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محلي

’ثن 14 Úمارسش  2022م اŸوافق لـ  10شسعبان  1443هـ
ا إ

الدكتور إابراهيم ابراشش أاسستاذ العلوم السسياسسية ‘ جامعة غزة للـ ““ ا◊رية““ وLa Nation

ا÷زائر قادرة على إاعادة ““تسسليح القضسية الفلسسطينية بالوحدة““
تسستعد ا÷زائر ’حتضسان لقاء مصسا◊ة ب Úالفصسائل الفلسسطينية وسسط مناخ عربي ودو‹
’و ¤التي تطلقها دولة عربية لرأاب الصسدع ،ما يوحي
مشسبع باÓÿفات .هذه اŸبادرة ليسست ا أ
’طراف السسياسسية الفلسسطينية الفاعلة واŸتمسسكة
بتعقد اŸلف وابتعاد وجهات النظر ب Úا أ
’دنى ‡ا يطمح إاليه الشسعب الفلسسطيني الذي وجد
بأانانية ﬁت كل رغبة ‘ –قيق ا◊د ا أ
نفسسه رهينة عصسبية وتعصسب أافقد مع مرور الوقت اŸقاومة من جذوتها.

‘ هذا ا◊وار مع الدكتور إابراهيم أابراشش أاسستاذ العلوم السسياسسية ‘ جامعة غزة نغوصش ‘
تضساريسش اÓÿفات وما Áكن أان تقدمه مبادرة ا÷زائر التي تتمتع برصسيد ثقة Îﬁم
يؤوهلها أان تلعب هذا الدور.
و’ شسك أان اŸصسا◊ة الفلسسطينية –تاج إا ¤أاك Ìمن اجتماع لتذليل كل الصسعاب ،وهذا يعني
’و ¤مهما كانت سسوف يكون مÈرا Ÿواصسلة العمل.
أان مآال ا÷و’ت ا أ

حاوره فيصسل بخوشش وﬁمد بوازدية:

فشسلت ﬁاو’ت سسابقة ‘ رأاب
الصسدع ب Úالفصسائل
الفلسسطينية .ما هي حظوظ
‚اح مبادرة ا÷زائر ‘ حل
اÓÿفات ،وما هي نقاط قوتها.
إإبرإهيم أإبرإشش :لو تقدمت إ÷زإئر Ãبادرتها
قبل سسنوإت لكانت حظوظ إلنجاح أإقوى ،ولكن
ب ˘ع ˘د سس ˘ن ˘وإت م˘ن إ’ن˘قسس˘ام ت˘ك˘رسست أإوضس˘اع
جعلت إŸشسهد أإك Ìتعقيدإ ً ،ولكن للجزإئر
وضسع خاصش يختلف عن وضسع إلدول إأ’خرى
إلتي تدخلت ‘ ملف إŸصسا◊ة وأإورإق قوة
إ÷زإئر متعددة منها :
 -1إŸوإقف إلتاريخية للجزإئر بالوقوف إإ¤
ج ˘انب إلشس ˘عب إل ˘ف ˘لسس ˘ط ˘ي ˘ن ˘ي وب˘ال˘ت˘ا‹ ف˘إان
ت ˘دخ ˘ل ˘ه ˘ا ي˘ع Èع˘ن ن˘وإي˘ا صس˘ادق˘ة Ãسس˘اع˘دة
إلفلسسطيني Úوليسش لها مصسالح خاصسة.
 -2ع ˘دم إ’ن˘ح˘ي˘از ل˘ط˘رف ف˘لسس˘ط˘ي˘ن˘ي ع˘ل˘ى
حسساب إأ’طرإف إأ’خرى.
 -3إلتجربة إلتاريخية إلنضسالية للجزإئر ‘
موإجهة إ’سستعمار إلفرنسسي ومرور إŸقاومة
إ÷زإئرية بحا’ت شسبيهة با◊الة إلفلسسطينية
– -4ظ˘ ˘ى إ÷زإئ˘ ˘ر ب ˘حب وإحÎإم ج ˘م ˘ي ˘ع
إأ’حزإب إلفلسسطينية.

على أاي أاسساسش Áكن أان تبنى
عليه مفاوضسات اŸصسا◊ة ‘
ا÷زائر؟
إإبرإهيم أإبرإشش :إŸصسلحة إلوطنية إŸشسÎكة
ب ˘اŸصس ˘ا◊ة ووح ˘دة إلشس ˘عب إل ˘ف ˘لسس ˘ط ˘ي ˘ن˘ي
وإسس ˘ت ˘م ˘رإر صس˘م˘وده ورفضس˘ه ل˘Óح˘ت˘Óل ،وأإن
إ’ن˘قسس˘ام إل˘ف˘لسس˘ط˘ي˘ن˘ي يسس˘يء ل˘ل˘ف˘لسس˘طينيÚ
ويؤوثر على إأ’من إلقومي إلعربي أ’نه يسسمح
أ’ط ˘ ˘رإف خ ˘ ˘ارج ˘ ˘ي ˘ ˘ة إل ˘ ˘ت˘ ˘دخ˘ ˘ل ‘ إلشس˘ ˘أان
إل ˘ف ˘لسس ˘ط ˘ي ˘ن ˘ي وإل ˘ع ˘رب˘ي ويسس˘م˘ح إ’سس˘رإئ˘ي˘ل
بالتوغل ‘ إŸنطقة ،وÁكن إ’سستفادة ‡ا
” إ‚ازه ‘ حوإرإت إلقاهرة ،و‘ إعتقادنا
أإن إ÷زإئر Áكنها –قيق إخÎإق ‘ ملف
منظمة إلتحرير ولو ركزت إ÷زإئر على ملف
إŸن ˘ظ ˘م ˘ة ب ˘ح ˘يث ُت ˘ع ˘ي ˘د إسس ˘ت˘ن˘ه˘اضش وب˘ن˘اء
إŸنظمة فهذإ يعت Èإ‚از إسسÎإتيجي ،و‘
حالة إلنجاح ‘ إإعادة تأاسسيسش إŸنظمة لتجمع
إل ˘ك˘ل إل˘ف˘لسس˘ط˘ي˘ن˘ي Áك˘ن إل˘ت˘ف˘رغ ◊ل ب˘ق˘ي˘ة
إŸشساكل وإلقضسايا إلعالقة.

’طراف
هل تعتقد أان قبول ا أ
الفلسسطينية Ãبادرة ا÷زائر هو
رغبة ‘ اÿروج من حالة
ا’نسسداد التي طال أامدها و‘
نفسش الوقت إابعاد القضسية عن
الدوائر الواقعة –ت التأاثÒ
’سسرائيلي.
ا إ
 إإبرإهيم أإبرإشش :مكان حوإرإت إŸصسا◊ةسسابقًا ليسش إلسسبب إلرئيسش ‘ فشسلها ،صسحيح
أإن بُعد إ÷زإئر عن مرإكز إلتأاث Òإأ’مريكي
وإلصسهيو Êيجعلها ‘ موقف قوة ولكن هذإ
إلبُعد نفسسه قد يكون موقف ضسعف أ’ن بعضش
م ˘ل ˘ف ˘ات إŸصس ˘ا◊ة –ت ˘اج ل ˘ت ˘ف ˘اه˘م˘ات م˘ع
إإسس ˘ ˘رإئ ˘ ˘ي ˘ ˘ل وإ÷ه ˘ ˘ات إل˘ ˘دول˘ ˘ي˘ ˘ة إŸان˘ ˘ح˘ ˘ة
ل˘ل˘ف˘لسس˘ط˘ي˘ن˘ي Úوإإ ¤م˘وإف˘ق˘ة مصس˘رية وأإردنية
أ’ن˘ه˘م˘ا م˘ن˘ف˘ذ إأ’رإضس˘ي إل˘ف˘لسس˘ط˘ي˘ن˘ي˘ة ل˘لعا⁄
إÿارجي .وبالنسسبة لقبول إلفصسائل باŸبادرة
Óنهم ’ يسستطيعون رفضسها إحÎإمًا للجزإئر
ف أ
م˘ ˘ن ج ˘انب وأ’ن ˘ه ˘م Áرون ب ˘أاوضس ˘اع صس ˘ع ˘ب ˘ة
وطريق مسسدود وفشسل كل طرف ‘ إ‚از
تقدم ‘ مشسروعه  -مشسروع إŸقاومة بالنسسبة
◊رك ˘ة ح ˘م˘اسش وفصس˘ائ˘ل إŸق˘اوم˘ة إأ’خ˘رى
ومشسروع إلسسÓم وإلدولة بالنسسبة ◊ركة فتح-
كما أإن رفضش أإي طرف فلسسطيني للمبادرة
سسيُظهره وكأانه ’ يريد إŸصسا◊ة ،كما أإن
إلشس˘ ˘عب ي˘ ˘ري˘ ˘د إŸصس˘ ˘ا◊ة وأإصس ˘ب ˘ح ي ˘ح ˘م ˘ل

إأ’حزإب إŸسسؤوولية عن إسستمرإر إ’نقسسام .

ا÷زائر كانت دائما حاضسرة ‘
القضسية الفلسسطينية ،لكن بعضش
’طراف تقول إان اŸبادرة
ا أ
ا÷زائرية هي خطف اŸلف من
مصسر التي اسستأاثرت Ãوضسوع
اŸصسا◊ة
ل ˘ ˘ ˘و ‚حت إ÷ه ˘ ˘ ˘ود إŸصس ˘ ˘ ˘ري˘ ˘ ˘ة ‘ إ‚از
إŸصس ˘ ˘ا◊ة م ˘ ˘ا ك ˘ ˘ان ه˘ ˘ن˘ ˘اك مÈر Ÿب˘ ˘ادرة
ج˘زإئ˘ري˘ة ،ول˘ك˘ن إ÷زإئ˘ر ت˘ق˘دمت Ãب˘ادرتها
بعد مرور أإك Ìمن  15سسنة من إ’نقسسام ومن
إ÷هود إŸصسرية بدون نتيجة ،بل خÓل هذه
إلسس ˘ن ˘وإت ت ˘رسس ˘خ إ’ن ˘قسس ˘ام أإك Ìوت ˘ده˘ورت
إل ˘قضس ˘ي ˘ة إل ˘ف ˘لسس ˘ط ˘ي ˘ن ˘ي ˘ة ل ˘درج˘ة إسس˘ت˘ف˘زت
وإسس ˘ت ˘ن ˘ف ˘رت ك ˘ل أإح ˘ب ˘اء ف ˘لسس ˘طÙ Úاول˘ة
مسساعدة إلفلسسطيني ،Úومن هنا جاء إلتحرك
إ÷زإئري ,كما ’ يوجد صسرإع نفوذ ب Úمصسر
وإ÷زإئر أإو أ’ي منها أإجندة متعارضسة مع
إأ’خرى.
ون ˘ع ˘ت ˘ق ˘د ب ˘وج˘ود إإم˘ك˘ان˘ي˘ة ل˘ت˘ظ˘اف˘ر إ÷ه˘ود
إŸصس˘ ˘ري ˘ة وإ÷زإئ ˘ري ˘ة ‘ ه ˘ذإ إŸل ˘ف م ˘ن
خ ˘Óل م ˘ب ˘ادرة مشسÎك ˘ة ي ˘ت ˘م ف˘ي˘ه˘ا ت˘وظ˘ي˘ف
إل ˘ت˘ج˘رب˘ة إŸصس˘ري˘ة ‘ م˘ل˘ف إŸصس˘ا◊ة وم˘ا
ت˘ت˘م˘ت˘ع ب˘ه مصس˘ر م˘ن خصس˘وصس˘ي˘ة ج˘يوسسياسسية
بالنسسبة لفلسسط Úمع إ’فكار إ÷زإئرية وما
ت ˘ت ˘م˘ت˘ع ب˘ه إ÷زإئ˘ر م˘ن ع˘Óق˘ات خ˘اصس˘ة م˘ع
إلفلسسطيني. Ú

’طراف العربية
هل تظن أان ا أ
على اختÓف توجهاتها
ومشساربها سستقبل أان –قق
ا÷زائر ‚احا ديبلوماسسيا يكون
لبنة ‘ إاعادة بناء البيت العربي.

Ãرإك ˘م ˘ة إ‚ازإت صس ˘غÒة وÁك ˘ن ل˘ل˘قضس˘ي˘ة
إلفلسسطينية إن تكون أإحد هذه إ’‚ازإت،
و‘ جميع إ◊ا’ت فا÷زإئر ’ تنتظر شسكرإ
م˘ن أإح˘د أ’ن˘ه˘ا ت˘ع˘م˘ل ب˘ن˘ي˘ة صس˘ادق˘ة م˘ن أإج˘ل
فلسسط Úإلتي ُيعلن جميع إلعرب تأاييدهم لها
وفلسسط Úووحدة شسعبها تسستحق إÙاولة تلو
إÙاول ˘ة ،ك ˘م˘ا ت˘ك˘تسس˘ي إŸب˘ادرة إ÷زإئ˘ري˘ة
أإهميتها وضسرورة إآ’ن أ’ن إلعاÁ ⁄ر بتحو’ت
خطÒة بسسبب ما يجري ‘ أإوكرإنيا وقد يؤوثر
ما يجري من صسرإع ب Úروسسيا وإلغرب على
منطقة إلشسرق إأ’وسسط وخصسوصسا فلسسط،Ú
وإإسس˘ ˘رإئ˘ ˘ي˘ ˘ل “لك إل˘ ˘ق˘ ˘درة ع˘ ˘ل ˘ى ت ˘وظ ˘ي ˘ف
إل ˘ ˘ت˘ ˘ح˘ ˘و’ت إل˘ ˘دول˘ ˘ي˘ ˘ة لصس˘ ˘ا◊ه˘ ˘ا أإك Ìم˘ ˘ن
إلفلسسطيني Úوإلعرب.

ما هي العراقيل التي Áكن أان
تفشسل مبادرة ا÷زائر وكيف
Áكن Œنبها.
إلتحدي إأ’ك Èهو إإسسرإئيل إŸسستفيدة من
إ’نقسسام وبقاء إأ’مور على حالها ،وإلتدخÓت
إÿارجية من دول لها إجندة سسياسسية مثل
قطر إلتي كانت وما زإلت عرإب إ’نقسسام،
أإيضسا إإيرإن وتركيا ،باإ’ضسافة إإ ¤جزء من
إل ˘ط ˘ب ˘ق˘ة إلسس˘ي˘اسس˘ي˘ة إل˘ف˘لسس˘ط˘ي˘ن˘ي˘ة إل˘ف˘اسس˘دة
وإ◊اك ˘م ˘ة ‘ غ ˘زة وإلضس ˘ف ˘ة مسس ˘ت ˘ف˘ي˘دة م˘ن
إ’نقسسام .وهذه إلعرإقيل Áكن موإجهتها أإو
إلتقليل من تأاثÒها لو –ققت إلوحدة إلوطنية
وتوإفق إلفلسسطينيون على إسسÎإتيجية وطنية
وأإع˘ ˘ادوإ تصس ˘ويب ع ˘Óق ˘ات ˘ه ˘م م ˘ع إÙي ˘ط
إلعربي وإإ’سسÓمي.
ولضسمان ‚اح إŸبادرة يجب عدم إقتصسار
جلسسات إ◊وإر على إأ’حزإب وهي أإحزإب
م˘أازوم˘ة وم˘ق˘ي˘دة ب˘أاج˘ن˘دة خ˘ارج˘ي˘ة ب˘ل يجب
إإشس˘رإك شس˘خصس˘ي˘ات وط˘ن˘ي˘ة مسس˘ت˘ق˘ل˘ة وب˘عضش
‡ثلي إÛتمع إŸد.Ê

ما الذي Áكن انتظاره من القمة
’ شسك أإن إلقضسية إلفلسسطينية كانت تاريخيا العربية ‘ ا÷زائر؟

وم ˘ا زإلت ورق ˘ة ع ˘ن ˘د ب ˘عضش إل ˘دول وإل ˘ق˘وى
إلسس˘ي˘اسس˘ي˘ة ع˘رب˘ي˘ا وإإسس˘Óم˘ي˘ا وتو َ
ظف ÿدمة
مصسالح هذإ إلطرف أإو ذإك ،وبعضش إلدول لن
ي ˘ع ˘ج ˘ب ˘ه˘ا ‚اح إ÷زإئ˘ر ‘ إ‚از مصس˘ا◊ة،
ول ˘ ˘ك˘ ˘ن إإن ‚حت إŸب˘ ˘ادرة إ÷زإئ˘ ˘ري˘ ˘ة و”
–ويلها Ÿبادرة عربية فسستجد تأاييدإ شسعبيا
‘ جميع إلدول إلعربية ونحن نعلم أإن إلشسعوب
إل˘ع˘رب˘ي˘ة م˘ؤوي˘دة ل˘ف˘لسس˘ط Úول˘يسست ع˘ل˘ى دي˘ن
ملوكها سسياسسيا ،وإإعادة بناء إلبيت إلعربي يأاتي

ليسش إلكث Òأ’ن إلعرب منشسغلون بقضسايا ترإها
إ’نظمة أإك Ìإهمية من فلسسط ،Úولكن Áكن
ل ˘ل ˘ق ˘م˘ة ب˘حث مسس˘أال˘ة إل˘ت˘ط˘ب˘ي˘ع م˘ع إإسس˘رإئ˘ي˘ل
وﬁاولة وقفه وإإدإنته ،تفعيل شسبكة إ’مان
إŸا‹ إل˘ت˘ي سس˘ب˘ق إع˘ت˘م˘اده˘ا ل˘دع˘م إلسس˘ل˘طة
إل˘ف˘لسس˘ط˘ي˘ن˘ي˘ة ،إل˘ت˘أاك˘ي˘د ع˘لى إŸبادرة إلعربية
للسسÓم ،بحث ﬂاطر إلتغلغل إإ’سسرإئيلي ‘
إلعا ⁄إلعربي من خÓل ما يسسمى إتفاقات

(إلسس˘Óم إإ’ب˘رإه˘ي˘م˘ي) ،وضس˘ع إسسÎإت˘ي˘ج˘ية أإو
رؤوية مشسÎكة للتعامل مع إلفلسسطيني Úووقف
إل˘ت˘دخ˘Óت إŸن˘ف˘ردة إل˘ت˘ي ت˘ؤوج˘ج إÓÿفات
إلفلسسطينية .و‘ حالة ‚اح إ÷زإئر منفردة
أإو بتنسسيق مع مصسر إلتوصسل لصسيغة مصسا◊ة
فلسسطينية أإن يتم عرضسها على إلقمة لتبينيها
رسسميا لتصسبح مبادرة عربية يتم فرضسها على
كل إ’طرإف إلفلسسطينية ومقاطعة ومعاقبة
إ÷هة إلفلسسطينية إلتي ترفضش تنفيذها.

كيف تتصسورون اÿارطة
السسياسسية الفلسسطينية؟
Óسسف إإن – ⁄دث مصسا◊ة ووحدة وطنية
ل أ
فاأ’مور متجهة لتكريسش فصسل غزة عن إلضسفة
و«دول ˘ن ˘ة”” ق ˘ط ˘اع غ ˘زة وفصس ˘ل ˘ه ن ˘ه ˘ائ ˘ي ˘ا ع˘ن
ف˘ ˘لسس˘ ˘ط Úوع˘ ˘ن إŸشس˘ ˘روع إل˘ ˘وط˘ ˘ن˘ ˘ي ورÃا
إسستدعاء قوإت دولية للمرإبطة على حدوده
م ˘ع إإسس ˘رإئ ˘ي ˘ل .و‘ إلضس ˘ف ˘ة سس ˘يسس ˘ت˘م˘ر ت˘آاك˘ل
إلسس˘ل˘ط˘ة إل˘ف˘لسس˘ط˘ي˘ن˘ي˘ة وإن˘تشس˘ار حالة فوضسى
وإن˘ف˘Óت أإم˘ن˘ي م˘ع ت˘زإي˘د وتÒة إ’سس˘ت˘ي˘ط˘ان
وإل˘ت˘ه˘وي˘د ،وه˘ن˘اك م˘ؤوشس˘رإت ع˘ل˘ى عودة دور
مصسري ‘ قطاع غزة ودور أإرد ‘ Êإلضسفة،
وك˘ ˘ل ذلك ع ˘ل ˘ى حسس ˘اب إŸشس ˘روع إل ˘وط ˘ن ˘ي
إلتحرري.

’كÌ
من تكون الشسخصسية ا أ
اقتدارا على خÓفة ﬁمود
عباسش؟
’ ت˘وج˘د شس˘خصس˘ي˘ات وط˘ن˘ي˘ة م˘ق˘ت˘درة وﬁل
قبول شسعبي لتحل ﬁل إلرئيسش أإبو مازن ولكن
ه ˘ن ˘اك شس ˘خصس ˘ي ˘ات ت ˘ه ˘يء ن ˘فسس ˘ه˘ا Óÿف˘ة
إل˘رئ˘يسش ول˘ك˘ن˘ه˘ا م˘رف˘وضس˘ة شس˘عبيا لقربها من
إإسسرإئيل أإو أ’نها ﬁسسوبة على أإجندة غÒ
وطنية ،و‘ إعتقادنا أإن ’ إحد من إلطبقة
إلسس ˘ي ˘اسس ˘ي ˘ة سس ˘وإء ‘ غ ˘زة أإو إلضس˘ف˘ة –ظ˘ى
بقبول شسعبي ،وإ◊ل هو إنتخابات عامة على
كافة إŸسستويات ،وإلشسعب يتحمل مسسؤوولية
إختياره.

Ÿاذا توقف مسسار اŸصسا◊ة
الفلسسطينية؟
لقد ” إلتوصسل ’تفاق مصسا◊ة ‘ عام 2011
‘ إلقاهرة و” إلتأاكيد عليه ‘ إلدوحة 2012

و ⁄يتم تنفيذه وإتفاق آإخر ‘ إلقاهرة ‘
إكتوبر  2017و ⁄يتم تنفيذه وبعدها تفاهمات
‘ إسستنبول ثم ‘ إلقاهرة وكان لها نفسش
إŸصس ،Òوتوقفت إŸسسار لسسبب- :Ú
 -1إ’ول خاصش بالفلسسطيني Úأإنفسسهم لغياب
إ’رإدة ‘ إŸصس˘ ˘ا◊ة ع˘ ˘ن˘ ˘د ح˘ ˘رك ˘ت ˘ي ف ˘ت ˘ح
وحماسش وإنعدإم إلثقة بينهم وأ’ن قوة إلطبقة
إلسسياسسية إŸسستفيدة من إ’نقسسام وإŸرتبطة
بأاجندة غ Òوطنية أإك Ìقوة وتأاثÒإ من إإ’رإدة
إلشسعبية باŸصسا◊ة ،أإيضسا غياب حالة ضسغط
شسعبي على إأ’حزإب .كما أإن حركة حماسش ما
زإلت متمسسكة Ãشسروعها إإ’خوإ Êإإ’سسÓمي
وهذإ إŸشسروع يعت Èإلسسيطرة على إلقطاع
إ‚ازإ وخ˘ ˘ط˘ ˘وة ن˘ ˘ح˘ ˘و إل˘ ˘دول˘ ˘ة أإو إÓÿف˘ ˘ة
إإ’سسÓمي وخصسوصسا أإن سسيطرة حماسش على
إلقطاع عام  2007جاء ‘ زمن صسعود إإ’سسÓم
إلسس˘ي˘اسس˘ي ،ب˘ي˘ن˘م˘ا ح˘رك˘ة ف˘ت˘ح وإلتيار إلوطني
ينظرون له كهزÁة للمشسروع إلوطني إلذي ’
تعÎف به حركة حماسش ،وإإن أإخذت ‘ إلفÎة
إ’خÒة تسستعمل مفردإته وتتحدث باسسمه .
 -2وإلثا Êلغياب إلقدرة وإإ’رإدة عند إلوسسيط
إŸصسري ‘ فرضش إتفاقات إŸصسا◊ة وأإيضسا
مصسر تهتم بأامنها إلقومي إلذي له إأ’ولوية
على غÒه من إŸلفات وإلقضسايا  ،كما أإن
مصسر ’ تسستطيع أإن تقف ‘ موإجهة إ’رإدة
إ’سس ˘رإئ ˘ي ˘ل ˘ي˘ة وإأ’م˘ري˘ك˘ي˘ة ‘ إ◊ف˘اظ ع˘ل˘ى
إلوضسع إلقائم إلذي يخدم مصسا◊هما.

هل أانت متفائل باجتماع
ا÷زائر.
‘ إلسس˘ي˘اسس˘ة ي˘جب دإئ˘م˘ا ف˘ت˘ح ب˘اب إل˘ت˘ف˘اؤول،
ولكن إلقضسية معقدة وشسائكة ،وهذإ يتطلب
م ˘ن ˘ا ت ˘وضس ˘ي ˘ح م ˘ف ˘ه ˘وم إŸصس ˘ا◊ة وم ˘ف˘ه˘وم
إ’ن˘ ˘قسس˘ ˘ام أ’ن˘ ˘ه ي ˘ت ˘م إسس ˘ت ˘ع ˘م ˘ال مصس ˘ط ˘ل ˘ح
إŸصسا◊ة وكأان إŸشسكلة ›رد خÓف بÚ
ح˘رك˘ت˘ي ف˘ت˘ح وح˘م˘اسش وÃصس˘ا◊ت˘ه˘م ي˘نتهي
إ’ن ˘قسس ˘ام ،ب ˘ي ˘ن ˘م ˘ا إأ’م ˘ور أإك Ìت ˘ع ˘ق˘ي˘دإ ً أ’ن
إ’نقسسام مشسروع صسهيو Êلتدم ÒإŸشسروع
إلوطني وفيه ” توظيف أإطرإف فلسسطينية،
بوعي منها أإو بدون وعي كما تدخلت أإطرإف
وأإج˘ ˘ ˘ن˘ ˘ ˘دة خ ˘ ˘ارج ˘ ˘ي ˘ ˘ة أإج ˘ ˘جت إÓÿف ˘ ˘ات
إل ˘ف ˘لسس˘ط˘ي˘ن˘ي˘ة ك˘ج˘م˘اع˘ة إإ’خ˘وإن إŸسس˘ل˘مÚ
وق ˘ط ˘ر وت˘رك˘ي˘ا وإإي˘رإن ك˘م˘ا تشس˘عب إ’ن˘قسس˘ام
وت ˘ع˘ددت “ظ˘ه˘رإت˘ه إي˘دي˘ول˘وج˘ي˘اً وسس˘ي˘اسس˘ي˘ًا
وإجتماعياً باإ’ضسافة إإ ¤إلفصسل إ÷غرإ‘ بÚ
غ ˘زة إل ˘ت ˘ي –ك ˘م ˘ه ˘ا ح ˘م˘اسش وإلضس˘ف˘ة إل˘ت˘ي
–ك ˘م ˘ه ˘ا ح˘رك˘ة ف˘ت˘ح وإإسس˘رإئ˘ي˘ل إل˘ت˘ي –ت˘ل
إŸن ˘ط ˘ق ˘ت ،Úوب ˘ال ˘ت ˘ا‹ ف ˘مصس ˘ا◊ة وت ˘وإف˘ق
إأ’طرإف إلفلسسطينية سسيحل بعضش إŸشساكل
وسسيجعل إلفلسسطيني Úأإك Ìقوة ‘ موإجهة
إıطط إلصسهيو ،Êو‘ هذإ إلسسياق Áكن
إ◊ديث ع ˘ن ع ˘دة م ˘ل ˘ف ˘ات تشس ˘ك ˘ل م˘وضس˘وع
إ’نقسسام ويحتاج كل منها Ÿصسا◊ة وتوإفق
فلسسطيني وهي :
 - 1منظمة إلتحرير.
 2إ’نتخابات.
 3إسسÎإتيجية وطنية حول إŸقاومة وإلسسÓم.
 4حكومة إلوحدة إلوطنية.
و›رد ‚اح إ÷زإئ ˘ ˘ر ‘ ج˘ ˘م˘ ˘ع إ’ط˘ ˘رإف
إلفلسسطينية مرة أإخرى ُيعت Èإ‚ازإ ،وتفكيك
إŸلفات وإلنجاح ‘ عمل إخÎإق ‘ بعضسها
يعت Èإ‚ازإ ،إŸهم أإ’ يتم إإ’عÓن عن إلفشسل
‘ إ÷زإئر.
حاوره فيصسل بخوشش وﬁمد بوازدية

