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 مرتكزات المصالحة التاريخية بين القوى

 الوطنية والديمقراطية واإلسالمية الفلسطينية

 

 يثو غر بلا دايإ .د

 ننسامركز رام اهلل لدراسات حقوق اإل ماع ريدم

 

لم تكن مسألة التعددية السياسية والفكرية مطروحةة لةدإ شاءةال الا ةام العرمةظ لما مةة التحريةر الف سةطياية  ةظ 
اة  المد القومظ فظ أ صة  عافوا ان، حياذاك كان الرئيس المصري عمد الااصر فظ أوج  وتة، وك4691العام 

العرمةظ مةل وأي ةا عةن ين، لةيس فقةط عةن الا ةام اإلخوان المسة مين الماعة لممثةل مة، فظ مقامل اسالم سياسةظ 
 .الءعوب العرمية

ت عااصةةةر  وميةةةة ووطايةةةة ف سةةةطياية، ولةةةم  وميةةةة ال،ةةةوإ، حيةةة   ةةةمالةةةذي  عةةةل الما مةةةة كةةةان ذلةةةك السةةةمب 
مةةد الااصةةر مقيةةادا فةةت  التةةظ مةةل أن ثقةةة الةةرئيس ع. ن اإلسةةالميينأي مةة يءةةارك، ولةةم يكةةن ماإلمكةةان أن يءةةارك

لءخصةيات ت ةك القيةادا  ه أع ن عةن تأسيسة،ا فةظ العةام الةذي ت ة  شاءةال الما مةة كااةت معدومةة اتي ةة شعتمةار 
تغيةر ذلةك   ئيةا معةد ي يمةة الا ةام العرمةظ الااصةري فةظ حةرب  .(حسةاين ييكةل)  ريمة من اإلخوان المسة مين

 مةة التحريةر مقيةادا ياسةر عرفةات رئةيس فةت  عةام  ، حي  دخ ت فصائل العمةل الفةدائظ شلة  ما4691ان ح ير 
أن يكةةةون العمةةةل المسةةة   ءةةةرطا شءةةةترط  ولةةةم يءةةةارك اإلسةةةالميون الف سةةةطيايون في،ةةةا، مةةةل( ؟؟4691) 4696

ت ةاا الق ةية لدخول الما مةة فكااةت تعدديةة مءةروطة، مث ةت مءةكل وا ة  تعدديةة تو ،ةات ارا مةة العرميةة 
 .حاور الخار يةمالف سطياية، وال
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 ،ةال ات و ةت، رمةم خةروج الةمع  مةنالمةة التحريةر ع ة  تعدديةة الفصةائل في،ةا كةل حاف ت ما مصورا عامة 
لكةن الا ةام الةذي أسةماه ياسةر . فظ مع  ارحيان في،ا    من حين رخر، أو ت ميد المع  لع ويت التفيذية
شتسةةةم مكاري مةةةا الةةةذي ياسةةةر عرفةةةات  ه ، و ائةةةداتسةةةم م،يماةةةة الفصةةةيل اركمةةةر فةةةت " ديمقراطيةةةة الماةةةاد ": عرفةةةات

 .الثورا الف سطياية مال ماا عخاصة وعال ات عامة،  ع تة  ائد 

مقةظ الطةاما العةام ، حي  مةدأ مالتاةا  ،4611العام  حت  ومال مط السمعيااتوحت  ا،اية  ماذ اءأا الما مة
ع    دخل ع   خطاب الما مة ورئيس،ا ارمر  ياسر عرفات مسحات ديايةمرور الو ت م .ل،ا طامعا ع ماايا

، مةةةةاب ا،ايةةةةة السةةةةمعيااتوحتةةةة  اءةةةةأا الما مةةةةة  ذكةةةةذلك ماةةةة.   اعةةةةدا التاةةةةافس مةةةةا التيةةةةارات الديايةةةةة الااءةةةةئة
والعسةةةكري الف سةةةطياظ فةةةظ داخةةةل العمةةةل السياسةةةظ  وعةةةنمةةةل عةةةن الما مةةةة، لةةةيس فقةةةط اإلسةةةالميون الحركيةةةون 

لمع  أفراد ارخةوان المسة مين فةظ ارردن فةظ العمةل الفةدائظ مةن  ة، رمم ما  يل عن مءاركوخار ،اف سطين 
 . فيما سمظ حيا،ا ممعسكرات الءيوخ خالل حركة فت ،

وذلةةك متأسةةيس حركةةة  فةةظ ف سةةطين اإلسةةالم الحركةةظ المعاصةةر ،ةةر  ومدايةةة الثمااياةةات،ت فةةظ ا،ايةةة السةةمعياا
الف سةةطياية كةةذراع ءةةمامية ال ،ةةاد اإلسةةالمظ فةةظ ف سةةطين وتءةةكل مةةا يسةةم  مالكتةةل اإلسةةالمية فةةظ ال امعةةات 

فةةةظ    طالميةةةة لحركةةةة اإلخةةةوان المسةةة مين، ش ةةةافة شلةةة  شسةةةتئااا حةةة ب التحريةةةر اإلسةةةالمظ الةةةذي  مةةةد اءةةةاط
 .4691حتاللياية أثر شاررا ظ الف سط

شمتةةدأ التاةةافس ميا،ةةا ومةةين الط مةةة التةةامعين فةةظ ال امعةةات  ،ةةور ت ةةك الحركةةات وخاصةةة الكتةةل اإلسةةالمية  مةةا
شسةةتخدام الكتةةل اإلسةةالمية مةةن  مةةل فةةت  فةةظ تاافسةة،ا وكثيةةرا مةةا تةةم  .لفصةةائل الما مةةة، خاصةةة اليسةةاريين مةةا،م
فةةت  يةةظ ش مةةا  حركةةة محاف ةةة ، خاصةةة وأن (ارسةة مة والسياسةةة ) التق يةةدي مةةا اليسةةار الف سةةطياظ فةةظ حياةة 

أيديولو يا رمةم شسةتعداديا إلحتةوال ال ميةا، ش ةافة شلة  ال ةذور التاريخيةة القريمةة مةن اإلخةوان لكثيةر مةن  ةادا 
 .فت  اروائل وما،م ياسر عرفات

 ة  شعتمةار أا،ةا حركةة وطايةة ديايةة وأن الق ةية سةالمظ رييت،ةا ل ق ةية الف سةطياية عطرحت حركة ال ،ةاد ار
ش تصةةةر  دحةةة ب التحريةةر فقةة أمةةا. يةةةو عةةدويا ارسةةاس  والكيةةان الصةة،يواظالمرك يةةةة سةةطياية يةةظ   ةةيت،ا الف 
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التةةظ الق ةةية الف سةةطياية  شلةة  ة و ةةرورت،ا دون التطةةر  اإلسةةالميع ةة  التا يةةر لرييتةة  عةةن الخالفةةة  اءةةاط 
  ."المات ر"مع،ا من مسيوليات الخ يفة اعتمر التعامل 

م حةة ب التحريةةةر ع ةة  التا يةةةر وا  تصةةار شيتمةةةاكةةان عةةدم شيتمةةةام ال ،ةةاد اإلسةةةالمظ مالميسسةةات واإلاتخامةةةات 
رت صةةوا  ت .ا لماةةافس  ةةديم، وخاصةةة فةةت  مةةن حيةة  عةةدم تءةةكي ،ا لفصةةائل ما مةةة التحريةةراةةمطمئا ةل خ يفةة

 و اةةا وارمعةةد شمتةةدادا، وكوا،ةةاا،ةةا اركثةةر الماافسةةة الحقيقيةةة ع ةة  الكتةةل ا سةةالمية، أو اإلخةةوان المسةة مين، كو 
ااةةت فةةت  حساسةةة ت ايةةة مصةةورا كميةةرا، ع ةة  تمثيةةل الاةةاس ويةةو مةةا ك ةو ةةعت اصةةب عياي،ةةا الماافسةةة ال ديةة

 .1  رحد مأن ياافس،ا فظ يذا الم مارومن الصعب ل،ا أن تسم  

 ت كشاطال ة  ماذ" حميدا"ما مة التحرير مقظ  س مين ممث ين مالكتل اإلسالمية مالكن التاافس ما اإلخوان الم
كةةةان ذلةةةك رن الطةةةرفين تاافسةةةا فةةةظ . 4611ال ةةةة حركةةةة حمةةةاس فةةةظ أواخةةةر شلةةة  شاط4611 الكتةةةل فةةةظ العةةةام 

 .ما مة التحرير، والدين الذي تمااه اإلخوان مخت فين، م عب الوطاية الذي تمات م عمين 

ع   تدين الم تما  يم،م و ش تصر ة الوطايةيلق اإلخوان ماافسا  ديا ما داموا لم يتماوا ا الما مة لم تعتمر 
واإلخةةةوان لةةةم يعتمةةةروا فةةةت   .يةةةظ أن تمثةةةل الءةةةعب الف سةةةطياظ م،مةةةا كااةةةت در ةةةة تدياةةة ، ومةةةا ي،ةةةم الما مةةةة 

الما مةةةة  ةةةد تركةةةت فمةةةدإ وكةةةأن  ،ة الم تمةةةاعن شيتمةةةام اإلخةةةوان مأسةة ما مةةة ماافسةةةا  ةةةديا مةةةاداموا معيةةةدياوالم
وعةةدم رمةةم اإلت،امةةات المتمادلةةة عةةن عةةدم تةةدين اإلخةةوان خةةوان، وتةةرك اإلخةةوان الةةوطن ل ما مةةة، الم تمةةا لإ

 .وطاية الما مة مالءكل المااسب

ودخةول الحركةة  4611حركة حماس من اإلخوان المس مين ما مداية اإلاتفا ة الف سطياية فظ أواخر مإامثا  
فالحركتةان، فةت  . طامعا مخت فا وفظ مات،ة  ال ديةةشتخذ الصراع ما الما مة طاظ الف سطياظ ساحة العمل الو 

افةس ارسة وب،  نوتسةتخدما "الةوطن"وحماس أخذتا تتاافسان ع ة  افةس المو ةوع  ا.ت.فصيل فظ م كأكمر
 .ع   الساحة الف سطيايةالمقاومة المس حة لإحتالل التظ ءك ت تاريخيا أمر  مصادر الءرعية 

                                                           
1
فصراع المنظمة مع منافسيها على تمثيل الشعب الفلسطيني . ربما تحتاج مسألة إهتمام منظمة التحرير بتمثيل الفلسطينين دراسة خاصة  

وفي ... سواء كان من الدول العربية أو من داخل المجتمع الفلسطيني حادا وربما يفوق صراعها مع اإلحتالل الذي نافسها على األرض

 . ت اإلعتراف لها بالتمثيل إنجازا تاريخياأوسلو إعتبر
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شلةة  مةةا يقتةةرب مةةن الصةةراع كةةان شتفةةا  ار صةة  وحولةة   ه لحةةدعامةةل رفةةا التاةةافس مةةين فةةت  وحمةةاس لكةن أيةةم 
، ذلةك اإلتفةا  الةذي لةم توافة  ع ية  الحركةات 4661أوس و الذي و عتة ما مة التحريةر مةا شسةرائيل فةظ العةام 

ب الف سطياظ عموديةا، ومةا ال و سم الءع. كذلك كثير من الما مات الوطايةو اإلسالمية وفظ مقدمت،ا حماس 
 .يوا   الكثير من الصعومات ،وما ترتب ع ي  من ا ام سياسظ ،يو

حمةةاس رف ةةت وعم يةةا فةةظ حةةين لإحةةتالل رسةةميا  ةالمسةة حالتحريةةر عةةن المقاومةةة فةةظ أوسةة و تخ ةةت ما مةةة 
  شتخةذ أخةر تمامةا حية مةين فةت  وحمةاس ماحة " الصةراع"افس حياذاك شتخذ التاة. يذا التو   ال ديد "وأخرون"

 .ةءكل صراع مين س طة ومعار 

ما  ةظ، صراع الفكرا ما الفكرا، والح اداد ع   المستوإ ارخال صراع أ  مل ذلك كان الصراع مين ال اامين
ن خةةرج عةةن ماطقةة لكسةةب تأييةةد ال م،ةةور " ااةةداد"، ف،ةةو صةةراع ةالح ةة السةة مظ الحةةواري فةةظ معةة   ، حتةة  وا 

 تسةةةتخدم أدوات" سةةة طة"شلةةة  حةةة ب السةةة طة، أخةةةذ ارمةةةور شلةةة  صةةةراع مةةةين حركةةةة  فةةةت  لكةةةن تحةةةول. ارحيةةةان
ومين حركة يظ رمم كل ما يمكن أن يو د مةن  ،فظ ماتطقتااالس طة  ، مكل اإلر  الس مظ الذي تحم  الس طة

 .الس طة" لمطش"تحف ات فظ تاريخ،ا لدإ الكثيرين، ماتت  حية 

الةوطن والةدين،  واإلخوان، وكأا  صةراع مةين أولويةات" فت "الما م   ور التاافس مين الحركتين،فظ المدامة تمح
مةين  .الةوطن والةوطن   الصةراع ليكةون صةراعا مةينتو ة مس حة،المقاومة الا احو ،ذيامومعد تأسيس حماس، و 

عةةن المقاومةةة المسةة حة   ةةت الما مةةة حقةةة حيةة  تخ، وفةةظ مرح ةةة سةة ومين وخطةةامين ل ةةوطنءةةك ين وا، ةةين وأ
، امءكل مق وب يذه المر . والوطن "الدين"فظ مع  تمحوراتة ارساسية مين ر ا الصراع مين الحركتين ليكون 

 ف،م،ما ل مءروع الوطاظ  لدعم 2،الدين الذي تماتة فت  والوطن الذي تماتة حماس

ن خر ةت مإت ةاه العاةا فكريةة وسياسةية  السةامقة كااةت" الصةراع "كةل أءةكال التاةافس  فةظ أكثةر مةن ، حتة  وا 
، س طة ليكون أخال يا مين مستويين "الصراع"اقل التاافس لكن تحول فت  لح ب الس طة رسميا . ا، كما   اامر 

  ومعار ةةةة شاتق ةةةت فةةةظ ذيةةةن الاةةةاسال تةةةارا أخةةةرإ، وأدوات،ةةةا فةةةظ القمةةةا تةةةارا وفةةةظ ارمةةةر  تعتمةةةد ع ةةة  ماطق،ةةةا

                                                           
 

2
في الدعاية اإلنتخابية لمجلس طلبة جامعة النجاح، كان ممثلو الكتلة اإلسالمية يحملون المصاحف في حين  يحمل ممثلو فتح مجسمات   

 .الكالشنكوف، بعد أوسلو حمل ممثلو فتح المصحف وممثلو حماس الكالشنكوف
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شل  خااة ال حية، مغ  الا ر شن كان ذلك حقيقيا فظ وا ا ارمر أم ميةر ( اإلسالم السياسظ فظ ف سطين )
 . ذلك

مثال مالصراع مين فت  وحماس لم يقا عاد ذلك الحد مل شتخذ ماح  تلكن دراما الا ام السياسظ الف سطياظ م
عاةةد ذلةةك أصةةمحاا أمةةام مءةة،د يتءةةكل فيةة   3.مةة ا ع ةة   طةةاع أخةةر معةةد سةةيطرا حمةةاس   مأسةةاويا  كاريكاتيريةةا

 .، كل ما،ما س طة فظ   ل من الوطن ومعار ة فظ   ل أخرمن حركتين كميرتين ا ام سياسظ

، ومعار ةة فةظ "مكةل التحف ةات ع ة  مو ةوع سةيادا ت ةك السة طة"لقد أصمحت فت  س طة فظ ال فة الغرمية 
لقةةةد اقةةةل ذلةةةك الو ةةةا الصةةةراع مةةةين  .وأصةةةمحت حمةةةاس سةةة طة فةةةظ مةةة ا ومعار ةةةة فةةةظ ال ةةةفة الغرميةةةة .مةةة ا

 .المصالحةأخر يتط ب ءكال خاصا من أءكال  الحركتين شل  مستوإ

ف سطياظ وكيفية موا ،ة لوحماس فظ المو وع الوطاظ امين الما مة مفصائ ،ا  معد اإلاقسام الصراعشاحصر 
لكن ذلك الصراع مثل أي ا صراعا ع   اإلمتيا ات التظ ت اي،ا ارطراا من و وديةا فةظ السة طة  اإلحتالل،

. 

 :المشكلة لمنظمة التحريرمرتكزات المصالحة بين القوى اإلسالمية والقوى 

مةةن   مةةد ،مةةين القةةوإ اإلسةةالمية والقةةوإ المءةةك ة لما مةةة التحريةةر ل مصةةالحة مرتكةة ات أيةةةعاةةد الحةةدي  عةةن 
المةةا،ا الةةذي يمقياةةا ع ةة  سةةكة الماطةة  الةةوا عظ الةةذي يةةدرك  طمكا،ةةا  ةةماإلاطةةال  مةةن معةة  ارسةةس التةةظ ي

 .ين اإلسالمظ والوطاظصر المخت فة المكواة لكال التيار الموا ا المخت فة ل عاا

ارخريين،  اس، رن كال من الحركتين اإلسالميتيناإلسالميين فإااا اقصد أساسا حركة حمفعادما اتحد  عن 
مةةن اةةوع أخةةر، وت ةك الخالفةةات   تءةةكل  ةةوير التاةةا   ال ،ةاد وحةة ب التحريةةر، ل،مةةا مةةا الةوطايين خالفةةات 

و تاتقةدان سة وك،ا   ة  حي    تاافسا الما مة ع   تمثيل الءةعبن فظ ال روا الف سطياية الحالييمين الطرف
اإلسةةالمظ والةةوطاظ فةةظ ال ةةروا  التيةةاريينمةةين يةةظ اركثةةر ماطقيةة  ت ةةك الخالفةةات . الةةوطاظ و ا  تمةةاعظ 

 . ة الف سطيايةيالمتأثرا مالعوامل المتداخ ة والمتءامكة فظ الق الطميعية مير 

                                                           
3
 هذه الورقة ال تناقش أحقية أو عدم أحقية السلطة أو حماس في األحداث الذي أدت إلى اإلنقسام  
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فخالفةات اإلسةالميين مةا . يذا ياطم  أي ا ع   العااصةر المءةك ة لما مةة التحريةر حية  تقصةد فةت  أساسةا
ادا يةةةو ال م،ةةةة الءةةةعمية أو حةةة ب الءةةةعب مةةةثال تةةةأتظ فةةةظ سةةةيا  أخةةةر مةةةدايا ووطايةةةا عةةةن خالفةةةات،م مةةةا فةةةت  

وكأااةا اتحةد  عةن  .الةوطاظان الذي يحتوي مفةاييم اإلسةالمظ و مالعاو  أن   اخدع أي ا ومن الم،م ،الما مة
احن ياةا اتحةد  عةن خةالا مةين حركةات سياسةية ليسةت مرتمطةة . "الدين والوطن"خالا مين المفاييم افس،ا 

فةةالخالا مةةين حمةةاس وفةةت  لةةيس يةةو . المفةةاييم التةةظ تحمةةل مسةةميات،ا ط ةة ممال ةةرورا فةةظ الوا ةةا العم ةةظ مةةا 
 .اكثرس،ولةحل اإلءكال   صم  ذلككمالتأكيد الخالا مين الدين والوطن، ولو كان ارمر 

الحةدي  عةن ما مةة التحريةر، وخاصةة فةت ، لةيس فقةط التغيةرات السياسةية  دعاة ركما  مد ارخذ معةين اإلعتمةا
أوسةةةة و وتمعات،ةةةةا، ولكةةةةن أي ةةةةا التغيةةةةرات التةةةةظ طةةةةرأت ماةةةةذ مةةةةدل التاةةةةافس مةةةةين فةةةةت  وحمةةةةاس وخاصةةةةة شتفا يةةةةة 

ووصةول ، ا ةافة الة  حمةاس  يادات فةت  وما مةة التحريةر مع  التظ طرأت خاصة ع  اإل تماعية الحادا 
شلةة  مصةةاا المر وا يةةة الكميةةرا ذات الطةةاما الكةةوممرادوري والطفي ةةظ الةةذي يعةةيش ع ةةويا  يةةاالكثيةةر مةةن كوادر 

 .العال ة ما اإلحتالل .عال ة مير عدائية ما ا حتالل ع  

 الئةل  لكةن. ال ةفة والقطةاع شلة  أ ،ب،ج سمت اررا ظ الف سةطياية فةظ يعرا مع م الف سطياين أن أوس و 
يةةذه  .أن الف سةةطياين  ةةد  سةةموا أي ةةا شلةة  فئةةات متءةةام،ة يكرسةة،ا اإلحةةتالل فةةظ يويةةات ووثةةائ  عرفةةونيمةةا،م 

المخت فة مةن عادما اا ر شل  ت رر الفئات الف سطياية ارمور اإل تماعية السياسية تصم  فظ ماية اريمية 
أي تقةةةدم مإت ةةةاه  ع ةةة  سةةة مية مةةةن اإلحةةةتاللئةةةات المخت فةةةة لتحمةةةل ردود فعةةةل ومةةةن ثةةةم شسةةةتعداد الفاإلحةةةتالل، 

سوا تكةون فةظ ميةر صةال  اإلحةتالل، وا ريةا يةظ ، وذلك شذا ما شفتر اا أن المصالحة المصالحة أو ميريا
عتمةادا ع ة  ذلةك فةإن القةوإ الف سةطياية المخت فةة، تاةدرج فةظ أطةر . ليست مال رورا كةذلك فةظ كةل الحةا ت وا 

 .ش  يمية ودولية مخت فةوأحالا 

الةذي تقةوده الو يةات  ، ت د افس،ا أ ةرب شلة  التحةالاوم،ما تحدثت عن القرار الف سطياظ المستقل، فالما مة 
التةةظ  ةةرت فةةظ تغيةةرات اإل تماعيةةة  المتحةةدا وي ةةم شسةةرائيل، لةةيس فقةةط را،ةةا م ةةطرا شلةة  ذلةةك، مةةل اتي ةةة ل

-عديةةةدا، مةةن ميا،ةةةا شعتمةةةارات ش تماعيةةةة راتامةةةويةةةذا ياطمةةة  أي ةةا ع ةةة  حمةةةاس التةةةظ تتةةأر   إلعت. صةةفوف،ا
 ذريةة ت د افس،ا دائما فظ مو ا م ةاد مصةورا  ويظ مالتالظ   .(شيران وتركيا) ش تصادية مين ح فين ش  يميين

  .ل قوإ الغرمية
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 ب اهلل وسةةةوريا، وح فائ،ةةةا حةةةافسةةة،ا  ريمةةةة مةةةن شيةةةران  كحركةةةة مقاومةةةة ت ةةةدفالمتةةةاما لءةةةيون حمةةةاس ي ةةةد أا،ةةةا 
م ةطرا رن تكةون خةارج يةذا الح ةا يظ تاريخيا وأيديولو يا   ل من اإلخوان المسة مين ت ةد افسة،ا كحركة و 

، وتفسيره ةم ية تقارب ما الما مع شن يذا التأر   مين المحورين ي د  الل  عاد أي . و ريمة من تركيا و طر
اإل تصةةادية فةةظ صةةفوا الحركةةة ش ةةافة شلةة  العوامةةل -سةةيكون اا صةةا شن لةةم يأخةةذ عامةةل التغيةةرات اإل تماعيةةة

  .والفكريةال يوسياسية 

مالو يةات  االمخت فة فظ القرار الف سطياظ مدلشن المتاما ل ءأن الف سطياظ يدرك مدإ تأثير العااصر الخار ية 
سةةةرائيل والرمالمتحةةدا  لقةةةد مةةةدإ ذلةةةك  .شختالف،ةةةا مةةةن المحةةةيط شلةة  الخ ةةةيا اعيةةةة الدوليةةةة والم ةةةدان العرميةةة ع ةةة وا 
حتةة  شات،ةةت ارمةةور شلةة   "الم تمةةا الةةدولظ"عاةةدما فةةا ت حمةةاس فةةظ اإلاتخامةةات التءةةريعية و اطع،ةةا وا ةةحا 

ع ة  المصةةالحة ش   ةقةا متفر ةت يمكةن أن  مإت ةةاه اإلاقسةام تدفعة لتةظا القةوإ الدوليةة شن. اإلاقسةام المو ةود
 .فظ ا،اية ارمر اأا،ا ستكون لصالح، تشذا  در 

ذا   يةأن . ين مةن السة ونيلقد كاات مفار ة حقيقية، أن تخرج واحدا من أيم وثةائ  المصةالحة مةين الف سةطيا
من المعتق يين  ع   الا ا السياسظ والوطاظ لقادا ل، و  يدلارسرإ ع   المصالحة فقط يعكس مدإ حر 

المقيةةدا التةةظ يو ةةد في،ةةا ولكاةة  يءةةير شلةة  مةةدإ تحةةرر ارسةةرإ مةةن العوامةةل ال ةةامطة و كةةل اإلت ايةةات فقةةط، 
 أكثةةر القةةادا الف سةةطياين حريةةة يةةم اولئةةك المو ةةودين مةةا،م فةةظ السةة ون اإلسةةرائي ية. السةة ونخةةارج  القةةادا فةةظ

 .ل،م  د تت،دد مإتخاذ موا ا  د تغ ب اإلسرائي يين وذلك لعدم و ود مصال 

كثيةةرا، ويةةظ تةة داد ممةةرور " وأورومةةا شسةةرائيل والو يةةات المتحةةدا"شن عوامةةل شرتمةةاط الف سةةطياين مةةالقوإ الخار يةةة 
يةظ التةظ يمكةن أن تكةون المةديل عةن القةوإ و عادما اعرا أن الدول العرمية أي ةا، الو ت، وي داد ارمر سولا 

تسم  ل،ةا  ذيش  مالمقدار ال ة، ت داد تمعيت،ا لت ك الدول، و  يمكن لمع م،ا أن تكون عواا ل ف سطياينار امي
  .القوإ الدولية مذلك

. لحةةد مةةن تمعيت،ةةا ل خةةارجوا لإعتمةةاد ع ةة  الةةذات أيةة  سياسةةة طي ةةة فتةةرا و وديةةاتتماشن السةة طة الف سةةطياية لةةم 
وت ةةةخم ال ،ةةةا  . المر وا يةةةة الطفي يةةةة والكوممرادوريةةةةشات،ةةةت تمامةةةا وامةةةت مكاا،ةةةا ت ةةةك فالمر وا يةةةة الوطايةةةة 
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و ةرإ تخريةب العمةل ال راعةظ . المير راطظ ل س طة مءكل كمير، وعدد العاط ين عن العمةل فةظ ش ديةاد م طةرد
ات ار المساعدات  العمل فظ شسرائيللصال    .الخار يةالس طة ل قوإ كل ذلك  اد من تمعية  . وا 

  ضرورة... المصالحة

، (الفئةةات اإل تماعيةةة المسةةتفيدا مةةن اإلاقسةةام)والداخ يةةة (شسةةرائيل وأمريكةةا) رمةةم  ةةخامة القةةوإ الخار يةةة ما،ةةا
، ش  أن  الع اية ما،ا والخفية التظ   تريد ل مصالحة الف سطياية أن تحد  وتريةد شسةتمرار اإلاقسةام الف سةطياظ

أكمةر  فذلك يعطظ  خما. اريمية الا ام السياسظ الف سطياظ مسألة فظ ماية شا،ال اإلاقسام وعودا ال حمة شل 
ويسحب المساط مةن تحةت أ ةدام القةوإ التةظ   تريةد خيةرا ل ق ةية، والتةظ تريةد أن . ل ق ية الوطاية الف سطياية

 .عالمتثمت أن الءعب الف سطياظ ليس ءعما شاما يو م رد ت معات سكااية مخت فة فظ أماكن مخت فة من ال

. ل تفةةةاو  مإسةةةم كةةةل الف سةةةطياين الف سةةةطياظ وفةةةداللقةةةد شسةةةتخدمت شسةةةرائيل اإلاقسةةةام إلثمةةةات عةةةدم صةةةالحية 
م،ةةذا الخصةةو  ع ةة  عةةدم و ةةود وحةةدا  وتركةة  خطام،ةةا. ع ةة  حةةده ظف سةةطيا وحاولةةت اإلسةةتفراد مكةةل طةةرا

وو فةت  ةد التقةارب . اإلاقسةامافس الو ت مةذلت كةل ال ،ةود مةن أ ةل أن يمقة  لكا،ا فظ . ل تمثيل الف سطياظ
وطالمةةت الغةةةرب معةةةدم التعةةاون مةةةا ت ةةةك . يةةد تءةةةكيل حكومةةةة الوفةةا  الةةةوطاظالةةذي  ةةةرإ مةةين فةةةت  وحمةةةاس مع

 .الحكومة

لكةن كةل مةن المصةالحة فعةال  -رمم  ااعتاةا مو ةود فئةات فةظ ك ي،مةا تخةالا ذلةك -نيريد الطرفان المتخاصما
ولكةةن السةةيال ال،ةةام المطةةروس ياةةا لةةيس فقةةط ع ةة  . ظ يريةةدالتةة ، وحسةةب الءةةكل الةةذي يريةةد ول سةةماب ماط قاتةة

رطراا ارخرإ المكواة ل ا ةام السياسةظ الف سةطياظ مةن تا يمةات سياسةية وحتة  ، مل االطرفين المتخاصمين
المصةالحة يةو يةو أي اةوع مةن مةن أ ةل تحقية  المصةالحة، الءخصيات الوطاية المستق ة وت ك ما،ا الاءةطة 

 أم ةالوطاية  يادا تمسك  محقو  و  اعدا تقوية الءعب الف سطياظ ويل ستكون ت ك المصالحة ع    ،المط وب؟
 .و اإلمتثال لرممات شسرائيل والرماعية الدولية  اتو ال ماعظ مالمطروس من خالل المفا القمول ع    اعدا

مةةا مصةةالحة تاريخيةةة مرئيس أمةةو مةةا ن ف،ةةو مةةيمن تمامةةا مرييةةاه التةةظ تتمثةةل ع ةة  المسةةتوإ الةةوطاظ  ةةمالاسةةمة ل
تتط ةب أن  يذه الرييةا. (فظ وليس مال رورا ع  ) 4691ن تات،ظ مإ امة دولة ف سطياية فظ حدود ياإلسرائي ي

الو يةةةات وفةةةظ مقدمتةةة  الوحيةةةد المفاو ةةةات والحفةةةا  ع ةةة  العال ةةةات ال يةةةدا مةةةا الم تمةةةا الةةةدولظ  هيكةةةون خيةةةار 
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سرائيل واإلتحاد ارورومظ والرماعية الدول العرمية المقرمة من ت ةك  الدولية، وع   مستوإ اإل  يم ت ك المتحدا وا 
 يحةر  الةرئيس أمةو. المتمث ة مالعرمية السعودية ومقية م دان الخ ةيا ومصةر و ارردن مالدر ةة ارولة و الم دان 

تحت أي  را حت  لو كان ذلك   أا  لن يذيب شل  شم اب يذا الح ا ما ن ع   أن يكون وا حا ل م  
 . خل ما مة التحرير وحركة فت  افس،ااحت  د و، أداخل الميت الف سطياظ افس   ال اتع   حساب مع  ع

والتةةظ يعتقةةد أن أسةة وب تحقيق،ةةا وتكتيكات،ةةا وتحالفات،ةةا وحتةة  يكةةون ممقةةدور الةةرئيس أمةةو مةةا ن أن يحقةة  رييةةاه 
 ةادرا ع ة   رئيسةا  ويةا أن يعمةل ليمقةظ افسة  ، ي بشل  أيمية الرييا افس،ا، يذا شن لم ت د ع ي،ا أحياااترتقظ 

لةة  حةةد مةةا  لةةيس فقةةط ع ةة  معار ةةي   شتخةةاذ القةةرارات التةةظ يريةةد السياسةةيين مثةةل حمةةاس وال ،ةةاد اإلسةةالمظ وا 
 .الحركة التظ يترأس،ا فت  فظ ما مة التحرير والس طة وحت  فظ  م،ة الءعمية، مل أي ا ع    مالئ ال

 ةية الوطايةة ل،ةا ه ل قمةن رييةا ةالاامعةأن العال ةة الدوليةة  رئيس أمةو مةا ن يةو شعتقةادهالة شن أيم مءك ة توا ة 
 أناطمةةاع فةةظ كثيةةر مةةن ارحيةةان اإليةةذا يعطةةظ . مةةا ءةةعم   ءةةظل ممةةا في،ةةا ع ةة  عال اتةةولويةةة ع ةة  كةةل ار

ءةةعم   مصةةال أمةةو مةةا ن فةةظ  عةةل  الةةرئيس م،مةةة شن. الةةرئيس يقةةا فةةظ موا ،ةةة ءةةعم  مةةا المعسةةكر ارخةةر
أن   يكون  تتط ب ما  م،م ويظ . ةالتاريخيين، م،م  تمدو مستحي ما مصال  أعدال ءعم   تتقاطا الوطاية

ع ة  أدوات تحقية  رييةاه  ائمةة  مقةالديمقراطيا ش  مالقةدر الةذي يةرإ فية  أن الديمقراطيةة سةتقود ارمةور شلة  اإل
 .دون أي شاتقا 

الطميعيين فةظ يةذه الحالةة يةم فح فائ  . لفات أمو ما ن الداخ يةة تحاعظ م الل  ع   طمييذا الو ا أي ا ي ق
دولية الفاع ة كير العال ة ما القوإ الع   عدم تعريياه السياسية، المتمث ة أساسا فظ الحر    ايءاركو الذين 

ومعة  الءخصةيات المسةتق ة ويي ل كثيرا ما يتمث ةوا فةظ التا يمةات الصةغيرا  .و أمريكا شسرائيل وفظ مقدمت،م
، أو ركةة فةت  كحركةة كميةرا ذات تةاريل ا ةالظ طويةل لةدي،امل أن ح. ا داخل حركة فت  افس،اأكثر مما يو دو 

مةن حية  عةدم شسةتعداديم ل تماثةل  مةا نمةا الةرئيس أو  وافة معيةدين عةن الت مررات ليكواةوا، من ملدإ مع ،ا
  .ةكثيرين من السياسيين خارج الحرك كثر منأ طقةما السياسات الغرمية فظ الما

كةرئيس ل سة طة  -فةات الةرئيسمةن اإلسةالميين فخال  وموا فة  يةاعكس أكثةر مةن ميةرا ع ة  عال اتة يذا الو ا
سةالميين، " ع ماايين"الطميعظ مين وطايين  ما اإلسالميين   تأتظ ع    اعدا اإلختالا -ءخ ولفت  وك وا 
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أي ع   ال،وية اريديولو ية الفكرية ل دولة والم تما، و  ع   الخيارات الفكرية والف سفية فيما يتع   مالمو ا 
ع ةة  خ فيةةة مةةدإ تةةأثير يةةذه ، أو طةةر  التاميةةة والتطةةور اإل تصةةادي، لكا،ةةا تةةأتظ أساسةةا المةةرأا وأمةةن التع ةةيم 
ل ف سةةطياين، مةةل اليوميةةة  اا المتحكمةةة لةةيس فقةةط مةةأدوات الحيةةاالقةةوإ الدوليةةة المتافةةذ ا  العال ةةة مةةالموا ةةا ع ةة

  .لريياه الوطايةومدإ شمكااية تحقي  أمو ما ن 

ارخرإ يةو مةدإ  ةوا  أمو ما ن مالقوإ الف سطياية ما فظ تحديد عال ة الرئيسا ياارمر الثااظ الذي ي عب دور 
 الةةرئيس فةةظ افةةوذه -ماافسةةة أو ت،ديةةدأو شمكاايةةة  - فةةظ ماافسةةة أو ت،ديةةد يةةذه الحركةةة أو ال ،ةةة أو الءةةخ 
 . ةالسياسظ كرئيس ل س طة أو الما م

فظ الا ام   أون يفظ أوساط الف سطياي   تأتظ فقط من  وا وافوذ يذه ال ،ة ،لت،ديد ةالت،ديد أو اإلمكاايويذا 
يةةذه أن تم ك،ةةا  أو التةةظ مةةن الممكةةن  يةةذه ال ،ةةة،مةةن العال ةةات التةةظ تم ك،ةةا  االف سةةطياظ، مةةل أساسةةالسياسةةظ 
ياطم  ع    ويذا ارمر . ما القوإ الدولية واإل  يمية  فظ عال ات ت شمكااية ماافس لماافسة الرئيس، أوال ،ة، 
ع ةة   كمةةا يةةو ع يةة  ين مةةن داخةةل اإلطةةارأو ع ةة  الماافسةة ،مةةثالمث مةةا يةةظ ع يةة  حمةةاس يين التق يةةد  معار ةةي

  .محمد دحالنسميل المثال 

ه السياسةية، مةل أي ةا  ةد تكةون اا حةة لتحقية  رييةالية  آشتفا  أوس و مالاسةمة ل ةرئيس ءكل فظ يذه الحالة   ي
المعتةرا م،ةا ) وخاصة حركة حماس شل  الس طة ،ن ل مال م   د شمكااية وصول المعار يدرعا يمكن اإلحت

سةيئة رمةم أا،ةا حركة ال ،اد اإلسةالمظ مةثال ليسةت الرئيس عماس من  مو ا أوعال ة لذلك ارإ أن .  (دوليا
ن الو ةا فيمةا يا، ويةذا مخت ةا عةااالفة تماما لت ك التظ يتمشسالمية وموا ا وطاية مخحركة ذات أيديولو يا 

مةن القةوا  الموا ةا المءةام،ة لحركةة ال ،ةاد ولكا،ةا تمت ةككثيةر مةن ل،ةا يةظ أي ةا يتع   محركةة حمةاس، التةظ 
 .فظ تماظ ت ك العال ات قوإ أو إلمكااية الح ول مكاا ع   عال ة الرئيس م،ذه ال كير تعل والافوذ

 ةةوا كافيةةة لةةدإ يةةذه الحركةةة فةةظ حالةةة حركةةة ال ،ةةاد اإلسةةالمظ يطمةةئن الةةرئيس لةةيس فقةةط مسةةمب عةةدم و ةةود 
. لتاافسةة  مةةل را،ةةا   تتماةةظ سياسةةة ماافسةةة السةة طة أو ما مةةة التحريةةر فةةظ الميسسةةات المخت فةةة التامعةةة ل،ةةا

 .الحركة فظ عدم تماي،ا لت ك الماافسة يذه"صد "ما تفع ة حركة حماس، مل يطمئن لمدإمعكس 
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ويةو ماثمةت  ،ت لماافسةأما فيما يتع   محركة حماس، ف،و   يطمئن ل،ا ليس فقط را،ا تم ك من القوا والافوذ 
مةةل رن لةةدي،ا مةةا يكفةةظ مةةن المرامماتيةةة ل تحةةول مةةن حالةةة شلةة  أخةةرإ ومةةن مو ةةا شلةة  ، 1119فةةظ اشاتخامةةات 

يةو ، ورممةا يكةون أخطريةا مالاسةمة لة  الغيةاب عاةد الحا ةةو أيديولو يا  اي ا ل تطويا، أو ل ح ور ارأخر، و 
حيةة  تصةةم   شمكاايةةة أن تتماةة  موا ةةا تقرم،ةةا مةةن شسةةرائيل والو يةةات المتحةةدا والقةةوإ الدوليةةة المتافةةذا ارخةةرإ

 .مذلك مرءحة رن تكون مدي ة ل ما مة ول رئيس

   د الحركة، من أيم أس حت أا،ا تحرم  ،عتقد أن الرئيس يعتقدمرامماتية لدإ حماس، يمكا،ا كما أشن يذه ال
ين ل ف سةطيا وليةة ارخةرإ التةظ يافةرد م،ةا ممةثالمإسرائيل والو يةات المتحةدا والقةوإ الد  تويو شتفا  أوس و وص 

و  يطمةئن شلة   فةظ عةدم تفاو ة،ا أو تقرم،ةا مةن شسةرائيل، الرئيس   يطمئن شلة  ثمةات حمةاسشن  .حت  ارن
 . ممثال ل،م   عن الف سطياين أوو اكمف هوثمات،ا ع   شعتماد حماسيل فظ عدم تفاو ،ا ما ئثمات شسرا

الق ةية الف سةطياية والعااصةر المخت فةة الفاع ةة في،ةا،  ا ا المحتم ة رسرائيل وأمريكا ت ةاهالمو  عاد الا ر شل 
وحيدا معتمدا افس   ا د أن تحقي  رييا الرئيس أمو ما ن تتط ب أن يمق  يو فظ الس طة، وأن يا   فظ امقال

خاصةةة ارطةةراا اركثةةر تةةأثيرا فيةة ، ويةةذا يقت ةةظ ماةة  التءةةم  متكتيكاتةة  التةةظ كمةةا   اةةا لةدإ الم تمةةا الةةدولظ و 
ويةذا ارمةر يقت ةظ مال ةرورا لةيس فقةط اإلمةدال  -أو تتفو  ع ي،ةا عاةد ال ةرورا ت ا شستراتي يتكاد تتساوي م

ئك الذين فظ أول ، المتمث يين م ل تغ ب ع   معار يستعداد الدائلت ك ارطراا، مل اإل" الاوايا لحسن"ستمر مال
 .ا ت ك ارطراا أو الذين سياافسوا  ع   التقرب ما،ا أكثر ما م  يرممون فظ تقوي  عال ات

تمث ةت ماذ مدايات،ا معكس ال ،اد شاما مءةروط،ا التةظ  ةلم يكن لدي،ا مااا لدخول الما م ظمالاسمة لحماس الت
ما الةت الرئيس أمةو مةا ن اإلسالم، ف،ظ معكس  الما مة أو أن تتما % 01شما ع   أكثر من  فظ أن تحصل

الدولةة ذات المعةد فةظ المعسةكر المةوا ي لرييةا الةرئيس، وا  امةة  ي ةع،اويةذا مةا تحمل رييةا المقاومةة لإحةتالل 
، أحيااةا مكثيةر الفياةة وارخةرإمإرسال ميءرات مين اإلسالمظ، ويذا ما   ي،تم م  الرئيس كثيرا، وتقوم الحركة 

شن لة م مع،ةا  طظمستعدا ل قمول مدولة شسرائيل والتعةاع   أا،ا من الغمو  وأحيااا أخرإ مكثير من الو وس 
حمةاس تريةد أت تحمةظ و وديةا، لةيس فقةط مةن ت،ديةد فةإن و مةل كةل يةذا . ارمر، ويذا ما ية عا الةرئيس أكثةر

اوات معد تأسيس فظ سيد الس طة ل،ا، ويو ما خمرتة من شمكااية ت،د، مل أي ا حركة مقاومةك اإلسرائي ين ل،ا
 .اكوادريالس طة من اإلعتقا ت لقادت،ا و 
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ثمات أا،ا حركة   تعيش ع ة  يام  دا ل حفا  ع   ذات،ا، وإل وتدرك حماس أن شءتراك،ا فظ الا ام السياسظ
لةذلك الا ةام ممث ةة طيا أن تكون لوحةديا لكا،ا تدرك أي ا أا،ا   تست. يامش الا ام مل يظ   ل أصيل ما 

سة،ال ل قةوإ المتافةذا ميةر ا،ةا سةتكون يةدفا رمرئاسةة ذلةك الا ةام، مةل " ديقراطيةا"السياسظ ليس را،ا لن تفةو  
ة مافةةردا مةةن أكثةةر مةةماإلاتخامةةات وتءةةكي ،ا ل حكو  ت رمةةة فةةو  الحركةة لقةةد كااةةت  .عن و ةةع،ا الحةةالظ ةةيةالرا

، وعةةدم الخةةروج ماةة  مةةن يةةةمةةن ااحيةةو عةةدم اإلسةةتئثار مالا ةةام  ،الحركةةة شذاالحةةل لةةدإ  .ع ي،ةةاالت ةةارب  سةةوا 
عيفا كمةا وصةل ارخةرون ور ةوا ، ومقةررا ولةيس  ة"أصيال"، ويذا يتط ب أن تكون الحركة ءريكا ثاايةااحية 
العامةةة ءةةراكة تسةةتطيا مةةن خالل،ةةا الحركةةة أن تقةةرر أو تءةةارك فةةظ تقريةةر الق ةةايا الوطايةةة والسياسةةية  .مةةذلك

أي ةةا أن تقةةدم أورا  حسةةن اوايايةةا لمةةن ي،مةة   اوتسةةتطيا مةةن خالل،ةة. شن لةة م وكةةذلك فةةظ الق ةةايا اإل تماعيةةة
فظ المكاسب " الءرعية" "ت،امحص"وتستطيا كذلك أن تحمظ افس،ا داخ يا وتطالب . ارمر فظ الم تما الدولظ

 .ح   م،ا ارح اب الحاكمة فظ العالم الثال  عاداالتظ ت

الوطاظ التظ   تستف   يرإ الرئيس  رورا أن يقود الا ام السياسظ وحيدا ولذلك طرس مو وع حكومة الوفا 
اتخامات التظ يامغظ أن يفو  اإلتكون الم،مة ارساسية ل،ذه الحكومة يو ش رال و . ح ر شستف ا ياالقوإ التظ ي

م،ا دون ماةا ع، ويةذا يتةي  لة  الءةرعية التامةة ل مقةال وحيةدا ع ة  رأس ال،ةرم السياسة  دون أن الرئيس وحركت  
 .يكون مإمكان حماس أو ميريا التءكيك فظ يذه الءرعية

ظ شسةةتتئثاريا فا اح،ةةا يعاةة. لكةةن حمةةاس   تريةةد ذلةةك الءةةكل مةةن اإلاتخامةةات سةةوال ا حةةت في،ةةا أو لةةم تةةا  
ن مةةةن المسةةةاعدات ية حرمةةةان الف سةةةطيايسةةةرائيل والغةةةرب ل،ةةةا وتحم ،ةةةا مسةةةيوليويةةةذا يعاةةةظ مقاطعةةةة شمالسةةة طة 

ومالتةالظ فةظ الا ةام السياسةظ ا مةن المءةاركة وعةدم ا اح،ةا يعاةظ حرماا،ة. ك الةدولوالتس،يالت التظ تقدم،ا ت 
مةا الةرئيس لةذلك تسةع  الحركةة رن تكةون عم يةة المصةالحة .  ع ،ا يدفا س،ال لمن يريد ل،ةا أن تكةون كةذلك

شل  ذلك الءكل من  أو شي اد ا ام شاتخامظ اسمظ يقود "الغاائم"و"  م،ماتل"ع   أساس التقاسم وفت  ماإلتفا  
 .التقاسم

 ساسةيين لةم ياةتا فقةطران يالقطمةين السياسةيين الف سةطياي ا د أن اإلاقسةام الةذي حصةل مةينشاطال ا مما سم  
وسةةاعد فةةةظ . ت مالق ةةية الف سةةةطياية مرمت،ةةاأحاطةة  ةةةروا مو ةةوعية ل عةةن عوامةةل ذاتيةةة لةةةدي،ما، مةةل أي ةةا
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ع ةة  ارخةةرإ أو يسةةم  ريةةة  ةةوا الق ةةال  ن ال ةةفة ومةة ا الةةذي لةةم اإلاقسةةام الفصةةل ال غرافةةظ مةةي شسةةتمرار يةةذا
 .حت  الا،ايةالذياب فظ حرب أي ية 

ورن الخالا مين مراام ظ الطرفيين يو خالا  ويري وحقيقظ، ويكاد يقترب من التاا  ، فإن الذياب شل  
سةيكون مراام ةا  ين، راة ين المراةام ين المتاةا عاصب عياي  ماذ المداية ال مةا مة شي اد مرااما ثال    ي ا

ن فةظ كافةةة يالف سةطيايلف سةطياية كمةا ترايةا أم ميةة ، مةل يسةع  شلة  ت سةيد الحقةو  الوطايةةة اومسةتحيال مءةويا
 .ااما فظ المعطيات الدولية الرايا المر  ا، واإلمكااية الحقيقية لتحقي  يذأماكن توا ديم

إلي ةةاد المءةةترك لةةيس فقةةط مةةا الحةةركتين المتاافسةةتين فةةظ الا ةةام  و ةةي  ذلةةك أكثةةر  مةةد مةةن العمةةل ال ةةادولت
را ةةا الق ةةية، فةةظ فتةةرات ت التةةظ تماعةةدت ا رت،ةةا لق ةةيت،االسياسةةظ الف سةةطياظ مةةل مةةا ال مةةايير الف سةةطياية 

 .المس مات، ويذا ما  مد من تصحيح وا  دادت أختالفات،ا لدر ة أصم  لدياا الق يل من المءترك و 

ت ع ةة  الف سةةطياين طرحةةولكةةن أوسةة و . ياةةا وكةةأااظ أو ةة  ال ةةوم شلةة  أوسةة و ومةةا ترتةةب ع ي،ةةا   أريةةد أن أمةةدو
أيةن يةظ . مو ةا تسةايل كميةر أصمحت المس مات الف سطياية. أسئ ة كان من المفتر  أا،ا كاات مير واردا

 .؟وما يظ الحقو  الف سطياية ؟مدا،ا ومعالم،ا حدوديا وأين أينف سطين؟ 

حةدود يو ةد ءةعب فةظ العةالم مخت ةا ع ة   . لةدإ أي ءةعب مةن ءةعوب العةالميذه ارسئ ة ليست مطروحةة  
 . من وطا  أم  وطا ، أو ع   ما شذا كاات يذه المدياة يظ 

ءامل لتحديد الماط قةات ذا صحي ، ولكن  مد من فت  اقاش  د يقول  ائل أن ال روا الف سطياية مخت فة وي
خةةةتالا يصةةةم  مءةةةروعا عاةةةدما يكةةةون حةةةول اإل .والمسةةة مات رن اإلخةةةتالا في،ةةةا ميةةةر مءةةةروعوارساسةةةيات 

من أ ةل المحة   ، مد من ميتمرات ف سطياية عامة حي  و د الف سطيايون من أ ل ذلك .ارليات وارولويات
مةن  امالتأكيةد  ة ل، والخروج ممرااما وطاظ ءامل سيكون مة  تمتيا،افظ ال ذور والمس مات والمءترك، وطر  

 .مراما فت  وحماس والفصائل الف سطياية ارخرإ

تحقيةة  ذلةةك المراةةاما والةةذي مةةن ن تقةةود الدفةةة احةةو التةةظ يمكا،ةةا أ ةالا ةةام أو ارليةة ي ةةري المحةة  فةةظمعةةد ذلةةك 
 "و يت،ةةا"أيم،ةةا أن  ةإلعتمةةارات عديديةةوذلةةك  ،لةةيس السةة طة الف سةةطياية مغةة  الا ةةر عمةةن في،ةةا الوا ةة  أاةة 
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لكا،ةةا مالتأكيةةد و لكا،ةةا  ةةد تكةةون ما مةةة التحريةةر،  .فةةظ أحسةةن ارحةةوال ال ةةفة والقطةةاع يظع ةة  ف سةةطيا محةةددا
 .نمة م،ذه الحال الذي وص ت شلي  اآلليست الما 

فةةظ كةةل أمةةاكن توا ةةديم  ،ةةمل  يفتةةر  مةة  أن يتصةةا مءةةمولية تمثي ةةن يفال سةةم الةةذي ي ةةب أن يمثةةل الف سةةطاي
اتمائات،م السياسية،م الفكرية وكافة مءارم المامث   الطموس الوطاظ العام ل ءعب الف سطياظوأن يتما  يدا  .وا 
 ةمةةن أيةةةذلةةك يفةةر  ت قائيةةةا تحريةةر ال سةةم الممثةةل .  ار الحةةر والةةوطاظ ل ءةةةعب الف سةةطياظ مأكم ةةعةةن اإلختيةة

تةأتظ مةن خةالل  التةظ  ةداإلسةرائي ية المماءةرا أوميةر المماءةرا ممةا في،ةا ميثرات خار ية وفةظ مقةدمت،ا التةأثيرات 
 .الس طة الف سطياية

اا الحفا  ع   الق يل الةذي تمقة  مةن دما مة التحرير الف سطياية شذا أر شسم أن يحمل يذا ال سم  من الممكن 
طي ة تاريخ،ا، لكا،ا ي ب أن تتحرر تماما من كل السة ميات التةظ ع قةت م،ةا المكتسمات التظ حققت،ا الما مة 

 .طوال ت ك الفترا

يةذه . ا والسة طة الف سةطياية.ت.المو ةودا مةين مميةر الصةحية  أول  يذه الس ميات وأيم،ةا تكمةن فةظ العال ةة
مةةن " م،م ةةة"دائةةرا ،ةةا الما مةةة ع ةة  الما مةةة، وو ةةود وا ةةا ماتةةت فيالعال ةةة   تكمةةن فقةةط فةةظ ت ةةخم السةة طة 

، ول،ةا و ةود الةرئيس الواحةد لك ي،مةا، وأينتمل تكمن فظ التءامك التا يمظ اإلداري مةين الميسسةدوائر الس طة، 
 .ا ري خطأ  اتالو ،ة من ويو الذي يمثل 

ين   يمكةن ا فةظ مسةتويين مخت فةمت،ت ا فقط عةن الما مةة مةل و ةع ع ت،ا   تخيااك  روفا لاءأا الس طة 
 .ش  ممع  ا أن ي تقيا

ويةةظ تمثةةل . مةةا شسةةرائيلمةةن أ ةةل شسةةتكمال العم يةةة السياسةةية  فالسةة طة أاءةةئت فةةظ أوسةة و مةةن  مةةل شرادا دوليةةة
ن، وكاات اءأت،ا فظ  ل ي يمة المءروع القومظ العرمةظ أو يوالقطاع وليس كل الف سطيايشداريا سكان ال فة 

 .ترا ع  فظ أحسن ارحوال

ومث ةةةت المءةةةروع  .ريوديا القةةةومظ التحةةةر  مةةةل شرادا عرميةةةة فةةةظ أوج صةةةع نفقةةةد أاءةةةئت مةةة أمةةةا ما مةةةة التحريةةةر
 .الوطاظ الف سطياظ وال،وية الف سطياية المتم ورا
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الحد اردا  ظ ال فة والقطاع يالذي سيحق  لف سطيا اليومظ أولويةوفظ يذه الحالة يغ ب ع   تفكير الس طة 
الةوطاظ تغ يةب التفكيةر اإلسةتراتي ظ لتحقية    مءةروعليتط ب ال سم العام الممثةل  ن، فظ حيمن سمل المعيءة
ولاةةا أن اتخيةةل  .ينيل ف سةةطيا  ةة ل مةةن المصةةال  اآلايةةة الحياتيةةة ، حتةة  لةةو تعةةار  ذلةةك مةةااريةةداا الوطايةةة

، حيةة  يكةةون و ةا الءةةخ  أو الميسسةة التةةظ يةةراد ما،ةا أن تفكةةر فةظ اليةةومظ واإلسةةتراتي ظ فةظ افةةس الو ةت
اليةةومظ فةةظ موا ،ةةة ت و ةةعيين وأن اإلتفا يةةات مةةا اإلسةةرائي  خاصةةة .التعةةار ، وحيةة  ياةةتا الفءةةل مالتأكيةةد

 .ارستراتي ظ الوطاظ مالاسمة ل ءعب الف سطياظ

أو فةةظ ال سةةم التمثي ةةةظ العةةام ل ف سةةطياين يةةةو  الما مةةةة سةةة ميات ارخةةرإ التةةظ ي ةةةب توفريةةا فةةظتظ يةةذه الوثةةا
و عت،ةا  التةظويذا   يتع   فقط مإرتماط الما مة ما تفا يات . شمتعاديا عن تأثير اإلحتالل ع   ار ل المماءر

اإلحةةتالل،  د، ف،ةةظ محكةةم الريياةةة ميةةفي يةةائظ داخةةل اررا ةةظ المحت ةةة ال يةةامةةا اإلسةةرائي ين، ولكا،ةةا محكةةم و ود
 .و مد أن تتأثر  رارت،ا وسياسات،ا مذلك الوا ا

ات،ةةةال مةةةالمو فين  ا، ع ةةة  الف سةةةطياين الفصةةةل تمامةةةا مةةةين الما مةةةة والسةةة طة، مةةةدلومو ةةةوس أكثةةةر مةةةالرئيس وا 
وممةثال إلرادا  امعد ذلةك يامغةظ ان تكةون الما مةة، أو ال سةم المةديل ديمقراطية. لمقر وكل التفاصيلوالتمويل وا

 .الءعب الف سطياظ الحرا والحقيقية

لتحقية  الديمقراطيةة ولكا،ةا وحةديا ارول  أن اإلاتخامات يظ شحدإ الوسةائل  .وياا  مد من مالح تين أي ا 
وأي ةةا عةةدم اإللتةة ام مارليةةات  ،ومقيةةة طقوسةة،امةةا رإ حتةة  ارن يةةو عةةدم اإللتةة ام مدوريةةة اإلاتخامةةات  . تكفةظ

لمةةاذا يةةرمط مةةا والثاايةةة . ين الةةوطاظ والمركةة ي وال  اةةة التافيذيةةةداخةةل ميسسةةات ارا مةةة كالم  سةةالديمقراطيةةة 
مةةدأ خطةةوات  ديةةة احةةو ا أنكاااةةا مإم لةةيسأ. تحقيةة  المصةةالحة مةةين فةةت  وحمةةاسمماةةال الما مةةة يسةةم  مإعةةادا 

 .ةماائ،ا وتعمي  ديمقراطيت،ا فظ موا اا السعظ لتحقي  المصالح

فظ  ول ار مةات التةظ تمةر م،ةا . والعال ات الدولية المخت فة. ، الريإ والمراما المخت فةفظ شطار كل ما سم 
، وأ مةةةات حمةةةاس فةةةت  والسةةة طةأ مةةةات . مخت ةةةا القةةةوإ الف سةةةطياية، ار مةةةات الذاتيةةةة وار مةةةات المو ةةةوعية

عم ية المصالحة داخ يا، رمما اصةل التظ يفتر  أا،ا تقود  ت القوإ الثالثة ال عيفة والمتردداوارخوان، وأ ما
ن، وأن مةا ي ةب فع ة  ومةالت امن ليست فةظ متاةاول اليةد اآل الكام ة و الحقيقية المصالحةشل  شستاتاج مفادا أن 
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. لة  حةين ح ة   ةذرياا اإلخةتالا شر اية الف سةطياية ومةن ارسةاس، يةو شدمالق ة ما شعةادا التفكيةر اإلسةتراتي ظ
 .ويذا يحتاج شل  الكثير من العمل أي ا لكن من المفتر  أن يق ل التو س مين ارطراا شل  حدا اردا 

الوطايةةةةة  يمن و ةةةةوايوأن يكةةةةون واحةةةةدا ل ميةةةةا الف سةةةةطياي. يحةةةةدد ال،ةةةةدا الةةةةوطاظ الف سةةةةطياظ العةةةةامي ةةةةب أن 
ليةةات وفةةظ الق ةةايا الم تمعيةةة ويةةو الةةذي يميةة  اإلخةةتالا مةةين اآلعاةةد ذلةةك يكةةون اإلخةةتالا فةةظ . اإلسةةالميةو 

 .ين واإلسالميين فظ حالتاايذوي الريإ الفكرية المخت فة كالوطا


