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سياق سعة الذكرى في  ستين التا سي المشهد يبدو ؛1967 لنكسة الخمسين والذكرى ،1948 لنكبة وال سيا سطيني ال  أكثر الفل

نتين على هذا المشتتتتهد  فت  المهيمبين اليركتين  ه فشتتتتم المةتتتتالية الو نيةق  م   ع  الذي ي  الداخلي تعقيدًا باستتتتتمرار اامقستتتتا  

 في بالغموض مياً ا الفلسطينية القضية مستقبم يبدو فيماعب الفلسطيني في الداخم والخارج، وتعاظم معاماة الشوحماس(، 

 أولوية فيه الفلستطينية القضتية ث  مم  ت   ا عالمي    ومناخ   ، تتنافس فيه مشتاري  وولية وقوى اتاعدةمضتطر    إقليمي    مييط   ظم

 مياربة تنظيم الدولة اإلسالمية. على جهووها  تركزالفاعلة التي  للقوى

 

 ميليًّا وإقليميًّا وووليًّا مستفيدة من تناقض رؤىالتي تواجه القضية الفلسطينية والتعقيدات التيديات خطورة هذه وهنا، تبرز 

كما يبرز السؤال حول  إلمجاز مشروع التيرير الو ني.وأولويات المرحلة الراهنة بشأن خيارات الفاعلة القوى الفلسطينية 

شتتتتتتركا ها بعالقات اليركة في حليلة هذه التعقيدات وإحداث اختراق في  حماسيركة الوثيقة الستتتتتتياستتتتتتية الجديدة لوور 

لدوليين  فاعلين اإلقليميين وا لة تيمم رؤية استتتتتتيما أن الوثيقة الميليين وال رز فيها هو قد يكون المتغير األبللمرحلة المقب

مها مركز الجزيرة ميور الندوة النقاشتتتتتتية التي مظ   شتتتتتتك ل هذه العناوين . 1967القبول بدولة فلستتتتتتطينية على حدوو العا  

 تعقيدات بين الفلستتتطينية القضتتتية ، بعنوان "مستتتتقبم2017مايو/أيار  16للدراستتتات بالتعاون م  قناة الجزيرة مباشتتتر، يو  

 مدير المةري، هاميطيني، وهم: لسلين المعنيين بالشأن الفعدو من الباحثين والميل   ، شارك فيها "الخارج وتيديات الداخم

 فلستتتطينيي مؤتمر ر يس الزير، ماجد، ومستتتارات-ااستتتتراتيجية والدراستتتات الستتتياستتتات ألبياث الفلستتتطيني المركز عا 

 شفيق شقير. ،للدراساتباحث بمركز الجزيرة وال عيسى، جمال ،، والقياوي في حركة حماسأوروبا

 

 

 

 

 

م الندوة(  من اليمين: هاني المصري )عبر األقمار الصناعية(، شفيق شقير،  )الجزيرة(  جمال عيسى، ماجد الزير، محمد دحو )ُمقَد ِّ
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  الداخلي تحديات المشهد الفلسطيني

 

بظاللها على النقاش في ستتتتياق  ،2017أيار مايو/التي أعلنتها حركة حماس في األول من  ،ألق  الوثيقة الستتتتياستتتتية الجديدة

روبا، أن مشتتتتروع التيرير الو ني الفلستتتتطيني؛ حيث أبرز ماجد الزير، ر يس مؤتمر فلستتتتطينيي أو المأزق الذي يعيشتتتته

النظر ألي مشتتروع على الستتاحة الفلستتطينية يتعا ى م  وبالتالي فإن "ن بشتتكم عا  معنيون باستتترجاع حقوقهم نيييالفلستتط

وثيقة سياسية يجب أن ييتكم إلى  ة، معتبًرا أن مضمون أي"الشأن الفلسطيني متعا ى معه قربًا وبعدًا من اليقوق الفلسطينية

و . وشتتد  إراوة الشتتعب الفستتلطيني خااتتة حق العووة والوحدة الفلستتطينية؛ حيث يعامي الشتتتات الفلستتطيني من  ثار اامقستتا 

 تظمأي حلول مطروحة في ظم التعن  اإلسرا يلي "ألن  حقيقية؛ عملية ممارساتإلى الزير على أن الفلسطينيين ييتاجون 

تعطي للشعب الفلسطيني التي ميدامية المباورات هو اليعنينا ما لكن ظير السياسي والمباورات السياسية، التن إ ار في حلوًا 

 . حقوقه وا تتنازل عنها"

 

فضتتتاًل عن اامقستتتا  عبر جغرافيا متنوعة، حاليًّا م طيني مقستتت  لستتتالشتتتعب الفأن ، ر يس مؤتمر فلستتتطينيي أوروبا، ظ  واح  

؛ لذلك فإن القضتية الفلستطينية في حم    في الشتارع الفلستطيني، إفتافة إلى حالة اامستداو الوافتية المعالمالعمووي واألفقي 

النظر إلى  بهاويكون منوً ا  ،"دخلنا إلى مستتتتقبم يجب أن يشتتتعر الشتتتعب الفلستتتطيني بجديتها في هذا الجامبأي مباروة ت  "

قفز على اليقوق ستتتتتلو في مظر الزير "والخارج؛ ألن اتفاق أقدر المستتتتتاواة بين الداخم وعلى  يستتتتتطينلحقوق الشتتتتتعب الف

م الضفة لم يتعامم بشيء من الموفوعية م  حق العووة وبالتالي قس  الخارج؛ إذ  يخااة فيما يتعلق بفلسطينيالفلسطينية و

ا بيقه في هذا وكان مجيفً  ومعتقد أن اتفاق أوستتتتلو ظلم الشتتتتعب الفلستتتتطيني .وامقستتتتم الشتتتتعب الفلستتتتطيني على هذا ااتفاق

 المجال".

 

أن هناك تيوًا مسارات، -ااستراتيجية والدراسات السياسات ألبياث الفلسطيني المركز عا  واعتبر هامي المةري، مدير

الممارستتتتات والمواقت التي كبير في الوثيقة الستتتتياستتتتية الجديدة ليماس، لكن "إذا مظرما إلى  وتغيًرا كبيًرا وإيجابيًّا إلى حد   

كم المواقت التي  ؛ إذ إنشتتتتتتيء جديد في هذه الوثيقةا عمليًّ  وال الفترة الستتتتتتابقة ستتتتتتنجد أمه ا يوجد  اليركةأقدم  عليها 

والمتعلقة بالموافقة على إقامة ا بيرً ا كخالل السنوات المافية وخااة النقطة التي أثارت مقاشً حماس رت عنها تضمنتها عب  

 ". الشيخ أحمد ياسين ومختلت قياوات حماس إليهاق تطر  فهذه ليس  فكرة جديدة، بم  .1967العا  فلسطينية على حدوو وولة 

هم تستتتتهد  ف :اتيمم جديدً تكن إذا لم خااتتتة  وظيفة هذه الوثيقة أن هناك أستتت لة كثيرة يجب  رحها بشتتتأنالباحث  ورأى

عيشتتها في ظم اليةتتار وتروي عالقاتها م  القياوة المةتترية وعد  فتيها الوثيقة الخروج من األزمة التي ت عبر هذهحماس 

 قياوة منظمة ميم   ؟ هم تستتتهد  تأهيم مفستتها كي تشتتارك أو تيم  الدولالعربية الستتعووية وريرها من المملكة لعالقات م  

ا في يدث اختراقً م تستط  أن ت  وثيقة حماس لالتيرير وحركة فت ؟ وفي مياولة لإلجابة عن هذه األس لة اعتبر المةري أن 

و، ووقت ها في الوجويقببإسرا يم و   من حماس هو ااعترا ألن المطلوالموقت األميركي واألوروبي والدولي عموًما؛ 

التيرير. لكن في المقابم،  منظمة بما التزم  بهخيار المقاومة وبناء األمفاق الهجومية وأن تلتز  الكت عن تطوير سالحها و

لذلك يمكن م  أوروبا،  ية وعالقات اليركةفي األوفاع الداخلية الفلسطين اختراقًايدث الوثيقة يمكن أن ت  يرى المةري أن 

جديتها  إثباتوهذا يتطلب من حماس ناء المؤستتستتات الو نية الفلستتطينية، عاوة بفلستتطيني إلعلى الوفتت  الداخلي ال التركيز

لتخلي عن استعداوها ا تؤكد فيهاأن تطرح مباورة وفي موفوع التعدوية والمشاركة التي أكدت عليها في الوثيقة  بالممارسة

منظمة ا في مختلت المؤستتتستتتات الفلستتتطينية ستتتواء في الستتتلطة أو شتتتريكً  قبولهاستتتيطرتها اامفراوية على قطاع رزة مقابم 

 ."ا تأثير أكبر من الوثيقةهذه المباورة يمكن أن يكون لهالتيرير، معتبًرا أن "

 



 4 

في ستتتتتياق ما اعتبره مأزقًا كبيًرا تعيشتتتتته القضتتتتتية الوثيقة  عن عيستتتتتى، جمالالقياوي في حركة حماس،  تيدثمن جامبه، 

ا كبيرً  اشريكً  باعتبارهار عن المسؤولية الو نية التي تتيملها حركة كبيرة مثم حماس لتعب   هذه الوثيقة جاءت إذ  ؛الفلسطينية

عد امخرا ها في با إلوارة السلطة مموذجً   د   ق  استطاع  أن ت  وأعباء كبيرة في مشروع المقاومة،  ل تيم  في المعاولة الو نية 

كما خافتتتتت  معارك ر وتطوي  الستتتتتلطة ليماية المقاومة، تطويوأن تثب  أن هناك فراتتتتتة لتيوير والعملية الستتتتتياستتتتتية، 

من قطاع رزة وون قيد أو شتر   الخروجفرفت  على العدو استتيقاق وقطاع رزة وهي في إوارة الستلطة، امتةترت فيها ب

أن يتعامم في  يستتتطي النوعي ا  وزنال يرى عيستتى أن فةتتياًل بهذا ،لذلكاستتتطاع  أن تفرض اتتفقة وفاء األحرار. كما 

في الو ن أما  العدو، وكيت تراكم التيديات  واجهةلمرؤية ستتتتتتياستتتتتتية  بتقديمهو معني ، بم المعاولة الو نية منعزًا إ ار 

، ا تي  عنوان التستتتويةا إجباريًّ على الشتتتعب الفلستتتطيني مستتتارً  امتةتتتار الثورة في ظم إشتتتكال حقيقي؛ حيث فرض فريق

ااستتتتتتتيطان مقابم العووة  ثم ،الستتتتتتال  مقابم األمن لستتتتتتال  مقابم األرض، ثمهذا الفريق من ا استتتتتتتدراجاستتتتتتتطاع العدو و

 الغطاء عن الجرحى وذوي الشهداء. إلى وقت ااستيطان مقابم رف  ،والمفاوفات

 

وروًّا على تشتتتكيك هامي المةتتتري في قدرة الوثيقة على إحداث اختراق في الموقت األميركي واألوروبي والدولي عموًما، 

ة والدولية تجاوزت شتتتترو  تراقات في العالقات الستتتتياستتتتياستتتتتطاع  أن تيقق اخأكد القياوي في حركة حماس أن الوثيقة 

تجاوز مثم هذه المآزق وتعزز الدبلوماسية الفلسطينية، مشيًرا إلى أن حركة أن تأيًضا تستطي  الرباعية، موفًيا أن حماس 

لكن في ي، على الموقت األميركي الذي يتعرض لضغط اهيوم القضية الفلسطينية في حم   ن ا يعولون حماس والفلسطينيي

اإلوراة األميركية لرؤية حتى اآلن، وعد  وجوو فريق متخةص يمتلك الخبرة في القضية، فإن حماس معنية ظم عد  تبني 

 ."ليقوق الفلسطينيةلبما ينتةر "اإلقليمية بالتأثير في الرؤية األميركية وفي 

 

ربما لم تتغير فيما يخص الواق  الفلستتطيني الداخلي وأوفتت  شتتفيق شتتقير، الباحث بمركز الجزيرة للدراستتات، أن التيديات 

بالذات وم  الواق  العربي على مواقت حماس في تعاملها تأثير في المقابم كان للربي  العربي ، لكن من حيث اإلجمالكثيًرا 

سطينية سلطة الفل سية عندما  رح  ال سيا سطينية ااعترا  بدولة ؛ ألن الوثيقة ال د التوجه ميو ام  تقةك 67على حدوو فل

أما اآلن في موق  يستطي  أن " :لألادقاءأراوت أن تقول كما ا فلنتعاون عليه، ا مشتركً ي ً هناك شأن  على قاعدةالسلطة هذه 

تموفتتعها في  إعاوةيفرض على حماس وهو ما بات  .."ي أكثر خااتتة بعد أن تبدل  المياوريستتاعدكم على أن تدافعوا عن   

للنظا  الدولي  التوجهإما أن تقرر  التي توجد اليو  أما  خيارينالتيدي الداخلي هو موقت السلطة واعتبر أن . يالواق  العرب

 وإلى وثيقة حماس.اإلرها  أو تتوجه إلى الداخم مياربة  ينخر  في الذي

 

 

 مدخل المشروع الوطني الجامع

 

 ر يس الزير، على مستقبم القضية الفلسطينية، أوف  ماجدفي ظم حالة اامقسا  التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وتأثيرها 

 ، "لديناهوحقوق هوااهتما  بأولوياتحماس وفت ،  :ثناية إلى تجاوزالشتتتعب الفستتتلطيني ييتاج أوروبا، أن  فلستتتطينيي مؤتمر

ي في القرار شتترك الشتتعب الفلستتطينوي  تالي فاإل ار الو ني الذي يستتتوعب وباللة مشتتروع ورياوة للشتتعب الفلستتطيني، مشتتك

منظمة التيرير الفلسطينية  فإن "إعاوة هيكلة ، وهنا"عقوو من الةراع 7م أولوية بعد هو الذي يمث   الذي يتيكم في مةيره 

م شك   سطيني كلمته ي شعب الفل سبة لنا حتى يقول ال سطينية في مظره هم  األولوية القةوى بالن سلطة الفل شعب "؛ ألن ال ش  ال

منظمة تقديم مباورات ستتياستتية، مؤكدًا أن ليس وعا الزير إلى ااهتما  بالداخم الفلستتطيني و ،قرن. لذلكالفلستتطيني منذ رب  



 5 

في الداخم والخارج على أسس أبناء الشعب الفلسطيني  م جمي ث  م  الو ني الذي ي  م اإل ار شك   ت  يجب أن التيرير الفلسطينية 

 .ويمقرا ية

 

ارثية المترتبة على اتفاق يجب أن تكون مقطة اامطالق وتعالج اآلثار الكوالتي  وات هامي المةري هذه القضية بالمهمةو

م العالقة وقس   ،إلى مراحم امتقالية ومها ية م األرض إلى أجزاء واليم  وقس  األرض والقضية والشعب، الذي فةم بين أوسلو 

سي ة  األمر الذي كام  له ؛مكومات الشعب الفلسطيني المختلفةبين  لذلك ثمارها المرة حتى اآلن.  ييةد الفلسطينيونمتا ج 

أن تجم  الرأستتتمال ق من وحدة القضتتتية والشتتتعب واألرض، التي تستتتتطي  اامطالتجربة أوستتتلو مقطة البدء لمراجعة فإن 

شمم  سطيني الذي ي سياسي وااجتماعي واخم الو ن وخارجه  امليومً  13الفل ية جامعة في مؤسسة و نبكم ألوان الطيت ال

 كومههذا اإل ار بعد إعاوة بنا ه ل اوثيقة حماس لم تتضتتمن واتتفً على أستتاس شتتراكة حقيقية وأستتس ويمقرا ية، مالحًظا أن 

 . الممثم الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ررم أمها وافق  على ذلك في وثا ق عديدة

 

 

  المشهد العربي تحوالت القضية الفلسطينية و

 

العر  يواجهون بعد مرور ستتتتتتة أعوا  على ثورات الربي  العربي التي عرف  مستتتتتارات مختلفة، يرى الباحث شتتتتتقير أن 

ا يزال  بين أعضا ها الجسد األكثر امسجامً  واء في العراق أو سوريا أو اليمن، وإن كانسهذه الثورات تيديات خطرة بعد 

 لكن اليو  لم يعد أحد يختلت بشأنابقة كام  تختلت على موفوع المقاومة حتى إن مياور الدول العربية الس ؛منطقة الخليج

بم النظر عن الموفوع اإلمسامي،  ة بغض   كمقاومة فعلي "، كما لم يعد هناك من يؤيدها ويتعهدهاالمعنى السلبيـتتت"المقاومة ب

الدول . وأشار الباحث إلى أن العراقترامسفير في سوريا أو في هناك عندما يكون عدالة القضية الفلسطينية مهدوة  أابي 

من وجهة مظر ميدوة ، بم كام  تؤيد في ميور ااعتدال لم تكن تؤيد القضتتتية الفلستتتطينية بشتتتدة تةتتتن  التي كام  ت  العربية 

الدول أاتتتتتبي  وفي ظم التيوات التي تعيشتتتتتها المنطقة  ،اآلنو. الفلستتتتتطينية الستتتتتلطة تتواء  م  رؤيةومعينة ومعروفة 

حتى ا القضتية الفلستطينية، لذلك يجب تيييدها هناك مشتكلة كبيرة تواجههمعنية بمواجهة التمدو اإليرامي، معتبًرا أن العربية 

 تظم عاولة ولديها القدرة على المناورة.

 

ز القياوي في حركة حماس، جمال القضتتية الفستتطينية في مييطها العربي، رك   تشتتخيص التيديات التي تواجه مياولتهوفي 

ن هي مقطة المنتهى عند مقطة المبتدأ عند حماس قد تكومعتبًرا أن على الوفتتتت  الداخلي الفلستتتتطيني، مرة أخرى  عيستتتتى،

مين معتقد أمه كان هناك خطأ استتتتتتراتيجي من فريق فلستتتتتطيني حينما ستتتتتم  أن تكون الضتتتتتفة الغربية ابتداء فريق  خر؛ "

ما  ة وفتتتع  المأزق أذ  ف   ن ت  الشتتتعب الفلستتتطيني بقرار من قياوة م  ض على ر  مأزقنا أن أوستتتلو الذي ف   ا للتفاوض...موفتتتوعً 

من األرض بامسيا  رير مشرو   ير جزءتير قدرتها علىأثبت  و لكن عندما اجتمع  المقاومةمته المجموع الو ني فقس  

فكام   ،شتتتتتروع الو نيتقوو الم ن  أل   لة كان اإلجماع الو ني أن القياوة التي فرفتتتتت  على ااحتالل اامستتتتتيا  هي المؤه  

على األقم ميم التفا  أو ميم إجماع  ر على أمهاتخابات التشتتتتريعية لةتتتتال  المقاومة، ما يؤشتتتت   األرلبية البرلمامية في اام

ملة مآزق مين كمقاومة هذا الفريق الذي استتتتدرجه العدو الةتتتهيومي إلى جأن اإلشتتتكالية الستتتياستتتية  إذن، .جماهيري معتبر

 . "مدف  الثمن

 

والمجتم  الدولي هو الطر  الفلستتطيني  يةالعربالدول ا من ا وبعدً ك القضتتية الفلستتطينية قربً ير   الذي ي  بينما اعتبر الزير أن 

أن العامم الر يستتي الذي يمكن أن يتستتل  به ، مؤكدًا وكيفية تعا يه وإوارته للعالقات العامة ستتواء اإلقليمية أو الدوليةمفستته 
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الموحد ميو والموقت الفلستتطيني المتماستتك  كما أنالفستتلطينية هو الشتتعب الفلستتطيني وعافيته.  اتتام  القرار في الستتياستتة

يدف  الموقت العربي ا في الداخم والخارج من شتتتتتأمه أن ا حقيقيًّ إوارة ستتتتتياستتتتتية حقيقية في العالقات الدولية وتوظيفه توظيفً 

لدينا  ا مجرو هامش منتظر مواقت اآلخرين ررم أنتجعلنلكن حالنا في إوارة شتتتتتتؤومنا إلى أخذه باليستتتتتتبان، "األميركي و

 ن القوة في الشعب الفلسطيني". لرؤية التي تلتف  إلى كوامكما تغيب اا ا حقيقيًّ عناار يمكن تيريكها تيريكً 

 

 

 القضية الفلسطينية والموقف األميركي

 

ا تخرج عنها في عاملها م  القضتية الفلستطينية تاريخ ت لديها مواقت مبد ية  والاألميركية  احظ الباحث شتفيق أن اإلوارة

ا اإلوارة حاليًّ "بيم الدولتين. ملتزمة فقط من حيث الشكم العاوة وا تةب في مةلية القضية بطبيعة اليال، وهي ا تزال 

سيكون التيدي م  ترامب  ،األميركية يعد  ولم ،أاب  من المافيوكأمه  موفوع ااستيطان تجاوز أوًا الذي وهذا أعتقد 

بدأ يفت  موفتتوع الالج ين وهو الخطوة األخطر  كما ،تشتتديد كبير على من  إستترا يم من ااستتتيطان في منا ق معينةهناك 

واعتبر شتتفيق أن . "مقابم يهووية الدولةا رح همستتً     الذي كانأي تةتتفية موفتتوع الالج ين  ،بالنستتبة للقضتتية الفلستتطينية

عد إلعطاء ب  الفلستتتطيني الموفتتتوع حيث كام  اإلوارة األميركية وا ًما تستتتتعين ب هناك خريطة كبيرة في الشتتترق األوستتتط؛

ا مثم هذا يذهبون ا فتتد اإلرها  أو شتتي ً عندما يخوفتتون حربً بين العر  والوايات المتيدة، فـتتتتتتتت"أخالقي ألي عملية تتم 

 ."ذنف  لكن في الغالب ا ت  وتكون هناك قرارات، للقضية الفلسطينية 

 

سية  المةري أن يكون هناك من جهته، مفى بم تجاه الفلسطينيين بم اإلوارة األميركية من ق  أي أفق أو التزا  بالقضايا األسا

هان على الر   ان، مبي  نًا أن يطنا  المفاوفات وون وقت لالستعلى العكس هناك فغو  على الجامب الفلسطيني ليقبم باست 

ث  مالفلستتطيني وفي ظم األوفتتاع العربية واامقستتا  اإلوارة األميركية في ظم الضتتعت  إذا ا. وأكد "خالةتتً  اوهمً  الراهنة ي م 

أن مركز على تغيير موازين عنااتتر القوة والوحدة الفلستتطينية و ر على ترامب وعلى ريره يجب أن مستتتنهضأروما أن مؤث   

م من فرض حقا ق احتاللية يما تقو  به إسرا يغطي على  اجديدً  اامتقاليًّ  القوى أما في ظم الوف  الراهن فلن ميةد إا حالًّ 

كما مفى المةري  ."وعنةرية على األرض وتقط  الطريق على أي إمكامية ليم ييقق اليد األومى من اليقوق الفلسطينية

ي ميزان القوى الميلي والعربأو حم الدولة الواحدة، وعزا ذلك إلى ليم الدولتين أن يكون هناك في األفق القريب إمكامية 

سيم األرافي الفلسطينية هناك مياولة لتقم  بتيقيق إمجاز للشعب الفلسطيني، مشيًرا إلى أن ا يسالذي واإلقليمي والدولي 

 ". حكم ذاتيعلى سرا يم أن توافق في أحسن األحوال الميتلة؛ حيث يمكن إل

 

فلستتتطينية الراوة اإلثبات العملي بفرض اإلالمقاومة استتتتطاع  أن تقد  أن  ،جمال عيستتتى ،واعتبر القياوي في حركة حماس

 م  ل  ف   ؛مازن يله اآلن حركة الر يس أبث   م  ت   اسياسيًّ  اوبلوماسيًّ  اهناك حراكً الذي ا يستجيب إا للغة القوة، وقال: "إن على العدو 

عن  التنازلرفض يالتخلي عن جزء من الو ن وا يرفض أن هناك شتتعبً باعتبار ا يستتتدعي الر يس قوة الشتتعب الفلستتطيني 

لم ا ييتمي بالشعب الفلسطيني ويرف  السقت كما يفعم العدو الةهيومي عندما ييتمي بالمتشدوين في  ؟! هألبناحق العووة 

م الشتتتعب ث   م  أما أ   :كان أبو مازن يستتتتطي  أن يذهب إلى البي  األبيض كان من المفترض أن يقول"إذا  :وأفتتتا . "؟!القدس

م احتالل ا يجوز أن يبقى وبالتالي هو لن يمث   وهناك اعتداء مستتتمر . فةوا يقبم بالمستتاوميرفض ااحتالل الذي الفلستتطيني 

مستتتؤول فلستتتطيني يذهب أي أبو مازن أو  .مستتتار التستتتوية بخيار أحاوي ا يملك من خالله القدرة على الضتتتغط على العدو

قوى  ة". واعتبر أن أيهو يستتتيء من حيث أراو اإلحستتتان مكشتتتو  الظهر ا يستتتتطي  أن يفرض إراوة فلستتتطينية وبالتالي

ومقطة اافتراق بيننا وبين " تتوقتا ولن إيجابيًّ حماس معه  ستتتتعا ى 67حدوو  م وولة فلستتطينية علىتستتتطي  أن تفرض ح
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مم م  سنتعا ،موفوع ااعترا  بشرعية ااحتالل. لن معتر  بإسرا يم هي ،بما في ذلك بعض األ را  العربية ، خرين

عم ولكن مشروعنا هو ا من الو ن من خالل وولة على هذه اليدوو سنفإذا استطعنا أن مقيم جزءً العدو بسياسة األمر الواق  و

 تيرير فلسطين". 

 

 


