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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ملخص ورقة

 العمل المقاوم في بيئة متغيرة:

3102-3102 

 القيادي في حركة حماسأسامة حمدان 

 3102قراءة للعام 

 البيئة اإلقليمية: .0

 بيئة متقلبة. بأنها 3102 سنةتميزت البيئة اإلقليمية  -

 ية.بيئة اإلقليمية حاليًا بسيولة عالال تمتاز -

 متوقعة، والصراع فيها متواصل. قد ال تكون  زال ينطوي على مفاجآتي الحراك فيها ال -

 لوجية.يو هبية، أيدذأشكال جديدة من الصراع تنشأ: عرقية، قومية، م -

 من زاويتين: الفلسطينيةيراد لكل ذلك أن يكون على حساب القضية  -

 ب بهموم أخرى.إشغال الشعو  .أ

 اء للبعض على حساب القضية الفلسطينية.قتسديد فواتير الب .ب

 البيئة الفلسطينية: .3

 تتأثر بما يجري إقليميًا.أن القضية الفلسطينية  ال شك   -

، غير أنها قد اً نهائي حلً ًا أو قد ال تحقق إنجاز  النهائي ومفاوضات الحل   يتعثر مشروع التسوية -
 .ر جديدتفرز اتفاق إطا

 .ء في الحضن األمريكيارتمالموقف اإلسرائيلي يدفع المفاوض الفلسطيني إلى اال -
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 .لدى المفاوض الفلسطيني استعداد للتنازل عن قضايا أساسيةالخطير في هذا المشهد وجود  -

 حصار على غزة.استمرار ال -

 ملحقة للمقاومة في الضفة.استمرار  -

 .3102 في سنةالمصالحة عدم انجاز  -

 البيئة الدولية: .2

 تحافظ على موقعها بالنسبة للغرب والواليات المتحدة بشكل خاص. "إسرائيل"تزال  ما -

 األمريكيةالسياسات  األهم فيأساسيًا، بل العنوان  وتفوقها عنواناً  "إسرائيل"يزال أمن وبقاء  ما -
الواليات المتحدة ملتزمة إن ": 3102 ارس/ مآذارفي  أوباماوقال الرئيس األمريكي باراك تجاه المنطقة. 

مع إيران وردًا على  النووي  االتفاقكيري بعد "، وفي اإلطار نفسه قال جون ستراتيجي إلسرائيلاالاألمن 
، وما نفعله يخدم أمن إسرائيل، وليس ولسنا أغبياء، نحن نعرف ما نفعل لسنا عمياً ": ياهونانتقادات نت

 ."وحسب المتحدةمصالح الواليات 

شرق غير واقعية فيما يتعلق بالكيان الصهيوني، أو لفكرة انسحاب الواليات المتحدة ألقصى ابدت  -
 آثار لذلك عليه.

 المستوى الدولي غابت أدوار اللعبين اآلخرين بالنسبة للقضية: على -

 روسيا: جزء من الرباعية، وكان تركيزها على المسألة السورية.  .أ

الواليات  إقحاميتمثل في كبير  ولديها هم   ،بعيدة عن السياسة في المنطقةالصين: ال تزال  .ب
 المتحدة إلى مربعها السياسي.

 اقتصاديًا. األمريكيتحاد األوروبي: اقتصر دوره على دعم الدور اال .ت

 البيئة اإلسرائيلية: .2

 المشهد.(، وال أفق في تراجع هذا االستيطان )وزارةتزداد بيئة يمينية وعدوانية  -

 منه. االستفادةتراقب عن كثب ما يجري وتحاول  -
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 ،ومصر تتآكل من الداخل ،تدم ر وتفقد سلحها الكيميائي فسوريةتعيش حالة من النشوة:  -
شارون من برئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق أرييل التعزية ومثال ذلك: ، هاد  والراغبون بالبقاء يخطبون و  

 .قبل اإلمارات ومصر

من اإلسرائيلي يحمي األطرف  لألسف هناك، بل على الصعيد الوطني يد   فلسطيني ن   طرفال  -
 بكفاءة عالية.

 تطورات الوضع بالنسبة للمقاومة:

 سنةواستمرت حتى منتصف  3100 سنةتمرارًا لفرصة بدأت اس امثل في بداياتهت تكان 3102 -
3102. 

 )حجارة السجيل(. 3103انتعشت فيها المقاومة، ونجحت في معركة  -

بدا أن هناك فرصة إلحداث تغيير في المعادلة القائمة بين الفلسطيني والكيان الصهيوني. وهذا  -
، وتوفير غطاء إقليمي االنهيارلم يكن يعني حرب تحرير عربية وشاملة، بقدر ما كان يعني وقف حالة 

 .الفلسطينيةللمقاومة الشعبية والمسلحة 

 أن يوفر فرصة وحاضنة لتطور فعل المقاومة في الضفة. وكان من شأن ذلك -

، أطاح ولو لفترة بهذه الفرصة، وبدا 3102يوليو  غير أن التحول الذي جرى في مصر في تموز/ -
العمل من أجل شيطنتها واستمرار التحريض  أن هذا التحول يشكل تهديدًا كبيرًا للمقاومة، في ظل  

 عليها.

 :3102 سنةبين يدي 

واضح أن المستقبل لم يرسم في المنطقة بعد، فهناك صراع قائم في المنطقة بين شعوب تتطلع من ال
عادتها إلى القمقم من جديد، والواقع الفلسطيني اليوم أمام معادلة إ للحرية، ومن يقمع حريتها ويحاول 

 متعددة العوامل:
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رة عالية على االستمرار والتطور حجم التضحيات تثبت قدمن رغم بال، والقوى الثورية فيها شعوب ثائرة
على الواليات المتحدة التي تعمل  زال يراهن ، وفيها من يقاتل من أجل البقاء، وفيها من الفي األداء

 أهم أولويات هذه المصالح. "إسرائيل"لضمان مصالحها، وال يزال أمن 

فراغ الذي يخلفه عجز اإلقليمية، وقد تمأل ال "جوار العربيذلك كله مشاريع "ال وتنمو إلى جانب
ولعل أبرز األمثلة على ذلك ما نشهده اليوم من بدايات تحول في شكل  أصحاب القرار في المنطقة.

ذا كان  قد سلم إليران بحقها في تخصيب  االتفاقالعلقة اإليرانية مع الواليات المتحدة والغرب. وا 
نفسه البيئة التي أنشأتها عملية التفاوض،  االتفاقاليورانيوم وفي مشروع نووي سلمي، فإن ما هو أهم من 

 أكدت دور إيران ومكانتها اإلقليمية.والتي 

ومن غير المتوقع أن تصل المنطقة إلى حالة استقرار سياسي قبل نهاية العقد الراهن، وما يعينه هذا 
 من نتائج إقليمية على القضية الفلسطينية. االستقرار

 "إسرائيل"التي تحاول الواليات المتحدة من خللها تأمين وتظل التسوية هي الورقة األساسية 
 في هذه المرحلة، ونهائياً  للستفادة منها في تصفية القضية، وربما جزئياً  "إسرائيل"استراتيجيًا، وتعمل 

 ستراتيجي.االعلى المدى 

 ما هو المطلوب فلسطينيًا؟

 مسارات: ةخلل ثلث من ،التحرير(ع مشرو المحافظة على استمرار المشروع الوطني الفلسطيني ) .1

اقعي و مة كخيار عملي هنا التأكيد أن المقاو  استمرار وتطوير وتفعيل المقاومة: ومن المهم   .أ
ازدادت أهميته في مرحلة التحوالت العربية في مواجهة الكيان الصهيوني. كما يجب أن ال يتم التقليل 

نجحت في مواجهة عدوان  الفلسطينيةالظروف، والمقاومة كانت  امهم االستمرارمن قدرة المقاومة على 
بيئة إقليمية  في ظل   2112 سنة، ونجحت كذلك في مثل هذه المواجهة 3112 سنةواسع  نيصهيو 

وال  عن التقدم. "إسرائيل". وال تزال هذه المقاومة هي التي تمنع 3112 سنةبدت أفضل مما كانت عليه 
تي يمكن تلخيصها فيما اللمقاومة الفلسطينية، و المخاطر التي تواجه يعني هذا التقليل من التحديات وا

 يلي:
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ق الفلسطيني، وما يعينه ذلك من تنسي االنقسامتحدي الوضع الداخلي: والمتمثل في استمرار  -
السياسي حولها من  االنقسامعن  شكالها، فضلً أ فون المقاومة بكل  أمني مع الكيان الصهيوني يستهد

 حيث المبدأ.

تحدي العدوان الصهيوني: والذي يتواصل في حصاره للشعب الفلسطيني في غزة بإغلق  -
واستخدام التسوية الستمرار تسويغ  االستيطان،ار وشبكة دللمعابر، واستمرار العزل في الضفة عبر الج

 ذلك لدى جزء من الشعب الفلسطيني.

المقاومة أحيانًا أخرى.  اهر العداء ضد  تحدي البعد اإلقليمي: المنشغل بنفسه أحيانًا، والذي يج -
من الملحظة أن من أخطر هذه التحديات حالة التحريض ضد المقاومة التي نشهدها اليوم،  بد   وهنا ال
 مة وفخرها. جًا لعزة األذأن كانت المقاومة نمو بعد 

صعود و مي ب عددًا من الفرص اإليجابية، ومن أهمها تناغير أن هذه التحديات يجب أن ال تغي   -
عن استمرار الداعمين التقليدين للمقاومة  قوى في المنطقة تحمل العداء للكيان الصهيوني، فضلً 

 الفلسطيني. الفلسطينية بمواقفهم الداعمة للمقاومة وللحق  

لتسوية: ويمكن أن يتم ذلك من خلل إرادة اتعطيل مسار ، ويعني هذا تنازالت عدم تقديم أي   .ب
تعنت صهيوني، وانحياز أمريكي، وفشل دولي في منح الفلسطينيين  ما في ظل  سي   وطنية جامعة، ال

الوطنية، إضافة للضغوط الدولية حقوقهم. ومن شأن ذلك منع حصول تنازالت وحماية الحقوق والثوابت 
 بعض اإلقليمية.و 

 لتحقيق المصالحة على أسس صحيحة وراسخة:إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني  .ت

 من خلل مسارين: الفلسطيني استعادة دور الشتات .2

 قضية العودة واللجئين. إحياء .أ

 .االحتلل دور الشتات في الفعل المقاوم ضد  تفعيل  .ب

ضمن قاعدة وذلك  :التعامل مع التقلبات والتطورات والتحوالت الجارية في المنطقةالتوازن في  .3
من القضية يدعم المشروع  إيجابياً  وليات المنطقة، وتضمن موقفاً أساسية تضمن بقاء القضية في خارطة أ

ويمكن  ،إيجابي في هذه التحوالت لصالح القضية الفلسطينيةما هو  الوطني الفلسطيني. وتبحث عن كل  
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، وهذا سيعكس بدو استقرارها قريباً يخيص هذه القاعدة على النحو التالي )المنطقة لم تستقر بعد، وال لت
 (.من التعامل مع بيئة المنطقة بما يخدم القضية دائماً  بد   ، والعلى القضية الفلسطينية اً نفسه دائم


