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 القضية الفمسطينية ومساراته المحتممة يف العربيالتأثير 
2102-2102 

 محمد جمعة
 سنة في الفمسطينية القضية( وتجاه عمى،) العربية والسياسات العربي، التأثير وصؼ يمكف

 لسياسات استمراراً  الحاالت بعض وفي. 2111 ةالسابق السنة ومسار لخط   امتداد بأنيا ،2112
 :أىميا أسباب لعدة ذلؾ ويعود ثورات،ال قبؿ ما وأوضاع
 التطورات لحزمة استمراراً  افيي العربي العالـ شيد ،ت سنة انتقاليةكان 2112 سنة أف: أولً 

 الربيع" دوؿ في االستقرار عدـ حالة تنامت حيث. 2111 السنة السابقة بدأت قد كانت والتحوالت،
 وتحديات، بعقبات اتخاذىا في لبمدافا تمؾ بدأت التي السياسية الخطوات ووجيت". العربي
 فراغ لوجود أخرى وفي(. المصرية الحالة) السابقة النظـ مف موروثة ىيكمية ألوضاع بعضيا
 أصلً  نظاـ وجود وعدـ والسمطة، الحكـ شخصنة مف مديد تاريخ نتيجة وسياسي، مؤسسي

ت كان إذا بما التنبؤ معو يصعب عسير مخاض آالـ تعاني ثالثة تزاؿ ال بينما(. الميبية الحالة)
 بطوؿ متدا الذي الغضب خريؼ افيي سيتواصؿ أـ ،جديداً " ربيعاً " امعي جمبتس ةالجديدالسنة 
 (.السورية الحالة) 2112 سنة

 2112 سنة خلؿ واجيت بعد،" العربي الربيع" فييا يظير لـ التي الدوؿ بعض وأيضاً 
السنة  في شيدتيا التي تمؾ مف خونةس وأشد ،نطاقاً  أوسع سياسية واحتجاجات اضطرابات

 خرجت التي الدوؿ حزمة فإف المقابؿ، وفي. والسوداف والمغرب األردف في خصوصاً  ،السابقة
 . الثوري المد عف منأى في ظمت ،2111 سنة ثورات يتسونام مف سالمة ونظميا حكوماتيا

 تعكس ،نة الماضيةالس خلؿ العربي العالـ دوؿ في لمداخؿ كاممة الصورة فإف ،وبالتالي
 إلى انتقاليا أو بعضيا، نطاؽ اتساع مف غـبالر و . السنة السابقة ليا ومسار لخط   امتداداً 

 .ذاتو اإلطار داخؿ األخير، التحميؿ وفي ،جميعاً  تظؿ فإنيا أعمى، مستويات
ف الثوري المناخ أف: ثانياً   العربي السياؽ أف إال عاـ، بشكؿ العربي الفضاء يغمؼ ظؿ   وا 

 جديدة أنظمة فثمة ."..الجديد جوار إلى القديـ بقاء" بثنائية سيرورتو في محكوماً  ظؿ   لمقابؿبا
 أما الداخؿ، نحو ،كثيرة ألسباب، منكفئة بدت األولى. قديمة أنظمة جوار إلى ثوريو أنيا ُيفترض

                                                 
 باحث في مركز األىراـ لمدراسات السياسية  ،اإلسرائيمي - خبير متخصص في الصراع العربي: محمد جمعة

 .واالستراتيجية
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 شؤوف في ،سمبي بشكؿ ولو، لمتدخؿ كاملً  استعدادا أظيرت كما ومبادرة، مستنفرة فبدت الثانية
 .إلييا الثورات عدوى انتقاؿ مخافة الجوار

 التعاوف مجمس لدوؿ النسبي الوزف زيادة إلى أفضت الثنائية ىذه عف الناتجة التفاعلت جممة
 مسيرة بشأف العربية المقاربات صعيد عمى يذكر تغير أي يحدث لـ أنو والمحصمة الخميجي،
 التمسؾ لجية القديمة، بطبعتيا تحتفظ تزاؿ ال ذاتو لمممؼ الخميجية المقاربة أف نتيجة التسوية،
 . الثنائية المفاوضات بمسار

 أو( 2112 فبرايرشباط/ ) القاىرة اجتماع سواء العربية، المتابعة لجنة اجتماعات أف والشاىد
 جديد عف جميعيا تسفر لـ( 2112 ديسمبركانوف األوؿ/  - يوليوتموز/ ) الدوحة اجتماعي
 الوقت مف مزيد لشراء لو، نفسيا أعدت قد الفمسطينية السمطة كانت الذي اريوالسين حدود يتخطى
 األولى، عف ستختمؼ الثانية واليتو فترة في أوباما إدارة أف بدعوى األمريكية، االنتخابات حتى
 . معيا الطويؿ حسابيا وتصفى الجديدة، نتنياىو حكومة عمى الضغط ستمارس وحتماً 

 - العربية العلقات خريطة عمى طرأ الذي التغيير أف ألخيرا التحميؿ في يعنى وىذا
 العاميف خلؿ واإلقميمية، العربية وعلقاتيا حماس اتصاالت قوس وانفتاح الفمسطينية،
 تجاه صريح موقؼ بتحديد المطالبة واإلقميمية العربية الضغوط مجابية مف يعفييا لف الماضييف،

 الدعـ قدمت التي ذاتيا اإلقميمية التحوالت وأف. "رائيؿإسػ"ب االعتراؼ ومسألة الدولتيف حؿ  
 .المطاؼ نياية في التفاوض خيار أماـ مباشرة تضعيا تزاؿ ال لحماس، والمادي المعنوي
 الدولية، - العربية العلقات في وال اإلقميمية، - العربية العلقات في انقلب ال أنو :ثالثاً 
 يتسبب قد الذي" العربي الربيع" دوؿ بيف الوحيد فالبمد. فاآل حتى الفمسطينية، بالقضية المحيطة
 خريطة في تبدؿ أكبر وفي واإلقميمية، الدولية العلقات خريطة في يفعم تحوؿ في نظامو سقوط

 أف ومعموـ ...سورية وى ،2113 سنة لمعراؽ األمريكي الغزو منذ المنطقة وموازيف علقات
 . للستمرار مرشحة السورية األزمة
 واإلقميمييف المحمييف الفاعميف عدد وزيادة ،2112 سنة خلؿ األزمة تمؾ تعقد أفضى قدو 

 إلى) الحالة ىذه. السوري المستقبؿ بشأف اليقيف عدـ مف حالة إلى فييا، المنخرطيف والدولييف
 سياسة تباعا في االستمرار عمى فمسطينية اً أطراف بدورىا أغرت ربما( أخرى أسباب جانب

 ممؼ مثؿ ميمة وممفات تعاطييا حياؿ وكذلؾ، ستراتيجيةاال خياراتيا حسـ وعدـ"، االنتظار"
 .المصالحة
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. ..المنطقة أزمات معظـ بيف" القمب" مكانة الجغرافيا منحتو الذي البمد ذلؾ، األردف كذلؾ
 - العربي الصراع) سخونة المنطقة وأزمات ممفات أكثر مف واحدة مع عضوياً  والمرتبط

 اإلقميـ وداخؿ األردف في الوضع بأف لدييا تقدير عمى تتأسس قادتو سياسات تزاؿ ال (اإلسرائيمي
 ال وأنو. اإلسرائيمي - األردني السلـ تيدد استراتيجية مخاطرة عمى اإلقداـ مستوى دوف زاؿ ال
 .ال أو وحيداً  كونو عف النظر بغض استراتيجي، كخيار التسوية بمسار التمسؾ باإلمكاف زاؿ

 ؛الحالي بوضعو الياشمي العرش بقاء( الدولية النظر وجية مف) عد  ي الزاوية، ىذه مف وربما
 - األردنية الجبية عمى االستقرار ركائز أحد ىو األردف في الحكـ شؤوف عمى مييمناً 

 حتى بالترحيب، يحظى لف البلد في السياسي التغيير أف يعني ما. طويمة ولعقود اإلسرائيمية،
 حركة أف السياؽ ىذا في الملحظ ومف. منو مفر ال حتمياً  فييا يصير التي النقطة إلى يصؿ

كانوف  أواسط بدايتيا منذ انتيجتو الذي اإلصلحي الخط عف تحوالً  تشيد لـ األردنية االحتجاج
 عمى التوحد في( واالحتجاجات الحشد مف عاميف بعد) الحركة فشؿ إف بؿ. 2111 ينايرالثاني/ 
 الحالة خصوصية تفرضيا التي التعقيدات تجاوز عمى قدرتيا وعدـ حدة،وا إصلحية أجندة

 الداخؿ سياسات وتلفي ،بقوة المشتبؾ الفمسطيني الموضوع السياؽ، ىذا في وأىميا األردنية،
 أجندة وتقديـ االحتجاجية، المحظة إدارة مف المحظة، ىذه حتى األردني العرش مكف ،األردني

 .ممؾال سمطات تمس   ال إصلحية
 جداً  منخفضة المستمرة، االحتجاجات مف عاميف بعد، األردف في اإلسلمييف حظوظ تزاؿ وال
  .الماضي ينايركانوف الثاني/  انتخابات في مؤخراً  حدث ما والشاىد، 2113 سنة خلؿ
 مف ولكف، بالضرورة الدور زاوية مف ليس) المنطقة في التغيير مفتاح تعد التي مصر في أما
 علقة لو فيما) سياسي-الجيو المحيط في المصرية لمدولة الوظيفي الدور يزاؿ ال( تأثيرال زاوية

 نعـ. بعيد حد إلى القديـ حالو عمى الثورة، اندالع منذ عاميف بعد( اإلسرائيمي العربي بالصراع
 الصعيد عمى لكف ،الوحيد الثابت المكوف ىي المفاجأة حيث مؤكد، وغير ضبابي الداخمي المشيد

 ال المتحدة الواليات مع العلقات أواصر تدعيـ فعمميات ...تماماً  النقيض عمى األمر لخارجيا
 . إيراف نحو السياسة في جوىري تغيير أي فيو يطرأ لـ الذي الوقت في مستمرة، تزاؿ

      
. "إسرائيؿ" مع" السلـ معاىدة" عمى تبقى أف يجب مصر أف عمى كامؿ توافؽ ىناؾ كذلؾ
 األمر يتعمؽ عندما لكف الداخمية، السيطرة إلتماـ أمرىـ مف عجمة في أنيـ بدوي اإلخواف
 بمعظـ اإلخواف ييمق لذلؾ". الثورة ال اإلصلح" ىو المرفوع فالشعار واألمنية الخارجية بالسياسة
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 أنيـ فيو يبدو الذي ذاتو وقتال في. األمنية والمؤسسات الجيش، عمى"إسرائيؿ"  مع العلقة أعباء
 مصر التزامات ستحتـر الحركة أف أي قولو، وأتقنوا سماعو، الغربييف محاورييـ يود   ما ركواأد

 ."إسرائيؿ" مع السلـ معاىدة في جانبيا مف أحادية بتغييرات تقوـ لف وأنيا الدولية،
 

 :الجديدة العربية ستراتيجيةال البيئة معطيات
 ةانتقالي سنة كوفتس 2113 سنة أف أو ،جديداً  حمؿت لـ 2112 سنة أف يعني ال سبؽ ما جميع

 بالقضية مباشرة غير أو مباشرة صمة لو ياً نوع تحوالً  أو ما، اختراؽ شيدت لف ،تياكسابق
 إلى( كبيرة بدرجة) تعود العربية السياسات لممكنات المحدد فإف السياؽ ىذا وفي. الفمسطينية
 :يمي كما وتفصيميا( تحوؿوالم منيا الثابت) العربية االستراتيجية البيئة معطيات

 
 :مستقرة وغير متبادلة وأدوار متحركة بيئة

عادة القديمة، لممحاور تفكيؾ صورة في جاءت لمثورات المباشرة فالنتيجة  أخرى، مرة تركيبيا وا 
 سنةال تشيد وقد. واألدوار السياسات مف والجديد القديـ فييا يتجاور مركبة، معطيات وفؽ

 :السياؽ ىذا في أىميا اإلقميمية، األدوار في تبادؿ عممية ةالماضي
 حسني غياب أحدثو الذي الفراغ لمؿء االعتداؿ محور مف تقميدي كفاعؿ األردف صعود :أولً 
 مع التنسيؽ مستوى رفع خلؿ مف ،سابقاً  مبارؾ لنظاـ التقميدي الدور ولتمارس. ونظامو مبارؾ
 استضافة خلؿ مف شيدناه ما ىذا. المفاوضات خيار عمى الطريؽ قطع عدـ لضماف ؛السمطة

ذا. ةالماضي السنة مف ينايركانوف الثاني/  في" االستكشافية المفاوضات"بػ يم  سُ  ما افعم    وا 
 األطراؼ اختلؼ مع المفاوضات استئناؼ باحتماؿ مؤشرات امعي حمؿت 2113ت سنة كان

 العربي الغطاء لتوفير ر ةالم ىذه إسرائيمي ة عربي ة مفاوضات تكوف بحيث والمصالح، واألىداؼ
 أكثر ستكوف الثانية أوباما رئاسة مرحمة في األمريكي ة اإلدارة أف وىـ تحت) القادـ لمتنازؿ

 عودة فإف( المنطقة في الصاعد اإلسلمي التيار مع بتحالفيا متسم حة تسوية لفرض استعداداً 
 اإلسرائيمي ة، االنتخابات بعد اتالمفاوض الستئناؼ متعددة مبادرات وعف الكونفيدرالية عف الحديث
 نتجاىؿ أف دوف مف طبعاً . الصعيد ىذا عمى مركزي بدور للضطلع مرشحة افعم   بأف تشي
 لحؿ   صيغة أي عمى الطريؽ قطع شأنيا مف والتي والمتطرفة، المتعنتة اإلسرائيمية المواقؼ حقيقة
 عمى حتى الفمسطيني ة، لمصالحوا والمطالب الحقوؽ مف األدنى الحد   يحقؽ انتقالي أو نيائي
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طلؽ االستيطاف، وقؼ مثؿ الثقة، بناء خطوات صعيد  الحياة شروط وتحسيف األسرى، سراح وا 
 .تحقيقيا عمى تساعد وال بيا تتشدؽ التي االقتصادي ة

 الدور غياب خمفو الذي الفراغ في الفمسطيني، الصعيد عمى تحديداً  القطري الدور تمدد :ثانياً 
 ىذه في اللـز مف أكثر الفمسطيني الشأف في التورط في المصري النظاـ رغبة دـوع السوري،
 الدوحة، اتفاؽ) الفمسطينية المصالحة ممؼ صعيد عمى قطرياً  دوراً  لنشيد. األقؿ عمى المرحمة
 النار إلطلؽ وقؼ التفاؽ التوصؿ مفاوضات مشيد في قطري وتواجد ،(2112 فبرايرشباط/ 

 . ذاتو الشير في لغزة القطري األمير وزيارة ،(2112 مبرنوفتشريف الثاني/ )
عادة القطاع، إعمار صعيد عمى فاعؿ قطري دور ثـ  بعد غزة في المدمرة التحتية البنية بناء وا 

 ومستقبؿ المصالحة ممفات صعيد عمى القطري الدور أف مف رغـعمى الو . عمييا األخير العدواف
 تماماً  مغايرة اً أىداف تغيبوي ومنطمقات أسس عمى رتكزاً م يكوف قد ،تحديداً  غزة وقطاع حماس
 ىكذا، ليتمدد يكف لـ أنو ىنا المؤكد فإف أخرى، جية مف والمصري جية، مف السوري لمدوريف

 .السورية واألزمة المصرية، الثورة لوال
 في ومصر، تركيا إلى باإلضافة) المثمث أضلع أىـ أحد عد  تُ  الزاوية، ىذه مف قطر، إف بؿ
" الثلثي االحتواء" عممية في( وغربياً  أمريكياً ) كثيراً  عميو ُيعوؿ الذي( اإلخواف مرجعية ظؿ  

 بالمعنى الحؿ   مف جزءاً  تكوف كي" االعتداؿ" مف المزيد نحو دفعيا خلؿ مف لحماس، المتوقعة
 .الغربي
 إخواف مواقؼ يف الحادة الزوايا تدوير ميمة أنقرة ومعيا الدوحة تتولى قد ذاتو السياؽ وفي
 .ذاتو المسار في دفعيما بغية حماس، وحركة مصر،
 التغيير مف مزيجاً  جاءت الفمسطيني، بالموضوع المرتبطة لمممفات المصرية اإلدارة :ثالثاً 

 تزاؿ ال لكف جديدة، ومحددات ملمح ليا أصبح الفمسطينية - المصرية فالعلقات. واالستمرارية
 أمراً  ،وفمسطينياً  عربياً  المأموؿ مف تقترب التسوية، بشأف ديدةج مصرية مقاربة صياغة مسألة
 العلقات وقسمات ملمح تحديد في األمف جوار إلى السياسة عادت. باألولوية يحظى وال مؤجلً 

 مف المصري لمموقؼ الحاكمة ىي المتوازنة شبو المقاربة تزاؿ ال لكف الحمساوية، - المصرية
 .الداخمي الفمسطيني الصراع
 نوفمبرتشريف الثاني/  في غزة، عمى األخير العدواف مف المصري الموقؼ بشأف وحتى
 منسؽ مف أكثر تكف لـ مصر أف حقيقة إخفاء في السريع المصري اإليقاع أسيـ ربما الماضي،
 المكثفة اإلعلمية التغطية وحجبت. األزمة لتمؾ المصاحب واإلقميمي الدولي السياسي لمنشاط
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 لمقطاع قنديؿ ىشاـ الوزراء رئيس زيارة وكذلؾ ،"إسرائيؿ" لدى المصري السفير استدعاء لخطوة
 إجراءات في المضي عدـ فضؿ المصري النظاـ أف حقيقة رفيع، وزاري وفد رأس عمى

 حماس بيف كوسيط ودورىا القاىرة، بيف ما بالضرورة تقطع السقؼ، مرتفعة واستجابات
 ."إسرائيؿ"و

 تتفيـ( المصرية الرئاسة إحراج المتكررة محاوالتيامف  رغـبال) تزاؿ ال"إسرائيؿ"  أف والممفت
: في والمتمثمة ،"إسرائيؿ" مع المباشر االتصاؿ قواعد بإملء المحظة ىذه حتى مصر نفرادا مسألة

 منخفض تواصؿ جوار إلى. عمنية دبموماسية علقات مف بدالً  سرية، وأمنية عسكرية اتصاالت
 .السياسية القيادات بيف مباشر اتصاؿ دوف مف المستوى
 ثباتاً  تضمف ال التفاعلت، عمييا تمضي التي المتحركة األرضية فإف أخرى، ناحية مف لكف

 مرتبطة تظؿ المستقبؿ سيناريوىات أف يأ"... القديمة - الجديدة" العربية لألدوار استقراراً  وال
 المستقبؿ أف صحيح. التفاعؿ طور في تزاؿ ال وعوامؿ مؤكدة، غير باحتماالت أخرىب أو بدرجة
 الموجة أحدثتيا التي الشديدة الحركية ولكف ،محسوب وغير يقيني غير اً عنصر  يحمؿ دوماً 

 ما والتضارب الفاعميف، عدد بازدياد مرتبط ميـ آخر عنصر إلى باإلضافة الثورات، مف الجديدة
 بالتطورات المنطقة، في عاألوضا مستقبؿ ارتياف يعني الفاعمة، واألطراؼ القوى مصالح بيف
 .المرجحة أو المحتممة بالمسارات ارتباطو جوار إلى المحسوبة، غير

 جامعة) الرسمي نظامو وداخؿ اإلقميـ، داخؿ التفاعلت شكؿ كاف إذا المثاؿ، سبيؿ عمى
 الخميج دوؿ في األوضاع باستقرار الحالي، الوقت في كبير، حد   إلى مرتيناً  يظؿ( العربية الدوؿ

. واإلمارات المممكات تمؾ يف االضطرابات مساحة تزيد بأال   ضمانة توجد ال فإنو. ..عربيال
 سقوط وأف سي ما ال. الجديدة المعطيات وفؽ أخرى، مرة اإلقميمية األوراؽ ترتيب إعادة وبالتالي،

 مصر في الحرة االنتخابات أساس عمى تقوـ برلمانية منظومات وقياـ، الجميورية الدكتاتوريات
  .أيضاً  الممكية األنظمة لتغيير الضغط سيشدد نفسياً  أثراً ( الظف أغمب) وجدسي وتونس،

ال زالت حركات االحتجاج تدير صراعًا محسوبًا، يسعى إلى تحسيف المواقع وال يرغب في و 
ىذه المرحمة بتدمير أسس الممكية، غير إف الوعود التي قطعت مؤخرًا باسـ المموؾ ستخضع 

ذات األنظمة  ، حيث إف الشباب المثقفيف في الدوؿ2113ري أكثر شدة في سنة الختبار جماىي
مندمجوف في الخطاب الجماىيري، وأعربوا مرارًا عف تضامنيـ مع الثورات في الدوؿ  الممكية

َ  واجتماعيًا واسعًا لألسر المالكة، يطالب  األخرى، ومف شأف ىؤالء أف يشكموا تحديًا سياسيًا
 لمنظومة السياسية.بتغيير حقيقي في ا
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 اإلعلف مف ،2112 سنة خلؿ الشعبي والحراؾ االحتجاج مظاىر استمرار ذلؾ عمى والشاىد
 دفعة( السعودية الكويت، اإلمارات،) خميجية دوؿ ثلث في المعارض األمة حزب تأسيس عف

 لشؿ أدى والذي ،15/8/2112 في آرامكو شركة لو تعرضت الذي اإللكتروني اليجوـ إلى واحدة،
 ىكذا تطورت ما فإذا. ىناؾ آلي حاسب نظاـ ألؼ ثلثيف وتدمير لمشركة، الداخمية الشبكة أجيزة

 أزمة يفجر مباغت، قدري حادث ربما أو االحتقاف، ازدياد بفعؿ أكبر، ىو ما إلى احتجاجات
 تمؾ في الشيعية األقميات ورقة تفعيؿ إيراف محاولة أو ،تحديداً  السعودي البيت داخؿ الخلفة
 ستكوف التداعيات فإف( المثاؿ سبيؿ عمى سورية في بشار نظاـ سقوط عمى فعؿ كرد) المناطؽ

 بنطاؽ مروراً  بداخمو، القوى ومراكز العربي النظاـ داخؿ التفاعلت شكؿ مف بداية وممتدة، كبيرة
 الحركة فتمكي األقؿ، عمى أو األردني، العرش تيديد حتى وربما المنطقة، داخؿ اإليراني النفوذ

 األردنية الساحة عمى انعكاسات مف األجندة ليذه سيكوف وما أجندتيا، فرض مف اإلسلمية
 .اإلسرائيمي العربي بالصراع المرتبطة الممفات ومجمؿ الفمسطينية والقضية
 مصر مستقبؿ صناعة في التحكـ عمى اإلخواف قدرة حدود فإف أخرى، ناحية ومف ،أيضاً 
 ىذا ظؿ   ففي. اآلف التأثير عمى قدرة األكثر أنيـ مف الرغـ عمى ،اآلف ىحت يقينياً  عطىمُ  ليست
 يكوف لف االضطرابات، مف قميؿ غير قدراً  يشيد سيظؿ الذي والمتحرؾ، غير المستقر الوضع
 بمجموعة مرىوناً  ذلؾ سيظؿ بؿ بالتأكيد، المستقبؿ صناعة في كمياً  التحكـ عمى قادريف اإلخواف
 .إيقافيا ليـ تتيح التي بالطريقة أو يريدوف الذي االتجاه في كميا تسير ال ومتغيرات، تفاعلت

 
 :اإلقميم داخل خارجية قوى نفوذ تعزيز استمرار

 كاف كما العربي، الذاتي النفوذ تعزيز إلى مباشرة، العربية واالضطرابات الثورات تفض   لـ
 والشاىد. باقية تزاؿ ال الدولي رالتأثي وعلمات بادية، الفاعمية وعدـ الضعؼ فمظاىر. متوقعاً 

 الماضي ينايركانوف الثاني/  31 فجر السورية لألراضي اإلسرائيمي الطيراف سلح استيداؼ
 . واشنطف مع بالتنسيؽ
ذ  سنة خلؿ المنطقة في التطورات الدولية القوى بو أدارت الذي النمط وصؼ صحيحاً  يبدو وا 
 عمى" التوكيلت" توزيع إلى واشنطف لجأت حيث ،"الرخوة اإلدارة" أو" االنسحابي النمط"بػ ،2112
 بينما. المنطقة يف الساخنة الممفات بعض مع ميدانياً  لمتعامؿ الدولييف، وأحياناً  اإلقميمييف حمفائيا
علف الموجستي، والدعـ واإلسناد النصح بتقديـ يى اكتفت  يقـو يالت لمخطوات والتبريؾ التأييد وا 

 لحمؼ متروكة وسورية ،(الخميجية المبادرة عنواف تحت) لمسعودية متروؾ مففالي ...ىاؤ حمفا بيا
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 ال ذلؾ كؿ   أف إال .يبدو ما عمى المغامرة ييوى فرنسي برئيس مدعـو متحمس تركي خميجي
 ميميف: أمريف ينفي
 شكؿ عمييما يتوقؼ حواريف في المشترؾ العنصر تظؿ المتحدة الواليات أف :أولهما 

 اإليراني - األمريكي والحوار سورية، بشأف الروسي - األمريكي الحوار نطقة،الم في التطورات
  السنة الجارية. في( المفترض)

 التفاصيؿ في األمريكي الحضور يصبح اإلسرائيمي باألمف األمر يتعمؽ حيف أنو :وثانيهما
 عمى األمريكية اإلدارة أركاف يزاؿ ال( كمصر) "إسرائيؿػ"ل ميمة دولة ففي وليذا ؛الموقؼ سيد ىو

 مبارؾ لخمع التالي اليوـ منذ المصرية، الساحة في الفاعمة األطراؼ جميع مع كامؿ تواصؿ
 بيف العلقة كواليس في بكثافة حاضرة األمريكية اإلدارة بأف يؤكد ما وثمة. ىذا يومنا وحتى

 الرئيس عمييا أقدـ التي بالخطوات تفاجئ لـ واشنطف أف والشاىد العسكرية، والمؤسسة اإلخواف
 المشير الدفاع وزير مف كلً  أقاؿ حيف ،ةالماضي السنة مف أغسطسآب/  في مرسي محمد

 قبؿ مف تصريحات خرجت بؿ. منصبييما مف عناف يسام الفريؽ األركاف ورئيس طنطاوي،
 .الخطوة بتمؾ كامؿ طلعا عمى كانت واشنطف بأف تؤكد األبيض البيت في مسؤوليف
 عدـ يصعب كيذا عربي سياؽ في أنو، الفمسطينية بالقضية صمة لو ومما، تقدـ مما دو المقص

 مارستيا التي التكتيكية الضغوط وبيف التنفيذ، قيد ظمت التي" العربية األماف شبكة" بيف الربط
 يكوف ال ذاتو السياؽ وفي! المتحدة األمـ خطوة بعد الفمسطينية السمطة عمى واشنطف وتمارسيا

 ضد   الكافية المناعة لدييا ليس اإلخواف مرجعية ظؿ   في المصرية الدولة فبأ ،اً إثم الظف بعض
 أو بقصد سواء) وظيفي بدور االضطلع خلؿ مف ،اإلسرائيمية – األمريكية الفخاخ في الوقوع
 حماس، حركة مع يالتعاط لطريقة اإلسرائيمي - األمريكي بالتصور علقة لو( قصد غير عف

 ال. المنطقة بيا تمر التي االنتقالية المرحمة تمؾ في غزة وقطاع مصر بيف العلقة بمسار وكذلؾ
 أي مف جعؿي المصرية، الساحة تشيده الذي السياسي واالحتراب الحاد، االستقطاب وأف سي ما
 .المتحدة كالواليات كبرى قوة تمارسيا ضغوطات أماـ انكشافاً  أكثر مصر، في سياسي نظاـ

 لحقيقة إدراكاً  أكثر تبدواف( أبيب تؿ ومعيا) واشنطف أف إلى رةاإلشا تتعيف السياؽ ىذا وفي
 تصبح لكي ليا التدريجي التحوؿ عممية وأف طويمة، ستكوف حماس" اعتداؿ" نحو الطريؽ أف
 وغير بطيئة ستكوف" الحالي الصراع لحؿ   دولية برعاية ،اً مفاوض اً وشريك طبيعياً  سياسياً  فاعلً "

 ".غزة دويمة" عف السياسية المسؤولية تولييا عبر إال األحواؿ كؿ   في تتحقؽ ولف ،العواقب مؤكدة
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 الوضع ريتغي ستكوف غزة، تجاه المتوقعة الجديدة المصرية السياسة نتائج إحدى ألف 
 حدود تأميف وسيتـ المصري، الجانب مف غزة عف الحصار رفع سيتـ حيث. لحماس الوظيفي
 لقطاع المقاوـ الدور تأجيؿ أو إلغاء مقابؿ سيكوف ذلؾ لكف األنفاؽ، إغلؽ عمى بالعمؿ مصر
 الفصائؿ عمى أكثر األمنية سيطرتيا إحكاـ عمى حماس وستعمؿ. قادمة عديدة لسنوات غزة

 ليا إحراجاً  يسبب قد ما وىو غزة، بمياجمة "إسرائيؿػ"ل ذريعة تعطي ال حتى غزة في األخرى
 .الجديدة مصر ولقيادة

 وجية بحسب) ممكناً  يكوف ال قد حماس حركة" تدجيف" أف عمى يؤشر ما ثمة أخرى، بعبارة
 القوؿ يمكف وبالتالي. االنفصاؿ طريؽ عمى االنقساـ تكريس دوف( اإلسرائيمية - األمريكية النظر

 1967سنة  قبؿ ما إطار بيف المزج أنو يبدو نتنياىو، لحكومة المفضؿ االستراتيجي الخيار فإ
  .بمصر مرتبطة غزة في مستقمة شبو دويمة ؛2115 سنة بعد ماو 

 محدودة مسؤولية بتولييا ،وطأة األضرار أخؼ يعد   وغزة مصر بيف الربط أف"إسرائيؿ"  ترى إذ
 التنظيـ حماس مف بدالً  معو، التفاوض يمكف عنواناً  مصر تُقدـ بحيث القطاع، شؤوف عف

 كانت ولو حتى حكومة،ب تمتقي أف"إسرائيؿ"  تفضؿ أخرى، بعبارة. "إسرائيؿ" لتدمير المكرس
أو  تنظيماتمنو مع  الدوؿ مع أكثر فعاالً  يكوف الردع ألف معيا، حواراً  تجري أف يمكف عدائية،

 .حركات سياسية
 

 :كثافتها وازدياد الصراعات لنمو خصبة بيئة
 ليطفو العربية، المجتمعات قمب في كامنة كانت التي التناقضات جممة العربية الثورات فجرت

 األوضاع النفجار لحظة أي في معرضة ،"قدامى فاعموف" قديمة، أنظمة مف خميط حالسط عمى
 ،"جدد فاعموف( "والعسكري اإلسلمي الحكـ مف خميط) إسلمية نظـ أشباه أو نظـ الداخؿ، مف

 وتوترات عدة، مستويات عمى ومذىبية طائفية صراعات ديموغرافية، ضغوط ضعيفة، اقتصادات
 العربي المشرؽ: كالتالي الراىف العربي لممشيد العامة الصورة تبدو ـ  ث ومف. مستمرة داخمية
 دوف ما لصراعات مرتيناً  فيبدو العربي المغرب أما. الثورات بعد الطائفي المأزؽ وطأة ييعان

وبيف ىذا وذاؾ ثمة  .الساحات تمؾ في القاعدة لتنظيمات المتزايد بالنشاط علقة لو مما الدولة،
جري لتحويؿ الصراع في المنطقة مف صراع مف أجؿ الحري ة واالستقلؿ محاوالت حثيثة ت

أشكاؿ االستغلؿ والتبعي ة )التي  كؿ   الوطني والعدالة والديموقراطي ة، وما يتبع ذلؾ مف صراع ضد  
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سرائيمي  - يعد االحتلؿ أبشع تجمياتيا( إلى صراع سني قامة حمؼ عربي أمريكي وا  شيعي، وا 
لى صراع بيف "اإلسلـ المعتدؿ" و"اإلسلـ الراديكالي".  ،إيراف ضد   مباشر أو غير مباشر  وا 
ذ يبدو صحيحاً  أف زيادة مستوى التنسيؽ بيف قطر وتركيا ومصر، قد يدفع في اتجاه تبمور  وا 

إيراف بالضرورة ىي العدو الوحيد أو األخطر، بيد أف الحرص الخميجي  عد  حمؼ سني آخر، ال ي
. يار السمفي في مصر بالذات، يضعؼ أحد أضلع ىذا المثمث التنسيقبالمقابؿ عمى دعـ التي

)أحد  الغفور شاىد الجميع في مصر، كيؼ حرص مساعد رئيس الجميورية عماد عبد ومؤخراً 
. وقد يرموز التيار السمفي( عمى حضور مؤتمر "نصرة الشعب األىوازي" دوف عمـ الرئيس مرس

يناير كانوف الثاني/ ير الخارجية اإليراني لمقاىرة في تزامف تنظيـ ىذا المؤتمر مع زيارة وز 
 الماضي. 

واألىـ مف ذلؾ أف مفاعيؿ األزمة السورية وارتداداتيا عمى الساحة العراقية، تبدو أكبر مف أف 
اف مف أكثر األطراؼ المتورطة )أنقرة والدوحة( تعد   يتـ محاصرتيا أو تحجيميا مف قبؿ عاصمتيف

 في الساحة السورية.

لخلصة إذف، أف ثمة مستوييف لتمؾ الصراعات في المنطقة العربية، عمى صمة مباشرة ا
 بالقضية والحركة الوطنية الفمسطينية، وىما:

 
 :الشيعي والمعسكر السني المعسكر بين ما التقميدي المذهبي الصراع: األول المستوى

 المثاؿ، سبيؿ عمى. سداأل سقوط بعد ما سورية بمستقبؿ فرز ىكذا وتداعيات مآالت وترتبط 
 ىناؾ اإليراني النفوذ انتياء إلى سورية، في سنياً  إسلمياً  صعوداً  يفضي أف المتوقع غير مف

 ضد   صراعاتيا في السورية المذىبية الورقة استخداـ إلى إيراف ستعمد بؿ. ونيائي كامؿ بشكؿ
 المشرؽ إقميـ في كبرىال القوى بيف بالوكالة الصراع حدة مف سيزيد وكذلؾ اآلخر، المعسكر
 .كمو العربي
 الموضوع ومنيا التقميدية، النفوذ مناطؽ عمى الصراع مف حالة تنشأ ربما ىذا، سياقنا وفي 

 ما االختيار محؾ عمى بوضعيا الفمسطينية المقاومة قوى يربؾ الذي السيناريو وىو. الفمسطيني
 عمى األخير العدواف بعد خاصة،. عمميةال واالعتبارات الدينية، - األيديولوجية االعتبارات بيف
 في ميماً  دوراً  اإليراني السلح خللو لعب والذي ،2112 نوفمبرتشريف الثاني/  غزة، عاقط

 .الكبرى ومدنيا"إسرائيؿ"  قمب األولى لممرة بتيديدىا المقاومة لصالح تكتيكية مكاسب تحقيؽ
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 - حماس - إيراف) وعربية إقميمية سياسية قوى أفقدت الجديدة، العربية البيئة أف ىنا، ةالمشكم
 لحماس وفرت التي ةز يالم وىي. سياسياً  الديني الخطاب استخداـ احتكار ميزة( اهلل حزب

 جوار إلى الديني، المذىب في يخالفونيا مف مع لمتحالؼ قوياً  أيديولوجياً  مبرراً  ونظيراتيا
 .بالطبع العممية االعتبارات

 تجد حركات ىكذا فإف ،والمذىب األيديولوجية تشاطرىا أخرى، إسلمية قوى صعود وبعد أما
 بكافة جيدة علقات عمى الحفاظ عمييا، تممي التي العممية االعتبارات بيف ما ممزقة نفسيا

قميمياً  عربياً  األطراؼ  إلى اصطفافاً  عمييا تفرض التي السني، المذىبي االنتماء واعتبارات ،وا 
يراف اهلل حزب) الشيعة مف فيالتقميدي حمفائيا عف وابتعاداً  ،السنية اإلسلمية القوى جوار  وألف(. وا 
 . أبداً  السيؿ باألمر ليس المعضمة ىذه حسـ

 يأتي قد جديدة تطورات انتظار. ..االنتظار سياسة تباعا السنة الماضية خلؿ اختارت فقد
 ربما التي السياسة وىي تعيشيا، التي االرتباؾ حالة وتنيي خياراتيا تحسـ العربي الربيع بيا

 .جديدة مفاجآت تحدث لـ ما ،2113 سنة نياية حتى معنا تستمر
 إيراف عف االبتعاد في مسيرتيا حماس تواصؿ أف عمى يراىف مف ثمة السياؽ، ىذا وفي

 السنة في صفوفو بيف بالفعؿ تموضعت قد حماس أف بدا الذي االعتداؿ، محور إلى واالنضماـ
 ويريد أظافر، وال أنياب دوف مف حماس يريد المحور ىذا وأف سي ما ال. ديدالتح وجو عمى األخيرة
 عممية في" شريكاً " أو" بديلً " تكوف ألف مرشحة سياسية، كحركة وتشكيميا صياغتيا إعادة

 . والسلـ التفاوض
 كانت السعودية ...المحوريف بيف حماس "مراوحة" مف سئـ االعتداؿ محور أف ىذا مف أكثر

ما نحف إما: المجاؿ ىذا في وقاطعة واضحة مف أكثر  دبموماسية اتبعت فقد قطر، أما ...إيراف وا 
 لمخروج جرىا إلى تسعى ولكنيا مسبقة، شروط دوف مف حماس مف تقترب ىي... ذكاء أكثر

 لتأبيد غزة قطاع في" تحتية بنية" إيجاد إلى وتسعى بؿ ،"اإليرانية العباءة" تحت مف تدريجياً 
 نوفمبرتشريف الثاني/  في لمقطاع قطر أمير زيارة ولعؿ المسمحة، المقاومة خيار نياءوا   التيدئة،
 .المسعى ليذا األبرز العنواف ىي الماضي

 ما) المقاومة خيار إلدامة إليراف، بحاجة ىي ...صعب وضع في تبدو ناحيتيا مف حماس
 مف المفاجئ القدر ذاى بكؿ   تحظى وأف السلح، مف الترسانة ىذه عمى تتوفر أف لحماس كاف

 الذي( اهلل حزب - دمشؽ - طيراف محور في طواؿ لسنوات اصطفافيا لوال والتدريب، الخبرة
، بو تفاخر وىي ونفوذىا، قوتيا عناصر منو واستمدت عميو، نشأت  عدواف في المواجية بعد اليـو
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 إقناع في صعوبة ستجد( حماس أي) المقابؿ في لكنيا... غزة قطاع عمى" السحاب موداع"
 الفرز حالة تفاقـ ضوء في سي ما ال ودعميا، احتضانيا في باالستمرار اآلخر المحور

 بزعامة والثاني بقوة، قطر فيو وتنخرط السعودية بقيادة األوؿ إقميمييف، محوريف بيف واالستقطاب
 .بقوة اهلل وحزب سورية فيو وتنخرط إيراف،
 ملذاً " اإلخواف مرجعية تحت مصر" في تجد أف يمكف أنيا حماس تتصور المفترؽ، ىذا عند
 أو المعسكر ىذا إلى لجذبيا وىناؾ، ىنا مف ليا تتعرض التي الضغوط مقاومة مف يمكنيا آمنًا،
 انشغاالتيا ظؿ   في ليا تقدميا أف مصر تستطيع التي المتواضعة الحدود تدرؾ إذ وىي ذاؾ،

 التوظيؼ منطؽ وفؽ) لممصالحة تميؿو " معقولة بشروط" لمتيدئة تجنح حماس فإف الداخمية،
 ىذه وعند. الداخمية تحدياتيا لمواجية القاىرة تتفرغ حتى مصرياً  مطمباً  باتت التي( السياسي
 الذي النحو عمى،تمعبو أف لمصر يمكف الذي الوظيفي الدور عمى األمريكية الرىانات تبدأ النقطة
 .إليو اإلشارة سيقت
 

 :اإلسالمي المعسكرفس ن داخل الصراع: الثاني المستوى
 الفرصة العربية، الدوؿ مف عدد في" العربي الربيع"لػ المصاحبة النسبية الفوضى أتاحت ربما

 تمؾ في قدـ موطئ لنفسيا تجد لكي" التكفيرية الجيادية"و"، الجيادية السمفية" لتنظيمات
 بعضيا إصابة وأ) األمف أجيزة وتفكيؾ، الجديدة األنظمة استقرار عدـ أتاح حيث. الساحات
 عف اإلفراج مع سي ما ال الخليا، لتمؾ ونشاطاً  مخبأ وف رت مفتوحة مجاالت( المؤقت بالشمؿ
 . سجنائيا كؿ   أو بعض

 تيريب مسارات انتعاش إلى الميبي الجيش أسمحة مخازف فتح أدى سيناء، جزيرة شبو وفي
 عمى ذلؾ جراء حازت قد التنظيمات تمؾ أف واألرجح غزة، قطاع إلى صحارييا عبر السلح
 .جديد مف نشاطيا الستئناؼ العودة فرصة يمنحيا الذي التسميح
 بيت أكناؼ - السمفي المجاىديف شورى مجمس" تنظيـ بثو الذي الفيديو مقطع في والمتأمؿ 

 في اإلسرائيمية الدورية استيداؼ عممية تفاصيؿ خللو مف ليعمف سيناء، في المتواجد" المقدس
 تمؾ لمثؿ األىـ الساحة أضحت سيناء أف يدرؾ ،و"إسرائيؿ" مصر بيف الحدود مىع 18/6/2112

 . نشاطيا تمارس لكي التنظيمات
 لتنظيـ سبؽ حيث المصرية، الثورة أحداث منذ نوعو، مف الثاني والفيدي ىذا يعد ناحية، فمف
 ومف. "ئيؿإسراػ"ل المصدر الغاز خطوط تفجير عمميات تفاصيؿ آخر مقطع في أذاع أف الجياد
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" المقدس بيت أكناؼ - المجاىديف شورى مجمس" تشكيؿ وراء األساسي الدافع فإف أخرى ناحية
 الحدود خلؿ مف"إسرائيؿ"  مع جديدة جبية فتح في( المذكور الفيديو في ورد ما بحسب) يتمثؿ

 أظيرت والتي ،2111 أغسطس آب/ في" إيلت" عممية نجاح فإف ثالثة، ناحية ومف .المصرية
 يغري قد ومصرية، فمسطينية مجموعات بيف مشتركة عمميات تنسيؽ عمى التنظيمات تمؾ قدرة
 .المستقبؿ في التجربة تمؾ بتكرار التنظيمات تمؾ

 في حاسماً  دوراً  يمعب بات األمني البعد أف وحقيقة تصطدـ المعطيات تمؾ أف ىنا والمشكؿ
 السمطات ييـ ما فكؿ  . ينايروف الثاني/ كان 25 ثورة بعد، اإلسرائيمية - المصرية العلقات
 سيبقى أىميتو، مع السياسية، العلقات في تدىور فأي وعميو األمني، الوضع ىو اإلسرائيمية

 .األمني البعد يمس   لـ داـ ما"إسرائيؿ"  قبؿ مف مقبوالً 
 : اىم احتماليف أحد حدوث ىناؾ، عالقة األمنية المشكمة استمرار ضوء عمى فالمتوقع وعميو،

 حدودىا، عمى الجماعات تمؾ نشاط لردع مباشر، بشكؿ"إسرائيؿ"  تتدخؿ أف: األول الحتمال
 وينيي مصر مع الصراع مف جديدة جولة يستفز بما.. نفسيا عف الدفاع في حقيا عمى مرتكزة
 التي النفس ضبط سياسة ضوء عمى مستبعد، شبو السيناريو ىذا أف بيد. معيا السلـ معاىدة
 أنو ذلؾ مف واألىـ. مصر مع اليش   السلـ عمى الحفاظ في أملً  بيا، نفسياإسرائيؿ" " ألزمت

 مصر، تمعبو أف يمكف الذي الوظيفي الدور بشأف اإلسرائيمية، - األمريكية الرىانات مع يصطدـ
 .إليو اإلشارة سبقت الذي النحو عمى

 في مصر بيف المتبادلة الثقة عمى البناء يتـ وفيو ما، بدرجة المرجح وىو :الثاني الحتمال
 ورقة استخداـ إلى المصرية األمنية المؤسسة تمجأ بحيث حماس، وحركة اإلخواف قيادة ظؿ  

 بيف الحدودي األمف ممفات ليشمؿ غزة، قطاع في حماس حركة مع األمني والتنسيؽ التعاوف
 والجيادية ،الجيادية السمفية جماعات نشاط تحجيـ عمى المشترؾ والعمؿ والقطاع، مصر

 .الطرفيف كل لمصالح تيديداً  تمثؿ باتت التي التكفيرية،
 

 :العام الرأي تأثير لحدود منخفض سقف
 ميـ، كفاعؿ الجماىير عودة في تمثمت" العربي الربيع" منتجات أىـ أحد أف في جداؿ ال 

 !معنى؟ بأي ولكف. حساباً  لو القرار صانع يحسب
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 أف تؤكد الخارجية، السياسة في التغيير بديناميكيات الصمة ذات النظرية األدبيات مف فالكثير
 تغيير عمى يحفز، الدولة داخؿ العريض الجميور معتقدات أو اتجاىات في شامؿ تحوؿ حدوث
 .ما قضية إزاء الخارجية السياسة

 القضية إزاء ستتغير العربية الشعبية التوجيات أف عمى دليؿ يوجد ال أنو مف رغـعمى الو 
 أف يعني ما ؛ما حد   إلى تراجع قد القضية، مع الشعبي التفاعؿ مستوى أف إال نية،الفمسطي
 عف بعيد أمر ىو العاـ، الرأي أو الشعبي الضغط عمى محمولة حقيقة تحوالت حدوث ممكنات
 . التوقع نطاؽ

 إلياء في واضح بشكؿ" العربي الربيع" دوؿ مختمؼ في االنتقالية المراحؿ تعثر أسيـ حيث
 في كبيراً  خملً  أحدث كما. الطاحنة واألمنية االقتصادية المشكلت في وانغماسيا ىيرالجما

ـ مما الثورية، الشبابية الحركات عمى سمباً  وانعكس الداخمية، السياسية القوى خريطة  مف حج 
 . تقدير أقؿ عمى تأثيرىا نطاؽ انحسار أو أفوليا، عمى كبير بشكؿ وساعد قدرتيا

 انزالؽ في تسبب المصرية، الساحة في السياسي واالحتراب الحاد، تقطاباالس أف ،واألنكى
 النيؿ بيدؼ الفمسطينية، لمورقة السمبي االستخداـ خلؿ مف ،سياسيا المحظور نحو القوى بعض
 صورة وتشويو حماس حركة مف النيؿ الزاوية، ىذه مف أصبح، حيث ،السياسي الخصـ مف

 في سيفضي أنو طالما( اإلخواف معارضي مف العديد لدى) مباحاً  ىدفاً  عاـ، بشكؿ الفمسطيني
 . المصري العاـ الرأي أماـ اإلخواف مف النيؿ إلى األمر نياية

 بإحدى األمر وصؿ حتى بالفمسطينييف، جزافاً  التيـ مف العديد ُألصقت السياؽ ىذا وفي
 أفادت قد مصريال الوطني األمف جياز في مصادر بأف اإلدعاء إلى مصر في التمفزة محطات
 ومنيا نفاؽ،األ خلؿ مف سيناء إلى القساـ كتائب مف عنصرسبعة آالؼ  لعبور الجياز برصد
 !االتحادية قصر تأميف في اإلخواف عناصر دعـ في لإلسياـ القاىرة إلى

 المصري، العاـ الرأي مف قميؿ غير عدد عمى انطمت قد اإلعلمية الحملت تمؾ أف شؾ   وال
 االنخراط إلى حماس حركة تسارع أف الزاوية، ىذه مف األمر يتطمب وربما ،لبسيطا الشارع ورجؿ
 الساحة في السياسية القوى مف العديد مع خلليا مف تتواصؿ عامة، علقات حممة في

 القضية عمى اإلعلمي االنفلت ىذا مخاطر وشرح الصورة، توضيح بيدؼ المصرية،
 .الشقيقيف لشعبيفا بيف العلقة عمى وكذلؾ الفمسطينية،
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 :خاتمة
 إعادة بيف، طرؽ مفترؽ بمثابة، الفمسطينية الوطنية والحركة لمقضية بالنسبة 2113 سنة تبدو
 .جديد ونضالي سياسي مسار شؽ   أو، السابؽ المسار إنتاج
 عشريف مف أكثر منذ المعتمد المسار تجاوز اتجاه في يدفع ال السياؽ ىذا في العربي عطىالمُ 
 سياسة في االستمرار إما: خياريف أحد سوى الفمسطينية السمطة يمنح ال، ناحية مف وفي. عاماً 
 الطريؽ فتح، أوليما: أمريف بأحد التورط أو. جديد مف األوىاـ وتسويؽ، وشرائو الوقت تقطيع
 أي، االنتقالية بالتسوية القبوؿ وثانييما، ،اللجئيف وعودة القدس دوف مف األردني الخيار أماـ
 . المؤقتة الحدود ذات لةالدو 

 ويوفر" غزة في - والسمطة الحكومة حماس" مع العربي المعطى يتساوؽ األخرى، ناحية ومف
 قدماً  المضي إما: أمريف أحد إال" والدور والمشروع اليوية حماس" يمنح ال أنو بيد. ليا حاضنة

 تأتي أف أمؿ عمى االنتظار سياسة ممارسة أو ،"السمطة حماس" باب مف، التدجيف طريؽ عمى
 .الخوالي بو تأت   لـ بما األواخر
 الحركة تفكيؾ نحو يدفع الذي االتجاه في ضاغطة العربية األجواء تبدو ال ،ثالثة ناحية ومف
 يتجاوز ال المصالحة صعيد عمى يقدمو ما أقصى بؿ، الداخمية لتناقضاتيا الفمسطينية الوطنية

.إدارتو عمى التوافؽ إلى االنقساـ مف الفمسطيني وضعال تحويؿ حدود( السيناريوىات أفضؿ وفؽ)

 
 


