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کة أصکخراوي  ي   ب لةفـةلةست ي عةرة نةري ناسوناليزم ةي بؤنوص يشک بينةسةرئةوهؤکاران ي ت ر لةوة بةدة
قوپودرصذي لةمصذووي سياسي ناوضةکةداهةيةنةيتوان موتانةودةنطي`ة وأةطصکي (فةتح )أزطاريوازي فةلةستي 
ي کانوون دووةم لةفةلةستي وبةدةستهينان ذمارةيةکي 25ئةنامي هةپبذاردنةکان ..خةپک بةدةستب بصنصت

يسلمي، هةمووناوةندةبأياردةرةکان جيهان کخراوي حةماسي ئ بةرضاولةکورسيةکان ثةرلةمان فةلةستي بؤأص
بةر هصنا ة خة أؤذئاواي و ن بؤطةيشت.و أاطؤأينةوةي ناوةندةديبلؤماتيةکا ن و اپي دانوستا کةتاهةنووکةش سةرق

زوو لةطةپ ل هةر ةرؤکي کات حکومةت ئيسرائي مةرت ي س يهؤد ئؤپ ريذةي هةية،ئ اکامي أةوينةوةي ترس د بةئ
دةرکةوتن ئةنامةبةراييةکان هةپبذاردن طووت ئيسرائيل مامةپةوطڤتووطؤ لةطةپ حکومةتصکي فةلةستين دا
ناکات کةسةنطوقورسايي ثارتصکي تووندأةوي  لةخؤطرتبصت وبانطةشةبؤلةناوبردن دةوپةت ئيسرائيل بکات،،
بةثصي ئاکامي هةپبذاردنةکان، أصکخراوي حةماسي ئصسلمي دةيةوصت ببصتةثصطةوستوونةکان دةسةلت و حکومةت

نيسان  وةلةليةن ئةمريکاوة لةليست طروثي تيؤرداية2001نؤصي فةلةستي،سةرةأاي ئةوةي ئةم أصکخراوةلة
ة بةخصرايي کاردانةوةو ة ئيسرائيل،لةليةن وولتان أؤذئاواو صنةري کارةخؤکوذيةکانةدذب ةوةي درصذةثصدةروبزو ب
وةي تةواوي سي دةأبأي،بة ةيدان سيا ايية بؤسةرم ةماس بةوسةنطوقورس ةثصشةوةي ح يان لةهاتن پوصست خؤ هة

ن فةلةستي ان طڤتوطؤلةنصوا ي دةروازةک وة مانةوة ةردةم بةکرانة ن لةب يل دادةخرصن،سةرةتاي_هيواکا ئيسرائ
اوة دةستيثصکرد بةوةي ئةطةرحةماس سةرخةت ي جؤرج بؤش لةئةمةريک بؤيةکةم جار لةسةرزار انيش   هةأةشةک
ؤفةلةستي دصنصت، ؤي ب ن خ ي بةيارمةتيةکا ئةمريکاکؤتاي ت   دأةوي نةطؤأص ي توون ن لةبةرط وسياسةتةکا
ي لةيةکصت ةک داواکار و ةکان   صذةي دةنط ن أ پ هةرلةدةرکةوت اي فيدرا ي ئةپماني رکل أاوصذکار ئةنطصلمص
ات کةلةليةن ن بک حکومةتصکي فةلةستي کةش بة ارايي ثصش ي د کصت ئؤروثاهاوکار ت ية ت ناکرص ئؤروثا،طوو
بزووتنةوةي حةماسةوةسةرکردايةت بکرصت، کؤمةک وهاوکاريية داراييةکان يةکصت ئؤروثا سالنة بؤدةسةلت

کةي 600فةلةستي زيادلة ملصؤن دؤلرکةلةليةن خوودي ئةمريکا هاوکاري دةکرصت400ملصؤن دؤلرة جطةلة نزي
بي کردووة، ةتح ي دا ي ف تةکةي أيکخراو ت وحکومة جةي دةسةل رةکي بود بأةثارةيةبةشصکي سة کةئةو
هةروةهالةکاردانةوة هةنوکةيي وخصراکاندا قسةکةرصکي ئيسرائيل بأياري ئةوةي أاطةياند کةحکومةت ئيسرائيل

ي کةزياترلة ت فةلةست ية ناداتةدةسةل کؤي هةردوول مرک کةهاو اج وطوو ي داهات ب ن دؤلرة55بأةثارة ملصؤ
هةزارکارمةندي دةزطاوفةرمانطةهةمةجؤرةکان دةسةلت فةلةستينة،لةکاتصکدا130وسةرضاوةي داهات مانطانةي 

ةلةساپي  ي سةدةي أابردوو بةئيمزاطةيشتووة باجي داهات وطومرک1993بةثصي أصکةووتننامةي ئاشت ئؤسلؤ ک
و هاوکؤ وهاوبةشي هةردوولية،ئةمةسةرةتاي صذةي دياريکرا کةحکومةت ئيسرائيل سةرثةرشت دةکات بةثصي أ
رةئابووريةکانةوةدةست ثصدةکات لةبةرامبةر هاتن حةماس بؤکورسي دةسةلت،وحةماس ئةوتةنطةذانةن کةلةفشا
يک وتائةمأؤش ي نز ان کةلةدوصنصک ي وسياسةتةکاني وةي طةورةلةتصأوان ون وتاقيکردنة م ئةزمو دةخاتةبةردة
ک بةسةنط ي دةسةلتص ت بثرس ئيل،کةواتا ئةبص أينةوةي ئيسرا ةپةنةکردن و س ووة بؤمام يامصکي تووندب ثة

تصأوانينينيان_2بةبص ئةزموون کاري ئيداري ودةوپةت،_1وکورسيةکان حةماس بؤفةلةستينيةکان بنياتبنرصت،
ؤلؤذياي داخراو، اي ئايد ت لةطؤشةنيط ن مرؤڤاية ؤذيان وکؤمةپطاوبةهاکا ي فشارة_3ب ي کاردانةوة ئاکام

نصودةوپةتيةکان وناوةندة ديثلؤماتيةکان بأيار،إذيان وطوزةران خةپکي فةلةستي بةرةو ض ضارةنوسصکي ناأؤشن
وهةپواسراوتر دةبات،بةدةستهصنان ئةوأصذةبةرضاوةلةکورسيةکان ثةرلةمان وسةرکةوتنةکان أصکخراوي حةماسي
ئيسلمي لةم هةلومةرجةهةستيارةي ناوضةيي ئةمأؤدا حةماس دةباتةبةردةم قؤناغصكي سةختتربؤ صةکليکردنةوة

صذي حةماس لةنصوان دروشم وستراتيذ، صستا حةماس لةسةرةأصي دووأيطاية بؤثصکهصنان دةسةلت.يان أاستب ئ
اسين دةوپةت أةسي ن ت بؤبة ي نصودةوپة ان کؤمةپطا ن لةداواک ون وطوصطرت ان بةثيةوةضو فةلةستي،يةکةمي
ناوةأؤكي أصکةوتنةکان وون بة ن بؤمقاوةمةکردن،ثابةندب ون لةبانطةشةکرد ،دةسبةرداربو ل   ئيسرائي

ئيسرائيل لةوانةأصکةووتن نةخشةي أص،، ئةمةش ئةوئاماذانةيةکةبؤحةماس دةستبةرداربوونةلةستراتيذي_عةرةب



ي تائةمأؤلةثيادةکردنداية اکؤکيکردن وثصداطييي ية.وثاشةکشةکردنةلةوطووتارة ووةمي حةماس د ي د ،أصطةضارة
ا ئةمةش اواکاري ومةرجةکان أؤذئاو اي د ل ونةضوونةث ةأةسي نةناسين ئيسرائي تاري سياسي خؤي لةب لةطوو
ت ديبلؤماتيةت وي ئابوورييةوةزؤرلوازولةسةرئاس صية کةلةأو ن نو ةوپةت فةلةستي ن د هاتنةکايةودامةزراند
طؤشةطيودابأاوتر دةبصت لةجيهان دةرةوةي خؤي،ئصستا بزوتنةوةي مقاوةمةي ئيسلمي حةماس وئةوانةي بةهةمان
کةن بةدپةأاوکص ي دة ت سياس ت دةسةل ي طرتنةدةس ن وهةپثة ت دةکة س سياسة ؤلؤإذياي حةما تصزوئايد
ت وثأقةيران ردنةوةيةکي سةخ بةردةم تاقيک س کةوتوةتة ضوونکة حةما س ، ئةزموون حةما ئاکام و دةأواننة
رصذةدان بةکارنامةي سياسي خؤي بؤبةواقيعي ان د ن بةأؤذئاوادانثصدانان بةحکومةت ئيسرائيل ي ةتةسليم بوو ب
بوون ئةودروشانةي لةبةرةي ئؤثؤزيسصؤندا بانطةشةي بؤدةکرد،بةلم واقيعي حاپي دةسةلت حةماس لةئايندةي
کورت وضاوة وانکراودا وةلم دةبصت بؤخوودي حةماس وهةمووأةووتةسياسيةکان هاوشصوةي کةسازش وثاشةکشةکردن
... لةتووندأةووي هةپبذصرن يان دةست نةبردن وهةپثةنةکردن بؤکورسي دةسةلت


