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 2102-2102 قراءة في الوضع الفمسطيني وآفاقه المحتممة
  الناطور سهيل

 
 :موقع فمسطين في الحراك

 القضايا مف األنظمة موقؼ تعريؼ جديد مف يطرح العربية االنتفاضات بمداف في يجري ما
 ىو ما. اإلسرائيمي - والعربي الفمسطيني والصراع فمسطيف قضية منيا المقدمة وفي العربية،

 بدور إجحاؼ دوف) مصر في وتحديداً  ،االنتفاضات ىذه تطور مسار السياؽ ىذا في ريجوى
 ونحو العنصرية، نحو بتسارع تنحدر التي اإلسرائيمي، االحتالؿ دولة مف( أخرى عربية بمداف
 العربية الدوؿ دفع إلى األمريكية اإلدارة مع بالتوافؽ أو بالتواطؤ وتسعى والعدواف، التطرؼ ميوؿ
 عمى قيود مف عمييا تنطوي بما وااللتزاـ "إسرائيؿ"، مع وقعتيا التي بالمعاىدات لمتقّيد يةالمعن

 الوطنية. سيادتيا حساب

 مساعدات مقابؿ"إسرائيؿ"  مع التطبيع عجمة الستئناؼ أخرى دوالً  دفع ،الوقت نفسو وفي 
 لو حتى المنطقة، يف اإليراني الدور تحجيـ عف فضالً  ليا، بحاجة الدوؿ ىذه باتت ،اقتصادية

 الالعب"إسرائيؿ"  لتبقى إيراف، مف القادـ النووي الخطر درء بحجة ،عسكرياً  عدواناً  ذلؾ ثمف كاف
 .المنطقة بمداف مف وغيرىا االستبداد دوؿ أورثتيا التي السياسي، الفراغ حالة سدّ  في الرئيسي

 انشغاالً  أكثر باتت اضاتاالنتف ىذه اجتاحتيا التي الدوؿ أف السياسية الدعاية تدور ىنا
 عف فضالً  تكبدتيا، التي والخسائر اقتصادىا أصاب الذي ،التدىور ومعالجة الداخمية بأوضاعيا
 والسياسي واالقتصادي األمني االستقرار إلى حاجتيا لتبرر ىياكميا، عمى طرأ الذي التصدع
لى ،االنكفاء إلى يدفعيا ما الداخمي،  القضية منيا المقدمة وفي لعربيةا بالقضايا االىتماـ تراجع وا 

، دايفد كامب اتفاؽ عمى بالحفاظ المسمميف األخواف بقيادة مصر صدمةمف رغـ بالو . الفمسطينية
 في والمساواة والحقوؽ ؿوالعم والكرامة بالخبز تنادي وخرجت وثارت، انتفضت التي الشعوب فإف

 غضبيا عف الوقت نفسو في تعرب ال زالت االجتماعية، والعدالة التعددية والديموقراطية المواطنة
 التقدـ أف تدرؾ الشعوب ىذه.. الوطنية. سيادتيا عمى والتجاوز السياسية التبعية عمى وسخطيا

 الشعوب نضاالت تحرزه الذي التقدـ بمدى آف، في ويتأثر يؤثر األىداؼ ىذه تحقيؽ طريؽ عمى
 .فمسطيف المقدمة وفي العربي المحيط في

                                                 
 سييؿ الناطور:. 
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 المتحدة الواليات دعت ،شيور ستة بحوالي 14/6/2007 في غزة قطاع عمى حماس سيطرة بعد
 الفمسطيني الجانباف سقفو تحت استأنؼ ،27/11/2007 في أنابوليس في دولي مؤتمر إلى

 في االبف بوش األمريكي الرئيس والية انتياء مع ختتـت أف عمى المباشرة، المفاوضات واإلسرائيمي
 الفمسطيني المفاوض فيو عدّ  الذي الوقت ففي الطرفيف، بيف اضحاً و  الخالؼ وبدا. 20/1/2009

 حكومة رفضت الدائـ، الحؿّ  قضايا حوؿ اتفاؽ إلى لموصوؿ ممزماً  لممفاوضات الزمني السقؼ
 التي المفاوضات دارت . بذلؾ تعيد أي تقدـ أف ورفضت التفسير، ىذا مثؿ أولمرت
 انتيت بؿ جوىري، اختراؽ أي تحقيؽ عف توعجز  مفرغة، حمقة في أنابوليس مؤتمر أطمقيا
 عمى( 18/1/2009-28/12/2008" )بو المصب الرصاص" حممة"إسرائيؿ"  شّنت حيف ،دموية نياية
 .بوش إدارة رحيؿ واكبت والتي ة،غز  قطاع

 موازيف في االختالؿ وتفاقـ ضعؼ مف ولدتو وما ،الفمسطيني االنقساـ حالة"إسرائيؿ"  استغمت
 األرض عمى الواقع األمر سياسة وتصعيد لمواصمة التفاوضية، العممية تحكم التي ،القوى

 .الدولية الشرعية لقرارات بديالً  التفاوضية لمعممية كمرجعية وتكريسو
 وحمالت واالجتياحات االقتحامات وتيرة وتصعيد المواطنيف، حركة عمى القيود تشديد وتعّمدت

غالقيا يةالتجار  والمصالح المؤسسات ومداىمة االعتقاؿ  إلى أدى ما ممتمكاتيا، ومصادرة وا 
 .صالحياتيا ومصادرة الفمسطينية السمطة مكانة بتقويض ىدد بؿ إضعاؼ،
 واستجابتيا الرسمية العربية السياسة محصمة ورخاوة وضغوطيا، األمريكية السياسة تمّوج
 سمة ذات رسمية نيةفمسطي لسياسة والدافعة، المالئمة، البيئة مجتمعة شكمت األمريكية، لمضغوط
 ثنائية استراتيجية الشعبية، المقاومة عف الكالـ مف غزارة بالرغـ عمميًا، اعتمدت سمبية، دفاعية
 :المسار

 ما وىو األمنية، والسيطرة الضبط مظمة تحت واالقتصادي المؤسسي البناء يعتمد ،أول مسار
 األدنى الحد فيو غاب نامجبر  وىو فياض، سالـ برئاسة عشرة الثالثة الحكومة برنامج مثمو

 بناء إمكانية عمى الخاسر الرىاف عمى يقـو السياسي، اإلطار في والحقيقة الوىـ بيف الفاصؿ
 .إلنيائو أساسية رافعة باعتبارىا االحتالؿ، ظؿّ  في الدولة مؤسسات بمستوى مؤسسات

 عمييا لمثابرةوا ،(األمريكية بالشروط حتى) المفاوضات عمى الرىاف عمى يعتمد ،آخر ومسار
 .أماميا األفؽ ينغمؽ أف إلى بمواصمتيا تعثرىا ومعالجة
 الفمسطينية القوة عناصر استنياض عف عاجزة االستراتيجية ىذه أف التجربة أثبتت لقد

 ،الخارجية والعالقات التحالفات شبكة أي االحتياطية، القوة وعناصر الذاتية، القوة أي المباشرة،
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 واألمريكية العربية الضغوط عمى مكشوفة الفمسطينية الحالة راتيجيةاالست ىذه مثؿ تجعؿ بؿ
 ليذه االستجابة عدـ حاؿ في الخسائر وجني الثمف دفع وتخوؼ بياجس ومحكومة بخاصة،

 .الضغوطات
 2011 أيموؿ/ سبتمبر في الدولي، األمف مجمس إلى التقدـ تـّ  التفاوضي المسار انسداد ؿظّ  في
 أف فيو شؾّ  ال ومما لخ.إ 67 الػ حدود عمى المتحدة األمـ في ففمسطي دولة عضوية بطمب
 المتحدة، األمـ في فمسطيف دولة لمقعد والسياسية القانونية األىمية يدرؾ كاف الفمسطيني، الجانب

 ".عمييا اً متنازع" وليست محتمة أراضييا كوفبو  وعاصمتيا، بحدودىا االعتراؼ مع
 لمدور نظرا   رئيس، بشكؿ األمريكية اإلدارة مسؤوليتو حمؿتت وفشميا المحاولة، ىذه فشمت لقد
 األعضاء الدوؿ عمى مارستيا التي والضغوط الفمسطيني، الطمب ضدّ  التحريض في لعبتو الذي
 .األمف مجمس في

 الجمعية دورة بانتظار سياسي جمود تبعو المتحدة، األمـ دخوؿ في ،2011 سنة محاولة فشؿ
 عضوية بطمب التقدـ الفمسطينية القيادة عـز عمى التأكيد جرى فحي ،2012 سنة في العمومية

 الجمعية إلى مباشرة التوجو خالؿ ومف األمريكي، والفيتو األمف مجمس بتجاوز أي مراقبة، دوؿ
 .الفمسطيني الطمب عمى لمموافقة المطموبة األغمبية تتوفر حيث العامة،
 دولة 138 بموافقة) العامة جمعيةال قررت حيث ،29/11/2012 في بالفعؿ تحقؽ ما ىذا
 مجيرية دوؿ أربعةو  وتشيكا وكندا المتحدة والواليات: "إسرائيؿ" دوؿ تسع واعتراض 41 وامتناع

 المساس دوف ،"المتحدة األمـ منظومة" في" مراقب دولة" وضع فمسطيف منح( اليادئ المحيط في
 ذات لمقرارات وفقاً  فمسطيني،ال لمشعب كممثؿ ؼ.ت.ـ ودور المكتسبة واالمتيازات بالحقوؽ
 .والممارسة الصمة
 وقانونية، سياسية أىمية ذات خطوة" المتحدة األمـ منظومة" في" مراقب دولة" وضع نيؿ إف

 الخطوة ىذه أف كما: فمسطيف وبدولة الفمسطينية بالحقوؽ االعتراؼ دائرة توسيع في تسيـ إذ
 إلى االنضماـ مف األساسي روما نظاـ ومنيا عالمية مواثيؽ عمى التوقيع خالؿ مف تمّكف

 سياسييف ومسؤوليف كدولة ومحاسبتيا،"إسرائيؿ"  بمقاضاة يسمح ما الدولية، الجنايات محكمة"
 ما بحسب لالحتالؿ، الناظمة والقواعد واألصوؿ لممبادئ وانتياكاتيا جرائميا عمى وعسكرييف،

لى ...منيا المتفرغة والقوانيف نسافاإل حقوؽ وشرعة الدولي والقانوف الدولية الشرعية تقرره  ىذا، وا 
 صفة وتسقط ،"المحتمة األراضي" مكانة أراضييا تمنح فمسطيف لدولة المراقبة العضوية فإف
 .أوسمو اتفاقيات عمييا أضفتيا التي" عمييا المتنازع األراضي"
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 بشأف ىايال في الدولية العدؿ محكمة فتوى مع المفاوض الفمسطيني الفريؽ تعامؿ تجربة إف
 حممة إباف"إسرائيؿ"  حرب وجرائـ انتياكات حوؿ جولدستوف تقرير ومع ،2004 سنة جدارال
 عضوية نيؿ مع التفاعؿ في اتباعو المطموب المثاؿ تشكؿ ال ،2009 سنة "المصبوب الرصاص"

 ضدّ  الدبموماسي السياسي اليجوـ لمتابعة المنشود النموذج أو العامة، الجمعية في فمسطيف
 الفمسطينية الضفة في وأنشطتو االستيطاف مشاريع ذلؾ في بما وممارساتو، اإلسرائيمي حتالؿاال

 .المحتمة وشرقي القدس
 

 االنقسام:
 الفمسطينية النضاالت وتفقد اإلمكانيات وتبعثر الجيود، تشتت االنقساـ حالة استمرار إف

 السمطة عمى التيالؾ مف إطار في تندرج داخمية، صراعات في وتغرقيا السميمة اتجاىاتيا
 فئات الخضـ ىذا في نشأت لقد. ةمتباين ستراتيجيةاو  سياسية خيارات خمفية عمى والمكاسب
 قاعدتو عمى لنفسيا وبنت االنقساـ، عمى اعتاشت وغزة، اهلل راـ في الطرفيف، لدى اجتماعية
 . فئوية مصالح

 في أنو غريباً  يبدو ال لذلؾ ؛اومةالمق غطاء تحت والتيريب األنفاؽ تجارة ازدىرت القطاع ففي
 وتتسع العمؿ، عف العاطميف نسبة وترتفع القطاع، في االقتصادية األزمات فيو تشتد الذي الوقت
 المالييف، أصحاب مف شريحة تنمو الوقت ىذا في. ..الفقر خط دوف ىـ ومف الفقراء أعداد
 المواد مف وغيرىا والمحروقات ذائيةالغ المواد واحتكار األنفاؽ وتجارة التيريب سياسة مف اغتنت

 واإلدارات الحكومة أداء عمى التشريعي الجسـ رقابة غابت فقد اهلل، راـ في أما. لمحياة الضرورية
 السياسية، الحياة في األمنية األجيزة وتدّخؿ الحريات، عمى التضييؽ سياسة واستشرت واألجيزة،

 لالندساس حماس أنصار عمى الطريؽ قطع ريعةبذ الشعبية، والتحركات العامة، التجمعات ومنع
 .الصفوؼ في الفتنة وزرع
 

 االنقسام: إنهاء أمام عقبات
 لقد. كافة والمخمصة الوطنية القوى عمى وطنياً  واجباً  شّكؿ وقوعو، لحظة منذ االنقساـ، إنياء
 عمييا أطمؽ ةلممصالح وثيقة بمورة في القاىرة، مع وبالتعاوف الفمسطينية، الوطنية الجيود أثمرت
 الشامؿ الوطني الحوار فيو ينجح الذي الوقت في أنو المالحظ، أف غير". المصرية الوثيقة" اسـ
 خطوات الفمسطينية الحالة تعود وتنييو، لالنقساـ حداً  تضع توحيدية، وسياسات مواقؼ بمورة في
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 بيف تجمع التي نائية،الث صيغتو إلى الشاممة الوطنية صيغتو مف الحوار ينتقؿ عندما ،الوراء إلى
 خاص بشكؿ معارضة تمقى اليواء، في معمقة المصرية المصالحة ورقة بقيت لذلؾ ؛وحماس فتح
 .شامؿ وطني لقاء لعقد الوطنية ممحاحيتو في الفمسطيني الوضع تبمور أف إلى حماس، مف

 يئةلمي ذلؾ، ضوء عمى الحياة، وأعيدت ،4/5/2011 في" المصالحة اتفاؽ" توقيع فيو تـّ 
 رئيس وتضـ ،2005 سنة الوطني لمحوار القاىرة مؤتمر مف بقرار تشكمت التي العميا الوطنية
 الوطني المجمس ورئيس والجياد، حماس فييـ بمف العاميف واألمناء التنفيذية المجنة أعضاء

 مسودة بإنجاز ميمة خطوة تخطو أف عنيا متفرعة ىيئةو  ،عمييا متوافؽ مستقمة وشخصيات
 بالحوار تتقدـ وأف الكامؿ، النسبي التمثيؿ بنظاـ الفمسطيني، الوطني المجمس نتخابال قانوف
 شعبية اتحادات التشريعي، مجمس) كافة االنتخابية القوانيف عمى النظاـ ىذا تعميـ أجؿ مف خطوة

 (....ونقابات
 ،الوحدة دةواستعا االنقساـ تجاوز بيف الربط قاعدة عمى يقوـ أف ال بدّ  الشامؿ الوطني الحوار

 عبر الفمسطينية، التحرير ومنظمة السمطة مؤسسات في ديموقراطي إصالح إنجاز ضرورة وبيف
 ويمغى الوطنية، الشراكة يكرس الذي ،الكامؿ النسبي التمثيؿ لنظاـ وفقاً  االنتخابات إلى المجوء
 لنفوذىا وفقاً  كافة، القوى لتمثيؿ الباب ويفتح الثنائي، االستقطاب حالة ويسقط المحاصصة، نظاـ
 . الشارع وفي الشعبية الحركة في

 عمى العامة الوظيفة باب ويفتح تمييز دوف المواطنة مبدأ يكرس الذي الديموقراطي اإلصالح
 ،والجيوية والعشائرية الحزبية المحاباة عف بعيداً  المواالة، وليس الكفاءة قاعدة وعمى مينية أسس

 السمطات بيف الفصؿ يكرس كما المختصة، بمراجعيا مثمةم األمنية األجيزة مرجعية ويكرس
 ومؤسسات السمطة مؤسسات بيف ،واحد آف في والمياـ والمسؤوليات الصالحيات وتكامؿ وتوزيع
 العميا السياسية المرجعية  ؼ.ت.ـ في التنفيذية المجنة موقع ويحصف الفمسطينية، التحرير منظمة
 .الفمسطينية لمسمطة

 ،الداخمية الوحدة الستعادة ضاغطة أجواء( 21/11/2012-14" )السحاب عمود" حممة حركت
 المراقبة العضوية فمسطيف دولة نيؿ بعد بالوجية نفسيا، تعززت بؿ ال األجواء، ىذه واستكممت

 الفمسطينية الحالة مكونات مختمؼ بيف ووحدتو الموقؼ في التالقي ىذا إف. المتحدة األمـ في
 الستئناؼ متقدمة شروطاً  يوفر ،(السياسية القوى+ المدني  مجتمعال قوى+ جماىيرية  حركة)

نجاز القطاع صمود يستكمؿ واعد، وأفؽ جديدة بروحية االنقساـ تجاوز سكة عمى العمؿ  األمـ وا 
 .الوحدة باستعادة المتحدة
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 االجتماعية: -واالقتصادية  السياسية األزمتين تداخل

ذا ،قائمة مسطينيالف الشارع في االحتقاف حالة زالت ال  والتطورات السياسي لموضع كاف وا 
 والنسداد الزاحؼ االستيطاف لكوارث العاـ الرأي إدراؾ ظؿّ  في االحتجاج حركة في دور السياسية

 لموضع كاف فقد ستراتيجي،ا مأزؽ في الوطني المشروع ودخوؿ السياسية التسوية آفاؽ
 .االنفجار حافة إلى قافاالحت حالة وصوؿ في دوره االجتماعي -االقتصادي 

أيموؿ/  في الشعبي الحراؾ رافقت التي كتمؾ مطمبية، احتجاجات الفمسطينية المناطؽ تشيد لـ
 واالنتفاضات االحتجاج حركات. االتساع حيث مف وال ،الحجـ حيث مف ال ،2012 سبتمبر
. وممارساتو ياساتووس االحتالؿ ضدّ  الرئيسية بالدرجة موجية العادة في كانت الفمسطينية الشعبية
 العوامؿ مع الوطنية -السياسية  العوامؿ تداخمت أيموؿ/ سبتمبر حيف في الوضع اختمؼ

 في وطني سياسي مشروع مع التعايش يستطيع العاـ الرأي يعد لـو  ،االقتصادية –االجتماعية 
 في وتدىور ةوالبطال اإلفقار مف مزيد إلى تقوده اقتصادية -اجتماعية  سياسة مع وال تراجع حالة

لى المعيشة مستوى  .بنيوية ومالية اقتصادية أزمات وا 
 مف %18 نحو عمى جزئياً  تسيطر وظيفية كسمطة حقيقتيا عمى الوطنية السمطة ظيرت لقد
 باستطاعتيا وليس االقتصاد، عمى وال والمعابر والحدود الموارد عمى تسيطر وال الضفة، أراضي
 ممر بمؤشرات أساساً  المرتبطة األسعار أو السوؽ حركة في ـالمرسو  الوظيفي دورىا بفعؿ التحكـ
 السوؽ بأسعار يشتري الفمسطيني فالمواطف ،الفمسطينية األراضي في واألسعار لمسوؽ إجباري

 لممواطف الدخؿ معدؿ أضعاؼ أربعة"إسرائيؿ"  في الدخؿ معدؿ بالرغـ مف أف اإلسرائيمية،
 .الفمسطيني
 رواتب دفع عمى السمطة قدرة وعدـ األسعار، وفقاعة ماليةال األزمة فقاعة انفجار ومع

 حاولت الذي الوىـ، تبدد "إسرائيؿ"، في األسعار حركة آلليات التمقائية واستجابتيا الموظفيف
 ،2011 سنة" الحرية مع موعد" عمى الفمسطينييف بأف العاـ الرأي أوساط في ترويجو الحكومة
 مؤسسات" بناء وىـ وتبدد ،2013 سنة "المانحة لدوؿا مساعدات مف التحرر مع موعد" وعمى
 .االحتالؿ ظؿّ  في" الدولة
 معيشي وضع عمى المواطف شيية الماضية الثالثة األعواـ امتداد عمى الحكومة فتحت لقد
 بشكؿ غزة قطاع في الصعب المعيشي الوضع مف أفضؿ معيشي وضع عاـ، بشكؿ أفضؿ
 االقتصاد ارتياف بفعؿ توقؼ، دوف يتدىور يمعيش وضع عمى العاـ الرأي ليصحو خاص،
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 اقتصادي تباطؤ في ودخولو المانحة، الدوؿ مساعدات وقيود أوسمو اتفاقيات لقيود ،الفمسطيني
 مف مستوحاة تدابير وىي متوازف، غير نحو عمى الضرائب وزيادة ،العرجاء التقشؼ تدابير فاقمتو

 ضيقة دائرة في يعمؿ ،خاص قطاع عمى التنمية ومسؤوليات أعباء بإلقاء ،الدولي البنؾ توجييات
 .الحماية إجراءات مف أدنى حدّ  دوف
 

 :خالصات
 :المتحدة األمم في فمسطين مقعد ومعركة غزة قطاع في الصمود معركة دروس أبرز

 يكفي ما صفوفيا في الفمسطينية الحالة تختزف تعترييا، التي الضعؼ مظاىر كؿّ  بالرغـ مف
 العدو قدرة مف يحد بما نوعية، إنجازات وتحقيؽ اختراؽ إلحداث والكفاحية، ةالسياسي الطاقات مف
 كؿّ  بالرغـ مف مؤثرة، ومادية سياسية خسائر بو ويمحؽ األحياف، بعض في ويثمميا الفعؿ، عمى
سناد دولييف، ودعـ عالقات مف لو يتوفر ما وبالرغـ  األمريكية، المتحدة الواليات مف يتوقؼ ال وا 
 .اليائمة العسكرية ترسانتو مف

 معركة: ىما جديدة أبعاداً  ومنحاىا االعتبار، ليا وأعادا الخالصة، ىذه أكدا كبيراف حدثاف
 في الفوزو " السحاب عمود" المسماة اإلسرائيمية الترويع حممة مواجية في القطاع في الصمود
 لمقضية الحدثاف ىذاف رسـ لقد. 67 الػ قبؿ ما بحدود فمسطيف، لدولة مراقب بمقعد المتحدة األمـ

 المجتمع أعماؿ جدوؿ عمى المدرجة القضايا مف واحدة باعتبارىا جديدة، صورة الفمسطينية
 استراتيجية العتماد الحاجة بالممموس وأكدا الفمسطيني الوطني لمنضاؿ جديداً  أفقاً  وفتحا الدولي،
 :يمي بما الحدثيف ليذيف اإليجابية النتائج وتمثمت جديدة،
 وتيديد العدواف، عمى الرد عمى الفمسطيني الجانب قدرة أثبتت حيث السياسي، سقؼال رفعت 

 مف األولى ىي العدو، مع النار لوقؼ اتفاقية عقد في نجح وحيث بالنيراف، اإلسرائيمي العمؽ
" واحد جانب مف التيدئة" لسياسة بديالً  ،"تيدئة مقابؿ تيدئة" قاعدة عمى القائمة بالتزاماتيا نوعيا

 .سابقاً  معتمدة كانت يالت

 االحتالؿ أف في شؾّ  أدنى يساورنا أف دوف شعبنا، عمى اإلسرائيمي العدواف التيدئة ىذه أوقفت
 المقاومة، حققتو ما أىمية يمغي ال ىذا أف إال ،ليتجاوزىا لمذرائع يفتقر ولف التيدئة، ىذه ينتيؾ لف

 أنشأت بؿ ال ،"الردع قوة ىيبة" ادةاستع في العدو ىدؼ الدفاعي ردىا عبر أفشمت، وأنيا خاصة
 .اإلسرائيمية الترويع وسائؿ مواجية في فمسطينية، نسبيًا، ردع قوة
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 الراىنة، بصيغتيا العقيمة المفاوضات أف فمسطيف شعب أكد حيف السياسي السقؼ رفعت 
 القضية عمى تعود بديمة خيارات اعتماد باإلمكاف وأف المتاح، الوحيد الخيار ىي ليست
 . ومكاسب بفوائد سطينيةالفم

 لألمـ العامة الجمعية في الدبموماسي االختراؽ شكؿ القطاع، في الرائع الصمود جانب فإلى
 في القوة عناصر تستجمع ىجومية، سياسة في الدبموماسي العمؿ ميدانو جديدًا، خياراً  المتحدة
 الصمة ذات الدولية، توالمؤسسا والوكاالت المواثيؽ إلى االنتساب خالؿ مف الدولي، المجتمع

 لمقضية الدولي الموقع يعزز وما وسواىا، الىاي، ومحكمة الدولية، الجنايات محكمة فييا بما
 عزؿ عمى الفمسطينية الحالة قدرة يعزز وما االحتالؿ، تحت شعب قضية باعتبارىا الفمسطينية،

عادة ،دولياً  العدو  الديموقراطية تزعـ ،عنصري استيطاني، احتالؿ كدولة"إسرائيؿ"  تقديـ وا 
 وتدمير الثروات ونيب األراضي ومصادرة الجماعية واالعتقاالت القتؿ سوى تمارس وال وتدعييا
  . العودة وحؽّ  المستقمة والدولة الفمسطيني االقتصاد بناء مقومات
 مجرد ليس مستقمة دولة في فمسطيف شعب حؽّ  جانب إلى العالـ، في دولة 138 وقوؼ إف
 إستراتيجية اعتماد تتطمب جديدة سياسية لمرحمة بداية بؿ المتحدة، األمـ في فلفمسطي مقعد
 عمى "إسرائيؿ"، استثنينا ما إذا فمسطيف، بدولة االعتراؼ رفض اقتصار أف كما(. بديمة) جديدة
 ال اإلحراج، ومدى الفمسطينية القضية حياؿ واشنطف عزلة مدى يبّيف ،188 أصؿ مف دوؿ ثماني

 كونيًا، األولى العظمى لمقوة المعيب واألخالقي السياسي المسمؾ ىذا بو يتسبب يالذ الضرر بؿ
 .بأسره العالـ دوؿ مواجية في عمميًا، وحدىما و"إسرائيؿ"، يضعيا الذي

 وشرائحو السياسية لقواه وأعادت الفمسطيني، الشارع في السياسية الحياة إلى الزخـ أعادت 
 أف وأثبتت المعروفة، السمبية بتداعياتو القائـ مف االنقساـ بالرغـ الداخمية، الوحدة روح االجتماعية

 ليا يتوفر حيف العدو، ضدّ  االنتفاضة نحو طريقيا شؽّ  في تتردد لف الفمسطينية الشعبية الحالة
 تتصدى مسمحة ومقاومة واألىداؼ، الرؤية بوضوح يتسـ قيادي وأسموب مقنع سياسي سقؼ

 . ىجومي طابع ذات موماسيةدب وسياسة العدوانية، لألعماؿ

أيموؿ/  في مظاىرىا بعض في انفجرت والتي الشعبية، الحالة صفوؼ في االحتقاف حالة إف
 الشارع، مستوى عمى العاـ، الوطني الشعور في منيا رئيسي بجانب تكمف إنما ،2012 سبتمبر
 بعد يوماً  يتفاقـ الذي ،مأزقيا مف الفمسطينية السياسية الحالة تخرج عممية سياسات إلى باالفتقار

 .يوـ
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 والعربي، واإلقميمي الدولي االىتماـ الفعؿ عمى قدرتيا خالؿ مف أخرى، مرة استقطبت 
 عمى الفمسطينية القضية موقع قرار أف يعني ما ،وفاعالً  مقرراً  طرفاً  نفسيا تقدـ أف واستطاعت

 مع يتعامؿ العالـ وأف آخر، قراراً  يكوف أف قبؿ فمسطيني قرار والمنطقة العالـ أعماؿ جدوؿ
 .نفسيا األخيرة تقدـ كما الفمسطينية القضية

 بالقضية انشغاليا حساب عمى الداخمية بشؤونيا العربية الحالة انشغاؿ مقولة أسقطت 
العدوانية  اإلسرائيمية لمسياسة لمتصدي الرئيسي المدخؿ أنيا أخرى، مرة أثبتت، التي الفمسطينية،

 في واإلقميمية واألوروبية األمريكية والسياسات المواقؼ لصدقية اختبار ميداف وأنيا التوسعية، -
 المنطقة، في األمريكية السياسة حقائؽ المتحدة األمـ واختراؽ غزة معركة كشفت لقد المنطقة،
 ذلؾ في لمصالحيا )بما يستجيب سياسي إطار في العربي، الشعبي الحراؾ تأييد بيف ما المتوزعة
 الفاقع واالنحياز كما لمديموقراطية( المجافية بسياستو السياسي اإلسالـ جانب إلى االنحياز
 .لػ"إسرائيؿ"

  ًبشكؿ المعركة تدير أف بإمكانيا كاف الفمسطينية الحالة أف التجربة أكدت آخرًا، وليس وأخيرا 
 الوضع سادت لقد. االنقساـ تعاني تكف لـ أنيا لو المكاسب، مف مزيداً  تحقؽ وأف أفضؿ
 أف الفمسطينية الحالة وبإمكاف مضمونو، في الممتبس المؤقت، التصالح مف حالة نيالفمسطي
 ما السياسية جيتيايستراتا سقؼ تحت تجمع داخمية، وحدة تعيش كانت أنيا لو ثباتاً  أكثر تكوف
 شعبية حركة وسياسي، دبموماسي ىجوـ مسمحة، مقاومة: المتحدة واألمـ غزة معركتي في جمعتو

قميمي دولي وتأييد الميداف، في  .وعربي وا 
 
 
 
 
 
 


