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 2102- 2102رؤية حركة حماس لمتطورات المتعمقة بالقضية الفمسطينية 
 أسامة حمدان

، وقد تركت ىذه األحداث 2112 سنةشيدت القضية الفمسطينية العديد من الوقائع والتطورات 
العدوان  ،برز ىذه األحداثأمن  . ولعل  2113 في سنةقد تتواصل نتائجيا  ،آثارًا واضحة

عمى عممية  كما أسمتيا المقاومة رداً  ،غزة في عممية حجارة السجيلالصييوني عمى قطاع 
 "عمود السحاب" وفق تسمية الكيان الصييوني. 

أما الحدث الثاني فقد كان موافقة الجمعية العامة لألمم المتحدة عمى منح فمسطين صفة دولة 
سارعت وتيرة تيويد وت ،غير عضو في األمم المتحدة، فيما تصاعد االستيطان في الضفة الغربية

التنسيق األمني مع العدو عالمة فارقة في أداء السمطة في رام  مدينة القدس المحتمة، كما ظل  
سي ما معبر رفح،  ال ،التسييل الواضح عمى المعابر من رغمبال ،اهلل، وال تزال غزة تحت الحصار

 الفرص والتحديات. من رغمبالفيما المصالحة تراوح مكانيا 
فال تزال تداعيات أحداث الربيع العربي تمقي بظالليا عمى القضية  ،لصعيد اإلقميميأما عمى ا

الفمسطينية والشعب الفمسطيني، وكان ألحداث سورية نصيب كبير في آثاره عمى القضية والشعب 
 الفمسطيني.
المشيد الدولي عاجزًا عن تقديم أي دعم حقيقي لمشعب الفمسطيني الستعادة حقوقو،  فيما ظل  

 التزام العديد من أطرافو تجاه الكيان الصييوني عمى حالو. بل ظل  
دون  2113 لسنةوالتوقعات  2112 سنةىذه الورقة تمثل محاولة الستعراض أىم وقائع 

 الخوض في السيناريوىات التفصيمية أو الغوص في التحميل المعمق.
 
  المصالحة الفمسطينية: 

القاىرة لممصالحة الفمسطينية، وتوقيع حماس وفتح  عمى الرغم من توقيع الفصائل عمى اتفاق
اتفاق الدوحة لتشكيل الحكومة )االتفاق عمى رئاسة محمود عباس لمحكومة(، فإن المصالحة لم 

جديًا يؤدي إلى إنياء االنقسام الفمسطيني. وبالرغم من حالة التقارب  اختراقاً  2112 سنةتحقق 
يوني عمى غزة، إال أن ذلك لم يصل إلى مستوى الفمسطيني التي ظيرت خالل العدوان الصي

 إنياء حالة االنقسام.

                                                 
 مسؤول العالقات الدولية في حركة حماس :أسامة حمدان. 
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سي ما الضغط األمريكي العامل األساسي في تعطيل عجمة  وظل التدخل الخارجي ال
ن المصالحة إالمصالحة، دون اإلقرار بوجود عوامل داخمية موضوعية وعممية. ويمكن القول 

ا تم البدء ببعض الخطوات العممية األولى، إال أن تبمورت في إطارىا النظري العام الماضي، كم
سي ما عمى صعيد ممف تشكيل الحكومة )حكومة الكفاءات( والممف  اختراقًا جوىريًا لم يتحقق ال
 زالت اليد العميا فيو لالحتالل. األمني في الضفة الذي ال

سطينية الجديدة، شيد اختراقًا جوىريًا يتمثل في تشكيل الحكومة الفمتقد  2113 سنةغير أن 
والوقوف عمى أعتاب انتخابات فمسطينية شاممة، يجري فييا انتخاب أعضاء المجمس الوطني 

األمر الذي يفتح الباب لمشاركة وطنية جامعة في بناء القيادة الفمسطينية، وقد يعني  ،الفمسطيني
قضية الفمسطينية. الخارج )الالجئون والشتات( عمى صعيد ال يذلك تفعياًل نوعيًا لدور فمسطيني

يحتاج عماًل وجيدًا إضافيًا،  ،لكن من المؤكد أن الوصول إلجراء مثل ىذه االنتخابات في الخارج
في دفع األمور عمى  ،سي ما في مصر ال ،تطور واقع البيئة اإلقميمية يسيمومن المتوقع أن 

 مستوى المصالحة إلى األمام.
وبالذات  ،عني أواًل إعادة بناء المؤسسات الوطنيةأن المصالحة تإلى وىنا ال بد  من اإلشارة 
واختيار الشعب لممثميو  ،عمى أساس الحقوق والثوابت الوطنية منظمة التحرير الفمسطينية

ثانيًا: إعادة بناء المشروع الوطني )مشروع التحرير والعودة( المرتكز إلى  وقيادتو، ومن ثم  
 فمسطيني.ستراتيجية لتحقيق طموح الشعب الاالمقاومة ك

القوى الفمسطينية بالمصالحة وتجاوز الضغط األمريكي  ويمكن القول إن التزام كل  
 سنة 3102 سنةوالصييوني، والتفكير في إدارة المواجية مع العدو خارج الصندوق، قد يجعل 

نياء االنقسام.  المصالحة الوطنية وا 
 
  العدوان عمى غزة: 

عالمة فارقة في أداء  2112نوفمبر  الثاني/ شكل العدوان الصييوني عمى غزة في تشرين
ذ نجحت المقاومة بصمودىا وأدائيا النوعي في مواجية  االحتالل تجاه القضية الفمسطينية. وا 

فإن التفاف الشعب الفمسطيني حول المقاومة كان أيضًا عاماًل حاسمًا في إنياء العدوان  ،العدوان
فشال أىدافو. ومث ل التحرك الشعبي في الض ( عالمة فارقة 2119-2118 سنةفة )خالفًا لعدوان وا 

في أن الجيد األمني  ،أكدت االنحياز الشعبي لممقاومة، كما كانت رسالة عممية تل أبيب بميغة
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المقاومة لن يحقق أمنًا لمكيان الصييوني. وىكذا انتيى ما ظنو العدو نزىة وعممية نظيفة  ضد  
 ه العدو عمقًا آمنًا لم يعد كذلك.عد  ن ما كان يإلى إحباط معادلة الردع الصييونية، بل إ

فقد فوجئ العدو بتمكن المقاومة ونتيجة لجيد قيادتيا السياسي من بناء شبكة  ،إضافة لذلك
نسانياً  ،قطري - تركي - أمان إقميمية تمثمت في دور مصري عزز نتائج  ،وفر دعمًا سياسيًا وا 

 ن المقاومة في فمسطين باتت معزولة في ظل  أ صمودىا وأدائيا النوعي، خاصة أن العدو ظن  
التطورات اإلقميمية. وبيذا الصدد فقد نجحت المقاومة في إعادة الزخم لمقضية الفمسطينية عمى 

ن التغيرات اإلقميمية تقود شعوب المنطقة واألنظمة إالمستوى الشعبي إقميميًا، ما أكد سقوط مقولة 
 طينية كقضية مركزية لألمة.الجديدة فييا لالنشغال عن القضية الفمس

ن ىذا اإلنجاز رفع سقف التحدي في مواجية االحتالل، ومن المتوقع أن ال ينيي وقف إغير 
 2113 سنةشيد تإطالق النار احتماالت عدوان جديد عمى قطاع غزة، بل إن من األرجح أن 
واجية )ميدانيًا أو عدوانًا جديدًا، ما لم تنجح المقاومة في إدخال عوامل جديدة في معادلة الم

 سياسيًا( تدفع االحتالل إلعادة النظر من مخططاتو قبل شن عدوان جديد.
 
  ن دولة غير عضو في األمم المتحدةفمسطي: 
النجاح األمريكي في منع حصول فمسطين عمى عضوية كاممة في األمم المتحدة من رغم بال
صفة دولة غير عضو في األمم  ، إال أن الجمعية العامة صوتت لصالح منح فمسطين2111 سنة

ليحصل عمى  ،أن مثل ىذا القرار يفتح الباب أمام التمثيل الفمسطيني الرسمي شك   المتحدة. وال
عضوية عدد من المؤسسات الدولية، وىو ما يمكن استثماره لصالح القضية الفمسطينية. إال أن 

 سي ما تجاه قضايا الحدود والالجئين ىذا األمر ستكون لو تداعياتو السياسية والقانونية العديدة ال
الدولية )رغم حالة الصراع( وغيرىا، وىو ما  وااللتزامات ،)في إطار تعريف مواطني الدولة(

 ًا لمتعامل مع ىذه التداعيات بما يعزز الحقوق الفمسطينية.يوطن يستدعي توافقاً 
 
  القدس: 

ىذا العدوان أشكااًل عديدة  العدوان الصييوني عمى القدس، واتخذ 2112 سنةتصاعد خالل 
حيث بمغ عدد الجنود والمستوطنين الذين اقتحموا المسجد قرابة  ،قبل اقتحامات لممسجد األقصى

ألفًا، وبدأ العدو الترويج لفكرة تقسيم المسجد بشكل غير مسبوق. كما ارتفعت وتيرة البناء  11الـ 
 سنةستيطانية جديدة، وطرحت في وحدة ا 5496حيث أعمن عن بناء  ،االستيطاني في المدينة
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وحدة  726وحدة استيطانية، فيما بمغ المعدل في السنوات األخيرة  2368مناقصات لبناء  2112
 عقارًا. 26سنويًا. وازدادت وتيرة التيجير من خالل ىدم البيوت التي بمغ مجموعيا 

سجد األقصى لتقسيم الم ،أن تتصاعد الجيود اإلسرائيمية 2113 سنةومن المتوقع خالل 
واالستيالء عمى أجزاء منو، وتصاعد االعتداءات عمى األوقاف والكنائس المسيحية. وىو األمر 

وربما يؤخره عدم وجود حاضن لحراك شعبي واسع بسبب  ،الذي قد يقود إلى انفجار في المدينة
 التنسيق األمني مع العدو في الضفة.

ن والدفاع يتعنى بدعم صمود المقدسي ،حةستراتيجية واضاإن قضية القدس تحتاج إلى تبني 
 ة لمدفاع عن مقدساتيا.عن المقدسات، وتعزيز دور األم  

 
  .بين األمن والقضم:.الضفة . 

مشاريع االستيطان واالستيالء عمى األراضي في الضفة الغربية،  2112 سنةواصل االحتالل 
وىو  ،2112 سنةف دونم أل 28ووفق مركز أبحاث األراضي الفمسطينية فقد صادر االحتالل 

، وبمغ عدد األشجار 2111 سنة% عن 01مسكن بزيادة  611، وىدم 2111 سنةضعف ما صادره 
ألف شجرة  31ألف شجرة، منيا  37التي قمعت أو أحرقت أو كسرت أو أغرقت بالمياه العادمة 

اه األمطار. بئرًا لتجميع مي ستين، كما ىدم االحتالل أكثر من 2111 سنة% عن 85زيتون بزيادة 
وحسب دائرة الخرائط ونظم المعمومات في جمعية الدراسات العربية، فإن ىذا العمل الممنيج 

% من مساحة الضفة، واإلبقاء عمى التجمعات 88ييدف في نياية المطاف إلى االستيالء عمى 
 %.12الفمسطينية في مساحة ال تتجاوز 

فة، وفي إطار التنسيق األمني فقد تعاونت بموازاة ذلك فقد تصاعدت الحمالت األمنية في الض
قوات االحتالل وأجيزة أمن السمطة عمى اعتقال كوادر المقاوم ونشطائيا، عمى الرغم من بارقة 

تداعيات انتصار المقاومة في معركة  أمل بإغالق ىذا الممف في إطار المصالحة وفي ظل  
 السياسي الفمسطيني في الضفة. الطيف وما واكبيا من تفاعل شعبي شمل كل   ،حجارة السجيل

بدايات فعل شعبي لمواجية االستيطان، ومن المتوقع أن تتطور  تشيد 2112 سنة ولعل  
التصاعد المتوقع لالستيطان الصييوني، وفشل أي مشاٍع لتحقيق تسوية سياسية.  وتزداد في ظل  

ال يكتفي  وبات من الضروري أن يواكب ىذا الجيد الشعبي جيد فصائمي ورسمي فمسطيني
لمواجية سياسية قضم األراضي  ،وبرنامج عممي بالتنديد والبيانات، بل يذىب باتجاه عمل جادٍ 

عادة النظر في التجاوب  الفمسطينية، كما تبرز ىنا الحاجة الماسة إلنياء ممف التنسيق األمني وا 
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ني يترك تداعيات سي ما وأن استمرار التنسيق األم مع المطالب األمنية اإلسرائيمية ورفضيا، ال
 سمبية عمى مسار المصالحة الوطنية.

 
  غزة والحصار: 

، وتواصمت معيا جيود كسر الحصار 2112 سنةتواصل الحصار عمى قطاع غزة خالل 
وفعاليات المتضامنين الدوليين. ولعل من أىم نتائج ىذا الجيد كان ارتخاء قبضة الحصار عمى 

مية، صارت أكثر تجاوبًا مع كسر الحصار، غير أن خاصة وأن البيئة السياسية واإلقمي ،غزة
بارقة األمل الحقيقية إلنياء الحصار كانت اتفاقية وقف إطالق النار في أعقاب عدوان "إسرائيل" 

 عمى تسييل حركة األشخاص والبضائع عبر المعابر. والذي نص   ،األخير عمى قطاع غزة
الجيد السياسي والزيارات الرسمية بشكل كبير في إنياء الحصار، وشكمت زيارة  أسيمكما 

( سابقة ميمة في وتنموياً  واقتصادياً  أمير دولة قطر ببرنامجيا والدعم المقدم خالليا )سياسياً 
عالقة المنطقة عمى المستوى الرسمي مع حكومة إسماعيل ىنية في غزة، والتي فتحت الباب 

 زيارة رئيس الوزراء المصري ووزراء خارجية العرب وتركيا ورئيس وزراء ماليزيا.لزيارات عديدة ك
وذلك من خالل الجيد السياسي  ،انتياء الحصار عمى غزة 2113 سنةشيد تومن المتوقع أن 

وكذلك في حال تشكيل  ،المتراكم واستنادًا إلى تسييل تحرك األشخاص والبضائع عبر المعابر
 إطار المصالحة.حكومة وحدة وطنية في 

 
  االقتصادية وأثاراها االجتماعية األزمة: 

تسويقيا في إطار نظرية التسوية، وشكل عجز  سقوط أوىام الرخاء التي تم   2112ت سنة شيد
حكومة فياض عن دفع الرواتب واإلضرابات النقابية المتعددة والمتكررة عمى خمفيات مطمبيو 

وتيدد بانعكاسات اجتماعية، إذ  ،ور أعمق من ذلكشواىد حية عمى ىذا الفشل، غير أن األم
ارتبط حجم التوظيف الكبير والوعود البراقة بتوفير دعم مالي لمسمطة باتساع ظاىرة االقتراض من 

لضمان رواتب السمطة، كما أدت االتفاقات االقتصادية مع العدو إلى ضرب القدرة  ،البنوك
المعامل والمؤسسات  ن% م61أكثر من  ما أدى إلى إغالق ،الفمسطينية عمى المنافسة

 االقتصادية الفمسطينية في الضفة، ما رفع معدل البطالة.
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نجاح حكومة  من رغمبالوفي غزة ومع استمرار الحصار ال يزال الوضع االقتصادي صعبًا، و 
كافيًا  ىنية في تسديد رواتب موظفييا وقدرتيا عمى تمويل مصاريفيا، إال أن ىذا األمر ال يعد  

 تحقيق دورة اقتصادية كاممة.ل
واتسعت شريحة من ىم تحت  ،وبشكل عام فقد تصاعدت نسبة الفقراء في المجتمع الفمسطيني

 الفقر، لتصل إلى قرابة ثمثي الشعب الفمسطيني في الداخل. خط  
ارتيان دعم السمطة في رام اهلل  خاصة في ظل   ،األزمة االقتصادية وال تظير بوادر جدية لحل  

األطراف الفمسطينية  ذلك فإن كل   من رغمبالاإلسرائيمي، واستمرار حالة الحصار لغزة. و  لممزاج
طالق برنامج وطني لدعم  سنة 2113 لتكون سنةمعنية ببذل الجيود  بداية االنفراج االقتصادي، وا 

وبناء اقتصاد مقاوم قادر عمى الصمود في مواجية التحديات  ،صمود الشعب الفمسطيني
 يقمص االعتماد عمى الدول المانحة التي تربط دعميا بالمسار التفاوضي مع العدو.و  ،والعدوان

 
  األسرى: 

بموجبيا اإلفراج عن  التي تم   ،في صفقة وفاء األحرار 2111 سنةحققت المقاومة إنجازًا كبيرًا 
يرًا أس 4751يعتقل  االحتاللاألسيرات، غير أن قضية األسرى لم تنتو، فال زال  أسير وكل   1111

عامًا.  25منذ  معتقالً  24وعامًا  عشرينن من يأسيرًا معتقم 71طفاًل و 198محكومًا، منيم 
الذي بات سياسية أساسية  ،زيادة عدد المعتقمين في إطار االعتقال اإلداري 2112 ت سنةوشيد

ن الستنزاف قدرات الكوادر والنشطاء الفمسطينيين، بل إن االحتالل قام بإعادة اعتقال عدد م
 األسرى المحررين.

 ،تصاعد اإلضرابات عن الطعام في إطار معركة )األمعاء الخاوية( 2112ت سنة وقد شيد
عمى سياسات االحتالل والمعاناة التي يعيشون. وىو ما أدى إلى  كما يسمييا األسرى احتجاجاً 

 وشعبيًا. تصاعد حالة التفاعل مع قضية األسرى سياسياً 
، وال بد  من تطوير برامج الدفاع عن األسرى، 2113 سنةوطنيًا  وستظل قضية األسرى تحدياً 

 جل تحريرىم من سجون االحتالل.أمن  والعمل الجاد  
  الالجئون: 

ت قضية الالجئين منذ اتفاق أوسمو قضية في ميب الريح، وبانتظار ما ستسفر عنو ظم  
ة ومؤسسات المجتمع مفاوضات التسوية، إال أن ىذا لم يمنع جيود عدد من القوى الفمسطيني

 العودة( والدفاع عنو. المدني من تفعيل )حق  
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وبالذات العمل من أجل إعادة بناء م.ت.ف. فإن من أولويات  ،التطورات الداخمية وفي ظل  
إعادة تفعيل دور الفمسطينيين خارج  2113 سنةالقوى والفصائل والقيادات الفمسطينية خالل 

 كاماًل عمى صعيد النضال الوطني.إلى استعادة دورىم  وصوالً  ،وطنيم
 
  المقاومة: 

التي واجيت عدوان عامود السحاب  ،ارة السجيلجكان لالنتصار الذي تحقق في عممية ح
 ،أثر كبير عمى تعزيز التفاف الشعب الفمسطيني حول قوى المقاومة 2112 سنةالصييوني 

ودة. وشكمت عممية تل أبيب التي نفذت وتعزيز الثقة بخيار المقاومة خيارًا استراتيجيًا لمتحرير والع
إضافة نوعية ميمة أكدت استمرار نيج المقاومة، وقدرة المقاومة عمى تجاوز  ،إبان ىذا العدوان

 الكثير من العقبات والعوائق، وتحقيق تطور دائم في مواجية العدو.
بية كأحد اتفاقًا بين الفصائل الفمسطينية عمى تفعيل المقاومة الشع 2112 ت سنةكما شيد

عمى ىذا الصعيد في مواجية االستيالء عمى  إبداعياً  اً كذلك حراك تأشكال المقاومة. وشيد
 فيما عرف بتجربة قرية "باب شمس" تمتيا تجارب أخرى. ،األرض
إلى إعادة بمورة نظرية  3102 سنةنجاحات المقاومة بأشكاليا المختمفة يفتح الباب خالل  ولعل  

فعل فيو عماًل مقاومًا في مواجية   إلى بناء مجتمع مقاوم، يكون كل  المقاومة الشاممة، وصوالً 
االحتالل. ويعزز فرص تحقيق مثل ىذا األمر التغيرات التي تمر بيا المنطقة، والتي تشيد 

التحدي األكبر في مواجية ىذا األمر استمرار  صعودًا سياسيًا لقوى تدعم المقاومة. ويظل  
 تحممو عممية التسوية التي قد تستخدم إلحباط ىذا األمر. وبعض الوىم الذي ،االنقسام
 
  التسوية مع االحتالل: 
القناعة الراسخة بأنو ال أفق سياسي في التسوية مع العدو، فإن مسيرة التسوية لم  من رغمبال

ة تعد مجرد حالة فشل، بل باتت اليوم عبئًا عمى الشعب الفمسطيني وقضيتو، بل وعمى األم  
 أيضًا.

خيبة كبيرة عمى صعيد التسوية، وترك المجتمع الدولي  اتفاصيمي بكل   2112 ت سنةوشكم
الصور دونما رادع، بل وحتى دون أي  والرباعية الدولية العنان لالحتالل لمواصمة عدوانو بكل  

 ضغوط.



 8 

إن القراءة الدقيقة لمبيئة الدولية ولمموقف األمريكي تؤكد عدم نضج ىذه البيئة واستعدادىا 
ولو بالحد الذي يتحدث  ،ارسة أي ضغط عمى الكيان الصييوني الستعادة الحقوق الفمسطينيةلمم

عنو المجتمع الدولي. أما عمى المستوى األمريكي فإن الواليات المتحدة ال تزال تحافظ عمى 
ًا استراتيجياتيا الثابتة بضمان أمن وبقاء تفوق "إسرائيل" في المنطقة، وال يزال ىذا االلتزام راسخ

لدى إدارة أوباما ولديو شخصيًا، وىو الذي بعد أربع سنوات من اإلىانات التي ناليا من "إسرائيل" 
 قرر أن يزورىا مطمع واليتو الجديدة في الربيع المقبل.

لكنيا لن ترقى إلى  ،مبادرات متعددة عمى الصعيد السياسي 2113 سنةشيد تبيذا المعنى فقد 
 حقيق حلٍّ مرٍض لمفمسطينيين.فضاًل عن ت ،تحقيق أي اختراق

 2113 سنةشكل تالحاجة أصبحت أكثر إلحاحًا في إعادة تقويم ىذا المسار، وربما  ولعل  
وفيما  ،فرصة إلعادة النظر في ىذه المسيرة، والتحقق فيما يمكن أن تكون أنجزتو من نجاحات

خدام ىذا األمر في أوقعتو من خسائر فادحة بحق القضية الفمسطينية، وليس المقصود ىنا است
الصراع السياسي الداخمي، بل المطموب ىنا إنقاذ القضية وحمايتيا مما يقع بيا من خسائر، 

عادة تصويب المسار باتجاه اليدف الحقيقي  وأعني بذلك مشروع تحرير فمسطين. ،وا 
 وىنا ال بد  من اإلشارة إلى موقف الحركة بعدم التفاوض مع االحتالل، فضاًل عن االعتراف

 بو، والذي ثبت مصداقيتو كخيار سياسي بعد التجربة الطويمة غير الناجحة لفريق التسوية.
 
  الربيع العربي: 

ترك الربيع العربي آثارًا مباشرة عمى الشأن الفمسطيني، وشدت أحداثو اىتمام المتابعين 
نتيجة حالة  ،والمراقبين السياسيين، كما تركت أحداثو المحمية أثرًا عمى الشعوب في المنطقة

 الحراك اليومي الذي تعيشو.
جراء انتخابات وتشكيل حكومات من رغم بالو  مرور أكثر من عامين عمى ىذا الحراك، وا 

وىذه الدول عمى وجو  ،ن المنطقة بشكل عامإجديدة في دول عديدة، إال أنو يمكن القول 
ذ يبدو ىذا التأثير سمبيًا  الخصوص لم تستقر بعد، ويمقي ىذا بظاللو عمى المشيد الفمسطيني. وا 

عمى المدى  ،في المدى القصير إال أنو سيترك آثارًا إيجابية حقيقية عمى القضية الفمسطينية
عمى المستوى  سواء عمى المستوى الرسمي في دول الربيع العربي أو ،ستراتيجيالمتوسط واال

 الشعبي في المنطقة. 
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وقد أظير موقفًا  ،ه القضية الفمسطينيةأىم اختبار تجا 2112 سنةوشكل العدوان عمى غزة 
 وفعاًل عمميًا أكد أن القضية الفمسطينية ال تزال القضية المركزية لألمة. إيجابياً 

غير أن الواقع الفمسطيني في سورية يعيش حالة قاسية نتيجة األزمة السورية، ويكاد ىذا 
الجيود التي بذلت لتحييد  كل   منرغم بالالواقع يقترب من شكل نكبة جديدة لمفمسطينيين ىناك. و 

شييدًا  941الشعب الفمسطيني إال أن المخيمات تعرضت لممعاناة، وبمغ عدد الشيداء الفمسطينيين 
% من سكان مخيم اليرموك )أكبر المخيمات 81من أبناء المخيمات، فيما ىجر أكثر من 
 الفمسطينية( مخيميم نتيجة لعمميات العسكرية.

سنة السورية يبدو من الضروري أن تبادر القوى الفمسطينية خالل  تصاعد األزمة وفي ظل  
إلى استمرار العمل من أجل تحييد المخيمات، ومنع تورط الجانب الفمسطيني في األزمة  3102

ما يعزز القناعات القائمة لدى الشعب السوري ب ،السورية، ومعالجة العالقة السورية الفمسطينية
ينية، وبأىمية الموقف السوري الداعم لحقوق ومقاومة الشعب ستراتيجية القضية الفمسطاب

 الفمسطيني.
 

 :خاتمة
من مصاعب ومشاكل  2112 سنةما اكتنف المشيد الفمسطيني خالل  كل  من  رغمبال

ي مجموعيا فرصة ففرصًا عديدة قد تشكل  احمل في طياتيت 2113 سنةأن  إالوتحديات، 
، تفضي في مآالتيا إلى تحقيق المشروع الوطني لتحقيق تحول في مسيرة الصراع مع العدو

عادة بناء  الفمسطيني بالتحرير والعودة. ويظل األساس في ذلك كمو تحقيق الوحدة الوطنية وا 
عمى قاعدة التمسك بالحقوق والثوابت واستمرار وتفعيل المقاومة  ،المؤسسات الفمسطينية القيادية

 سبياًل الستعادة الحقوق.
 




