 عػػ ـ بعػػد أنيػػ  غيػػر "والعػػود  ال حريػػر" ىػػو الػػوطن  المشػػروع أف فمسػػطين 

  "األرض مػف محػرر جػز  أ  عمػ  الدولػ  إق مػ الك ـ عػف " ظؿ ف  الف لك  مف كثير إل   ح  ج
 عمػ  اإلج بػ  وصػ ر  " يػد  مػف الزي ػوف غصػف  سػقطوا فػ " الم حد  األمـعرف   ف   وخط  

 .صعوب  أكثر السؤاؿ ى ا

 االع ػػػػػراؼ ؛حقيقػػػػ  مػػػػػيزؽ فػػػػ  فمسػػػػػطين ال الػػػػوطن  المشػػػػػروع وضػػػػع أوسػػػػػمو ا فػػػػ ؽ أف غيػػػػر
 بػػػػو يط لػػػػ  مػػػػ  سػػػػقؼ وأف إسػػػػرائيمي   أرضػػػػ    1948 عػػػػ ـ اح  لػػػػو  ػػػػـ مػػػػ  واع بػػػػ ر  "إسرائيؿػ"بػػػػ

 .األراض  ف  ل ب دؿ اس عداد مع  1967 ع ـ اح  لو  ـ م  ىو الفمسطينيوف

 أمنػػ  سػػيؽ ن إلػػ  األمػػر  حػػوؿ يػػ ـ  لػػـ ال حريػػر فأ ب ع بػػ ر ق ئمػػ  العػػدا  ح لػػ   ظػػؿ فأ وبػػدؿ
 ."الجديد الفمسطين " نظري  إط ر ف  محدد  إسرائيمي   عميم    نفي  لدرج  المق وم  ضد

  يػ ر. واالحػ  ؿ القضي  مع ال ع ط  لجي  سي سييف  ي ريف وجود واضح    بدا 1992 ع ـ من 
 دولػػ  موقػػؼ سػػي ؽ فػػ  فمسػػطيني  دولػػ  المطػػ ؼ ني يػػ  فػػ  ئينشػػ سي سػػ  حػػؿ مػػف بػػد ال أنػػو رأ 
 إنيػػػ   ح ػػػ  أشػػػك لي  بكػػػؿ ب لمق ومػػػ  يكمػػػف الحػػػؿ فأ يػػػر  الثػػػ ن  وال يػػػ ر الدوليػػػ   القػػػرارا  ؽووفػػػ

  جػػػد أف يمكػػػف ال القػػرارا  وأف .المق ومػػػ  ضػػػغط دوف ينكفػػئ وال ي راجػػػع ال العػػػدو وأف .االحػػ  ؿ
 .ج مع صحيح بشكؿ     بع  لـ م  لمواقع طريقي 

 عمقػو مػف وزاد الفجػو     سع ومعو يزداد  ب يفال ى ا ك ف ال سوي  مس ر ف  قدم    المض  ومع
 ق ئمػػ    كػػ ف الػػ   الفمسػػطين  السي سػػ  النظػػ ـ فػػ  فعميػػ     غييػػرا   أطمقػػ  ال ػػ  2006 عػػ ـ ان خ بػػ  

 ب خ يػ ر لمسػمط   ػداوؿ إنجػ ز عمػ  قػ در  عػدد أمػ ـ نفسػو يجػد بػو فػذ ا. الواحػد الحػز  نظػ ـ عم 
 ى اأف  عم  ال ركيزىو  ييمن  م  أف إال األمر  ي ال الكثير  ال داعي   عف النظر وبغض شعب  
 .ال ي ريف ك  عم   داعي  و لو ك ن  ح د  فمسطين  انقس ـ إل  أد  الحدث
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 جمػود أصػ بو 2006 عػ ـ قبػؿ  بػو ينػ وراإلسػرائيم  وكػ ف  معطػ    كػ ف ال   ال سوي  فمشروع
 أسػػب   كػػؿمػػف  منػػزوعوىػػو  وضيفػػ  ال سػػوي   يػػ ر أف خ صػػ   جػػ وزه فػػ  أفػػؽ وال كبيػػر انسػػداد ثػػـ

 .الصييون  الكي ف مواجي  ف  والقو  الضغط

 كبيػرا   جػز ا   ففقػد الصييون  الكي ف عم  الج د الضغط عم  ق درا   بدا ال   المق وم  مشروع أم 
 غػز  وفػ  وجيشػو  العػدو أجيز  مع   ك مؿ ال   األمني  الم حق  بسب  الضف  ف  القدر  ى ه مف

 2009-2008 عدواف بعد سيم  ال القط ع وفشؤ  إدار  الع ب را 

 :ال  لي  ب لنق ط فيي  األزم  أسب    مخيص يمكف ال    لمح ل   وصيف    يمثؿ سبؽ م  إف

 :الموحدة الوطنية المرجعية غياب .1

 كػػؿ  شػػمؿ أف بػػد ال وال ػػ  الشػػعب  االخ يػػ ر مرجعيػػ  ىنػػ  المقصػػود  الوطنيػػ  والمرجعيػػ 
 ط ئمػػػػ   حػػػػ  الوطنيػػػػ  القيػػػػ د   صػػػػبح وبػػػػ لؾ والخػػػػ رج  الػػػػداخؿ فػػػػ  الفمسػػػػطين  الشػػػػع 
 .الفمسطين  الشع  أم ـ المس  ل 

 القػػػو  كػػػؿ  سػػػميـ لػػػ إ اب ػػػدا  يح ػػػ ج( الوطنيػػػ  المرجعيػػػ ) الواقػػػع ىػػػ ا لػػػ إ الوصػػػوؿ فأ شػػػؾ وال
 .والعود  ال حرير ق عد  عم  الوطن  المشروع وقي د  الصراع إدار  ف  ب لشراك 

 :الستراتيجيا بدل التكتيكي األداء .2

 األدا  عمػػػ  ركػػػز  أنيػػػ  الحقػػػ    السػػػمط  ثػػػـ ؼ. .ـ أدا  طبعػػػ  صػػػف  وأىػػػـ أكبػػػر لعػػػؿ
م  ا ػػػو وضػػػغوطو الواقػػػع لظػػػروؼ يخضػػػع الػػػ   ال ك يكػػػ   يبػػػدو ال أدا  كػػػؿ وبػػػرز . وا 
 لـ الوق   ا  ف  لكني   فيمو  ي ـ أف بد ال  ك يؾ أنو عم  ال حرير مشروع مع منسجم   

 .المصير و قرير والعود  ال حرير عنواني   را يجي اس ببوصم   ي د   كف

 مف محرر جز  أ عم   دول ) العشر النق ط مشروع إل  الك مؿ ال حرير مف قفز  وىك ا
 عػػ ـ الفمسػػطين  األردنػػ  اال فػػ ؽ إلػػ  ثػػـ بندقيػػ   دوف  سػػوي  مشػػروع إلػػ  ومنػػو( الػػوطف
: الدولػ  إعػ ف)1988 ـعػ  االن ف ضػ  عمػ  ال ف وض ثـ  (الس ـ مق بؿ األرض) 1984
   ىػ  ومػ  فيوسػمو مدريػد ثػـ( كػ دوؾ) الميثػ ؽ شػط  ثػـ( العنػؼ ونبػ  "إسرائيؿػ"بػ اع راؼ

 الفمسػطينيوف يحصػؿ لػـ بػؿ ال نػ زال   كػؿ رغػـ األدنػ  لمحػد ح ػ   وصػؿ لـ ا ف ق   مف
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 مشػػيد إلػػ  العػػدو ضػػد الكفػػ ح مشػػيد مػػف  ن قػػؿ الثػػور  لنػػر ) كشػػع  بيػػـ اع ػػراؼ عمػػ 
 .(رض ه واس جدا  ب لعدو الغراـ

 :اإلسرائيمية لإلرادة الوطني الواقع إخضاع .3

 القػػػو  أوراؽ كػػػؿ أخضػػػع  الفمسػػػطيني  السػػػمط  إلػػػ  ؼ. .ـ مػػػف القيػػػ د  سػػػمط   نقػػػؿ إف
 مػػ  خػػ ؿ مػػف الفمسػػطين  الج نػػ  عمػػ  القػػدر  مػػف ومكنيػػ  الصػػييوني   لػػاراد  الفمسػػطيني 

 :يم 

 القي د  القرار عم  ال يثير : 

 القيػػػػ د  قػػػػرارا  خضػػػػع  اهلل  راـ إلػػػػ  ان ق ليػػػػ  ثػػػػـ غػػػػز  إلػػػػ  القيػػػػ د  ودخػػػػوؿ سػػػػموأو  منػػػػ 
  لػؾ مثػ ؿ) وي صػ عد بػؿ ق ئمػ    يػزاؿ ال واقػع وىو .المب شر اإلسرائيم  لمضغط وحس ب  ي 
 (.اهلل راـ لمغ در  إسرائيم  جند  مف  صريح مح  ج أن : م زف أبو  صريح

   البق   إمك ن: 

 دوف ميػػدان   حػػرؾ وال رضػػ ه  دوف مػػ ؿ وال االحػػ  ؿ حػػ    عمػػؿ السػػمط  حكومػػ 
 بشػكؿ وىػ   إسػرائيمي    ب لعمػؿ ليػ  السػم ح دوف مشػمول  االع بػ ر بي ا وى  موافق و 
 ال بػ ا ي  الحكومػ  إف بػؿ وأوامره العدو رغب   يخ لؼ فيم  العمؿ نس طيع ال أعمؽ

ال وداعميػػو االحػ  ؿ لػػد  مقبولػػ   كػػوف أف بػد  سػػ ـولػػ ا ق ب ػػؿ ) معيػ  ؿي ع مػػ فمػػف وا 
 (.م زف أبو موب  ق  مف و  الوزرا  لرئ س  في ض

  بمػد  مػر بط األمػف نجػ ح ومقيػ س فمسػطين   أمػف وال العدو  بيد فيو األمف أم 
 مػػػػف بػػػػد وال. وجميورىػػػ  كوادرىػػػػ  وم حقػػػ  دورىػػػػ  مم رسػػػ  مػػػػف ومنعيػػػ  المق ومػػػػ  قيػػػر

 و حػ ( ال ق عػد خػ ؿ مػف) األجيػز  ىػ ه فػ  نضػ ل  مػ ض   صػ ح  كػؿ مػف ال خمص
 المطمػو  بػدورى  األجيػز  ىػ ه  م ػـز لػـ ح لػ  وفػ (. الجديػد الفمسطين ) صن ع  عنواف

 .درج  و بكؿ العق   ط ئم   ح  س كوف فذني  إسرائيمي   

 الفمسطين  الوطن  المشروع  عريؼ ف  االخ  ؼ: 
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 إنيػػ   مػػف دأ بػػ الػػوطن   لممشػػروع مخ مفػػ   عريفػػ   أمػػ ـ نقػػؼ اليػػوـ أننػػ  الواضػػح مػػف
 عنػػد  ػػ ى  وربمػػ  االحػػ  ؿ  ح لػػ  مػػع لم عػػ يش ال سػػوي  فريػػؽ عنػػد و ن يػػ  االحػػ  ؿ
 .العيش ل ا  العيش لمجرد البعض

 يقػػػع شػػػع  أو أمػػػ  أ  مشػػػروع أف القػػػوؿ يمكػػػف ال ف صػػػيؿ مػػػف كثيػػػر عػػػف الحػػػديث ودوف
 ."منو وال خمص االح  ؿ إني  " يكوف أف بد ال االح  ؿ  ح 

 :األولويات في

 :محدد  عن ويف ف  األولوي    مخيص يمكف

 ؛الفمسطين  الوطن  المشروع و حديد  عريؼ عم  اال ف ؽ (1

 "!!كنفي ؟ ف  نعيش اح  ؿ دول  – مص لح  –  حرير"

 ويرسػػػـ الحقيقػػػ   المعػػػ رؾ وخػػػوض أدؽ بشػػػكؿ الصػػػراع قضػػػ ي   ركيػػػز إلػػػ  سػػػيؤد  وىػػػ ا
 .لمقضي  االس را يج  المس ر ك لؾ

 :القي د  و وحيد فمسطين ال البي   ر ي   (2

ع د  الوطن   المشروع إل  الفمسطين  الشع  كؿ اس ع د  مف يشممو بم   ؼ. .ـ بن   وا 
 .االح  ؿ ىيمن  ومف السمط  مف ؼ. .ـ و حرير .عممي  مف جز ا   السمط  واع ب ر

 ...إع ميػ    – سي سػي    - شػعبي    االحػ  ؿ مواجيػ  فػ  شػ مؿ مق ومػ  مشروع إط ؽ  (3
 .االح  ؿ ضد أدوا ي  بكؿ والمسمح  المب شر  المق وم  إل  وصوال  

 .الفمسطيني  لمقضي  الع ـ المس ر  وجيو إع د  شينو مف ال ف وض   جرب   قويـ (4

 .والشعب  الرسم  المس وييف عم  واإلس م  العرب  الدور اس ع د   (5

 .الفمسطيني  لمقضي  الدول  الدعـ اس ع د   (6

 .الفمسطين  الميزؽ ويس مر األزم  رفس س م  لؾ يحدث لـ وم 
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 الػػػوطن  المشػػروع فػػ  األولويػػػ    ر يػػ  إعػػ د  وضػػرور  ح ميػػػ  يعنػػ  كمػػو وىػػ ا
 .الفمسطين 

 والتسوية المقاومة بين: 

 أد  فيمػػ  شػػ   إلػػ   ػػؤد لػػـ الق ػػ ؿ مػػف ع مػػ    62 إف"  قػػوؿ ال سػػوي  فريػػؽ لػػد  جدليػػ   سػػود
 عشػريف إف" بػ لقوؿ عميػو الػرد يسػيؿ منطػؽ وىػو " الػوطف إلػ  اآلالؼ عشػرا  عود  إل  ال سوي 
 ل طػػور البػػ   وف حػػ  والمق ومػػ   النضػػ ؿ مػػف طويػػؿ مسػػ ر ىػػدـ فػػ  سػػ ىم  ال سػػوي  مػػف ع مػػ   
 قضػػي  دخػػوؿ عمػػ  عػػ و  العنصػػر  الفصػػؿ وجػػدار القػػدس و يويػػد االسػػ يط ف مشػػ ريع فػػ  سػػريع

 ."م  ى  ف  ال جئيف

 :ميـ مركز  سؤاؿ عم  اإلج ب  المطمو   ففذ النوع ى ا مف جدؿ ف  نس غرؽ ال وح  

 م ن ىيػػ   ببسػػ ط  والجػػوا  االحػػ  ؿ؟  حػػ  ووطنػػو شػػعبو يقػػع لمػػف األصػػيؿ المشػػروع ىػػو مػػ 
 .االح  ؿ مف ال خمص

 ح مػػ    الجػػوا  فػػذف االحػػ  ؿ؟ مػػف الػػ خمص يمكػػف كيػػؼ  وىػػو آخػػر بسػػيط    سػػؤاال   أضػػفن  ولػػو
 .أشك لي  بكؿ ب لمق وم  سيكوف

 كمػ ) سي سػ ؟ بعمػؿ المق ومػ  اسػ ثم ر يػ ـ ال وأنػ الجريمػ  مف وأف خ ص   سوي ؟ال عف فم  ا
 (.ال سوي  فريؽ يردد

 اس س ـ ى  بؿ   وطني أىداف    ينجز سي سي    عم    ليس  ال سوي  فذف الصراح  مف بد ال وىن 
 رحػ   إلػ  منو والخروج ال سوي   مشروع إني   مف بد اليقود إل  أنو  وى ا .العدو إلراد  وار ي ف
 .المق وم 

ف  مػػف  جعػػؿ ال ب ل يكيػػد فيػػ  واحػػد  عينػػ    ام  كػػو رغػػـ النظػػر حسػػن    عػػداد ب إلمكػػ ف كػػ ف وا 
 .العينيف بكم   مبصرا   عينيو إحد  ف قد
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 لػػـ أحػػدا   أف واألسػػوأ شػػيئ    الفمسػػطين  لمشػػع   قػػدـ ولػػـ وفشػػم   فرصػػ ي  ال سػػوي  أخػػ   لقػػد
 أصػػػح   ربػػػط أنػػػو ال سػػػوي  مسػػػ ر كػػػؿ فػػػ  األخطػػػر إف .سػػػير الم  قػػػويـ أجػػػؿ مػػػف لمحظػػػ  ي وقػػػؼ
 .المق وـ الوطن  المشروع ضد وسخرىـ الصييون  ب لكي ف المشروع

  دورها وتفعيل تقويمها ف.ت.م: 

 كػؿ رغػـ  ق ػؿ و كػ د السمط   لص لح مضموني  مف فرغ  قد ؼ. .ـ أف القوؿ ن فم  مف لعؿ
 .ب سمي  الني ئ  اال ف ؽ ل وقيع الح ج  ىو عميي  بق  اإل ف  الوحيد والسر بن ئي   إلع د  الجيود

 ل كػوف و طػويره دورىػ   فعيؿ اليوـ المطمو  بؿ ؼ . .ـ يج بي  ا  و  سمبي    كر المق ـ وليس
 .وجد حيثم  الفمسطين  لمشع  بحؽ ج مع    إط را  

 حر  فمسطيني  شعبي  بذراد  من خب    الوطن  المجمس يكوف أف السي ؽ ى ا ف  خطو  وأىـ

 مع ال ع ط  عم  وقدر  اس قرارا   أكثر ل صبح ؼ. .ـ مؤسس    فعيؿ في  الث ني  الخطو  أم 
 .الدول  المس و  عم  نظيرا ي 

  البدائل في: 

 :وطنية رافعة وجعمها السمطة تقويم: أوالا 

 رافعػ   كػوف أفال  سػ طيع  الػراىف وضػعي  فػ   سػ طيع ال السػمط  أف العممػ  بػ لواقع ثب  لقد
  وبذلح ؽ  الفمسطين  الج ن  عم  وداعميو العدو يفرضي  ال   اال ف قي   بقيود الوطن   مشروعلم

 .الي ئؿ ال ن زال  كـ عف فض    بو السمط 

 !!؟االح  ؿ اس ع د   ريدوف وىؿ الرد فك ف السمط  لحؿ البعض دع  لقد

 مطمػػو   أمػػر   ؿاالحػػ لصػػ لح الػػوظيف  دورىػػ  مػػف السػػمط  خػػرج    ح لػػ  بنػػ   فػػ  النجػػ ح إف
 فمسػػػطيني  دولػػػ   صػػػبحل السػػػمط  اسػػػ ق ؿ إعػػػ ف :ىػػػو البػػػدائؿ أىػػػـ مػػػف فػػػذف األسػػػ س ىػػػ ا وعمػػػ 
الشػػػع   سػػػمط خػػػوض معركػػػ  لبسػػػط و  ال سػػػوي   مرجعيػػػ   قبم يػػػ  ال ػػػ  األرض كػػػؿ عمػػػ  مسػػػ قم 

 (ى  السػػين ريو ) االح مػػ ال  فػػذف العواقػػ  أمػػ ـ كثيػػرا   ن ػػو ر ال وح ػػ   .أدوا يػػ  كػػؿالفمسػػطين   ب
 :ث ث  س كوف الم وقع 
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 مسػػ بعد سػػين ريو وىػػو 2002 عػػ ـ حصػػؿ مػػ   شػػ كم  عمػػ  الضػػف  ب ج يػػ ح االحػػ  ؿ قيػػ ـ  (1
 الجمػػ ىير  ب لغضػػ  والمميئػػ  الم حركػػ  اإلقميميػػ  البيئػػ  سػػيم  ال الراىنػػ  الظػػروؼ ظػػؿ فػػ 

 .عنو لمدف ع األرض أقص  إل  لم ى   والمس عد 

 جديػػد   لحديػػ  سػػمط  و شػػكيؿ السػػمط  قيػػ د  عمػػ  سػػرائيم إ بػػدعـ األمنيػػ  األجيػػز  انقػػ   (2
 أف وعمييػػ  ك فػػ   الفمسػػطيني  والقػػو  بيسػػره والشػػع  األجيػػز  ىػػ ه بػػيف مواجيػػ  يعنػػ  وىػػ ا
 . خ  ر

 الفمسػطين  الشػع  وسػمط  بسػي د  اإلقػرار فيػو يػ ـ أف بػد ال حؿ  لفرض ف عؿ دول   حرؾ (3
 .فمسطيف أرض عم 

 الدولياااة السياسااة تاايثيرات وتقمياال الفمسااطيني الاااوطني القاارار صاانا ة آليااات تطااوير: ثانياااا 
 : ميها السمبية

 :ال  لي  اآللي   ضمف

 .(عني  الحديث سبؽ) حقيقي  شعبي  شرعي  إل   س ند قي د   نشئ آلي   (1

 خ ضػػػػعيف نظػػػػؿ ال ح ػػػػ  المق ومػػػػ   مشػػػػروع إطػػػػ ر فػػػػ  المػػػػ ل  الموضػػػػوع  عػػػػ ل  آليػػػػ   (2
 .إلم  ا و

 واحػػد  جممػػ  فػػ  و ػػ مخص اإلسػػرائيمي  الييمنػػ  دائػػر  مػػف القيػػ د  القػػرار مؤسسػػ  إخػػراج  (3
 ."االح  ؿ سمط  خ رج لقي د ا إق م "

 (.وأ ن بو االح  ؿ مع مواجي ) لممق وم  داعم  إل  األمني  األجيز  دور  حويؿ  (4

 :المنطقة في الجارية التحوالت من االستفادة :ثالثاا 

 .وقضي و الفمسطين  ولمشع  لممنطق  ب لنسب  و حدي   فرص عم   نطو  ال حوال  ى ه

 ل حقيػؽ عمميػ  خطػوا  نخطػو أف وعمينػ  فقػط الم فػرج موقؼ نقؼفيج  أال  ك لؾ األمر داـ وم 
 :الخطوا  أىـ مف اع ب رى  يمكف م  يم  وفيم   لؾ 
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 األم   مع منسجم    الوطن  المشروع يكوف أف بد ف : لألم  الوطن  المشروع  قديـ إع د  .1
 سي س  إل  ال وريط سي س  ومف  أم ن  ي  سي س  إل  وحدن  ي  سي س  مف نن قؿ أف مين وع

 .الوطنيػػ  المصػػ لح لصػػ لح السػػقؼ رفػػع سي سػػ  إلػػ  األدنػػ  الحػػد سي سػػ  ومػػف  ال ك مػػؿ
 .فقط األسر  وثيق  وليس ؼ. .ـػ ل القوم  الميث ؽ إل  العود  ب خ ص ر يعن ى ا و 

 المشروع عم  واال ف ؽ المص لح  وركيز و  حقيقو مف بد ال أمر وىو: األم  دور اس ع د  .2
 .الوطن 

 .ضدى  الوقوؼ وعدـ واخ ي را ي  لألم  االنحي ز .3

 .ج نبي  مع رؾ ف  ال ورط عدـ .4

 أو ط ئفيػػ  ك نػػ  سػػوا ) األمػػ  فػػ  ف نػػ  وقػػوع منػػع أجػػؿ مػػف أم نػػ  فػػ  الجميػػع مػػع العمػػؿ .5
 كقضػي  الصػييون  العػدو مػع لصػراعا وقضػي  فمسػطيف قضػي  و قديـ  (عرقي  أو م ىبي 
 .لألم  ج مع 

 خاتمة:  

 :خي ريف أم ـ يضعن  الفمسطين  الواقع ف  المنظور المشيد إف

 سػػيخرج الػػ   وىػػ ا والعػػود   ال حريػػر مشػػروع ق عػػد  عمػػ  الفمسػػطين  الواقػػع بنػػ   إعػػ د   (1
 .ميزقي  مف القضي 

 ال يكيػد مػف بػد ال وىنػ . لخسػ ئرا مػف مزيػدا   يعنػ  وىػ ا الػداخم   ال جػ    ف  االس مرار  (2
 .ال سوي  فريؽ ميزؽ عنو  م م    يخ مؼ المق وم  فريؽ ميزؽ أف

 الػػ   مػػيزؽ فيػػو المق ومػػ  فريػػؽ مػػيزؽ أمػػ  ى ويػػ    ي ػػدحرج الػػ   مػػيزؽ ىػػو ال سػػوي  فريػػؽ فمػػيزؽ
  .الميزقيف بيف وش  ف. يصعد  لؾ رغـ لكنو ال ض ريس صع  جب    ي سمؽ


