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اخلامتة

�أبناوؤها  �صحى  م�صلمة  عربية  �أر�ص  وهي  مباركة،  مقد�صة  �أر�ص  فل�صطني  �أر�ص 

�مل�رشوع  �أن  غري  حتريرها،  �صبيل  ويف  عليها  �ملحافظة  �صبيل  يف  ج�صاماً  ت�صحيات 

�ل�صهيوين �ملدعوم بالقوى �لكبى كان �أكب من طاقاتهم و�إمكاناتهم.

�إن �ملقاومة �لفل�صطينية �ملعا�رشة )م.ت.ف، و�لعمل �لفد�ئي �لفل�صطيني( �لتي تولت 

�لهوية  وكر�صت  كبرية،  ت�صحيات  �الأخرى  هي  قدمت  قد  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  قيادة 

جو�نب  من  عانت  �أنها  غري  �لعامل،  دول  معظم  �عرت�ف  ولقيت  �لفل�صطينية،  �لوطنية 

�أ�صعفت �أد�ءها وقدرتها على حتقيق �أهد�فها، ومن ذلك:

�إ�صكالية �ملنهج: حيث متيز خطها باأنه خط علماين، ر�وح بني دو�ئر �لوطنية و�لقومية   -

�الأمة  طاقات  ��صتنها�ص  على  �الأقدر  �الإ�صالمي  �ملنهج  �إىل  ي�صتند  ومل  و�لي�صارية. 

د�ئماً  ينزع  م.ت.ف  منهج  وظّل  وحلفائها.  �ل�صهيونية  �صّد  وجتنيدها  وتوحيدها 

حتى  �ل�صوء،  د�ئرة  يف  للبقاء  و�ل�صعي  �ملرحلة”،  “ومتطلبات  لل�صغوط  لال�صتجابة 

مما  �لفل�صطيني.  لل�صعب  �الأ�صا�صية  و�حلقوق  و�لثو�بت  �ملبادئ  ح�صاب  على  ولو 

�أدى �إىل “تقزمي” �ملطالب �ل�صيا�صية �لفل�صطينية مع �لزمن... . فمن حترير فل�صطني 

و�إخر�ج �لغا�صبني، �إىل �لدولة �لديوقر�طية �لتي ت�صمل �لعرب و�ل�صهاينة �ملعتدين، 

�إىل �لقبول “بحّق” �ل�صهاينة يف 77% من �أر�ص فل�صطني، �إىل �ملو�فقة على حكم ذ�تي 

يف �ل�صفة و�لقطاع ح�صب �تفاق �أو�صلو... . 

�لتجان�ص، وعانت من تباين  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �لقيادة  �فتقدت  �لقيادة:  �إ�صكالية   -

�أولويات �لق�صية. ومل حترتم  �أطر�ف عربية ودولية على ح�صاب  �أهد�فها، ومر�عاة 

�ل�صالحيات  كّل  جمع  من  و�ملنظمة  فتح  زعيم  ومتكن  �ملوؤ�ص�صي.  �لعمل  �لقيادة 

ع�صب  عن  ف�صالً  �ملايل،  و�الإنفاق  �ل�صيا�صي  �لقر�ر  بع�صبي  و�أم�صك  بيده،  �ملمكنة 

�الأجهزة �الأمنية و�لع�صكرية، مما جعل �لعمل �لفل�صطيني مرتبطاً مببادرة “�لزعيم” 

لل و�ملح�صوبيات، وتفكيك �لبناء �لد�خلي للثورة  وقر�ره. وقد �أ�صهم ذلك يف منو �ل�صرِّ

�لفل�صطينية، وخروج �لكثري من �لكفاء�ت و�لقياد�ت وحتييدها.

�لفل�صطيني،  �ملوؤ�ص�صي  �لعمل  �لفل�صطينية  �لقيادة  �أد�ء  �أ�صعف  �ملوؤ�ص�صات:  �إ�صكالية   -

فرغ �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني من حمتو�ه، ومل يتمكن من �أد�ء دوره يف �ملر�قبة 
مُ
فقد �أ
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بينما  �الإنعا�ص”،  “غرفة  يف  �صعت  ومُ �لتي  �لتحرير  منظمة  دور  وتر�جع  و�ملحا�صبة، 

ت�صخم دور �ل�صلطة �لفل�صطينية �لتي وجدت نف�صها هي �الأخرى مرتهنة للقر�ر�ت 

و�ل�صغوط �الإ�رش�ئيلية �الأمريكية. كما �صعفت �أو �ندثرت �أدو�ر موؤ�ص�صات مهمة يف 

�ملنظمة كال�صندوق �لقومي ومركز �الأبحاث، وموؤ�ص�صات رعاية �ل�صهد�ء، و�صامد، 

من  حفنة  يف  �لفل�صطيني  �لعمل  د�ئرة  �نح�رشت  �لزمن  ومع   . �لتخطيط...  ود�ئرة 

�لعامل  تو�جه  ق�صية  �أخطر  هي  ق�صية  م�صري  تقرير  حّق  الأنف�صهم  جعلو�  �لنا�ص، 

�لعربي و�الإ�صالمي يف �لو�قع �ملعا�رش.

دماء  و��صتنزفت  “�الألد�ء”،  �لعرب  �أ�صقائها  من  ب�صدة  �لفل�صطينية  �لثورة  عانت    -

�أو  و�صبطها  “تروي�صها”،  حاولت  �لتي  �الأنظمة  مع  �رش�عها  يف  هائلة  وجهود�ً 

�أو �لقفز فوقها... . وقد �أ�صهم ذلك يف �إ�صعاف هذه �لثورة، وتبديد  �لتحدث با�صمها 

د�ئرة  يف  ن�صاطها  ح�رش  وبالتايل  �خلارج،  من  �مل�صلح  �لعمل  من  ومنعها  طاقاتها، 

�ل�صيا�صي”. “�ملمكن 

باأدو�ر  �هلل،  باإذن  �لقادم  و�أملها  �الأمة،  هذه  نب�ص  يثل  �لذي  �الإ�صالمي،  �لتيار  قام 

من  عانى  لكنه  �ال�صتعمارية.  و�لقوى  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  مو�جهة  يف  تمُنَكر  ال  جهادية 

حماوالت �صحق و�قتالع وت�صويه وحتييد، فل�صطينياً وعربياً ودولياً. غري �أنه مطالب يف 

�لوقت نف�صه بـ:

�لتحدي  مو�جهة  لكيفية  �ملدى،  وبعيدة  �ملرحلية  �ملنهجية،  لروؤيته  �لدقيق  �لتحديدمُ   -

�ملحلية  وتد�خالته  وتعقيد�ته  �لو�قع  قر�ءة  وح�صنمُ  فل�صطني؛  وحترير  �ل�صهيوين 

�لنموذج  ��صتلهام  على  قادرة  و�قعية،  وحلول  روؤى  وتقدمي  و�لدولية،  و�الإقليمية 

�الإ�صالمي و��صتنها�ص �جلماهري.

تو�صيع د�ئرة �ل�رش�ع و�لتفاعل مع ق�صية فل�صطني، بحيث تتكامل �لد�ئرة �لفل�صطينية   -

هذه  تتفاعل  وبحيث  �الإن�صانية،  و�لد�ئرة  �الإ�صالمية  و�لد�ئرة  �لعربية  �لد�ئرة  مع 

�ملكافئة  و�لو�صائل  �الأدو�ت  لتوفري  �ل�صعي  مع  ومتنا�صق.  �إيجابي  ب�صكل  �لدو�ئر 

لتحقيق ذلك.

تطوير موؤ�ص�صاته �لتنظيمية و�ل�صورية، وكفاء�ت قياد�ته، و�ال�صتفادة ب�صكل �أف�صل   -

من كفاء�ت �الأمة وطاقاتها، وحتقيق عملية توريث �صل�صة و�صليمة لالأجيال �لقيادية 

�حلالية و�لقادمة.
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يف  و�لتغلغل  وخدمتها،  معاناتها  عن  و�لتعبري  �جلماهري،  بهموم  �أكرث  �اللت�صاق   -

�أو�صاطها، وحتويل هّم مو�جهة �مل�رشوع �ل�صهيوين �إىل هّم جماهريي يومي.

�الإبقاء على جذوة �ملقاومة و�جلهاد، و�صوت �حلق �لذي ال يتنازل عن فل�صطني مهما   -

كانت �لت�صحيات.

�إن �مل�صلمني متيقنون من ن�رش �هلل، ومن �قتالع �مل�رشوع �ليهودي �ل�صهيوين مهما 

ۆ  ۆ  ۇ  چۇ  �الإ�رش�ء:  �هلل �صبحانه يف فو�حت �صورة  �لزمن، فهذ� وعد  طال 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ېچ، وهي ب�رشى نبيه ] يف �حلديث �لذي رو�ه م�صلم و�أحمد عن �أبي هريرة [ 
�أن ر�صول �هلل ] قال: “ال تقوم �ل�صاعة حتى يقاتل �مل�صلمون �ليهود، فيقتلهم �مل�صلمون، 

�ل�صجر: يا م�صلم يا  �أو  �ليهودي من ور�ء �حلجر و�ل�صجر، فيقول �حلجر  حتى يختبئ 

عبد �هلل، هذ� يهودي خلفي، فتعال فاقتله، �إال �لغرقد فاإنه من �صجر �ليهود”. وهي �صنة 

�هلل �صبحانه يف �ل�رش�ع بني �حلق و�لباطل. وهي خامتة جهاد �أ�صحاب �حلق يف مو�جهة 

�أي م�رشوع يقوم على �لظلم و�لغ�صب و�لقهر، وي�صري عك�ص حركة �لتاريخ.
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اأواًل: االإ�سدارات باللغة العربية:

ب�صري نافع وحم�صن �صالح، حمرر�ن، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2005، 2006.  .1

حم�صن �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2006، 2007.  .2

حم�صن �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، 2008.  .3

حم�صن �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2008، 2009.  .4

حم�صن �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2009، 2010.  .5

حم�صن �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2010، 2011.  .6

حم�صن �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، خمتارات من ال�ثائق الفل�شطينية ل�شنة 2005، 2006.  .7

حم�صن �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، ال�ثائق الفل�شطينية ل�شنة 2006، 2008.  .8

حم�صن �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، ال�ثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007، 2009.  .9

حم�صن �صالح وو�ئل �صعد وعبد �حلميد فخري �لكيايل، حمررون، ال�ثائق الفل�شطينية ل�شنة   .10

.2011 ،2008

حك�مة  اإ�شقاط  وحماوالت  الفل�شطيني  ال�شعب  ح�شار  ح�ل  درا�شة  احل�شار:  �صعد،  و�ئل   .11

حما�س، 2006.

واأثرهم،  االإجنيليني  امل�شيحيني  �شع�د  اأمريكا:  يف  وال�شيا�شة  الدين  �هلل،  زكاء  عارف  حممد   .12

ترجمة �أمل عيتاين، 2007.

�أحمد �صعيد نوفل، دور اإ�رشائيل يف تفتيت ال�طن العربي، 2007.  .13

حم�صن �صالح، حمرر، منظمة التحرير الفل�شطينية: تقييم التجربة واإعادة البناء، 2007.  .14

حم�صن �صالح، حمرر، قراءات نقدية يف جتربة حما�س وحك�متها 2007-2006، 2007.  .15

خالد وليد حممود، اآفاق االأمن االإ�رشائيلي: ال�اقع وامل�شتقبل، 2007.  .16

ملف   ،2007-2006 الفل�شطينية  ال�شلطة  يف  االأمنية  التط�رات  �صعد،  وو�ئل  �بحي�ص  ح�صن   .17

�الأمن يف �ل�صلطة �لفل�صطينية )1(، 2008.

املعنية  واالأطراف  وحما�س  لفتح  االأمني  ال�شل�ك  االإرادات:  �رشاع  حمرر،  �صالح،  حم�صن   .18

2006-2007، ملف �الأمن يف �ل�صلطة �لفل�صطينية )2(، 2008.

الفل�شطينية  ال�شلطة  اإدارة  يف  وحما�س  فتح  بني  ال�شالحيات  �رشاع  عيتاين،  مرمي   .19

.2008 ،2007-2006

واملفاو�شات  الدولية  ال�رشعية  بني  الفل�شطينيني  الالجئني  حق�ق  ح�صاوي،  جنوى   .20

الفل�شطينية – االإ�رشائيلية، 2008.

حم�صن �صالح، حمرر، اأو�شاع الالجئني الفل�شطينيني يف لبنان، 2008.  .21

�إبر�هيم غو�صة، املئذنة احلمراء، 2008.  .22

�أبو عامر، مرتجم، درو�س م�شتخل�شة من حرب لبنان الثانية )مت�ز 2006(: تقرير  عدنان   .23

جلنة اخلارجية واالأمن يف الكني�شت االإ�رشائيلي، 2008.

عدنان �أبو عامر، ثغرات يف جدار اجلي�س االإ�رشائيلي، 2009.  .24
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ق�صي �أحمد حامد، ال�اليات املتحدة والتح�ل الدمي�قراطي يف فل�شطني، 2009.  .25

الن�شاأة  منذ  لبنان  يف  االإ�شالمية  اجلماعة  منّاع،  ومعني  علي  �لقادر  وعبد  عيتاين  �أمل   .26

.2009  ،1975 حتى 

ال�شلطة  قيام  وبعد  قبل  الفل�شطينية  ال�شيا�شية  النخبة  �شمات  �لبغوثي،  جودت  �صمر   .27

ال�طنية الفل�شطينية، 2009.

عبد �حلميد �لكيايل، حمرر، درا�شات يف العدوان االإ�رشائيلي على قطاع غزة: عملية الر�شا�س   .28

امل�شب�ب/ معركة الفرقان، 2009.

عدنان �أبو عامر، مرتجم، قراءات اإ�رشائيلية ا�شرتاتيجية: التقدير اال�شرتاتيجي ال�شادر عن   .29

معهد اأبحاث االأمن الق�مي االإ�رشائيلي، 2009.

�صامح خليل �لو�دية، امل�ش�ؤولية الدولية عن جرائم احلرب االإ�رشائيلية، 2009.  .30

مدينة القد�س: ال�شكان واالأر�س )العرب واليه�د( 1275-1368هـ/  حممد عي�صى �صاحلية،   .31

1858-1948م، 2009.

 – الن�شاأة  لبنان:  يف  الفل�شطيني  املجتمع  يف  االإ�شالمية  والق�ى  احلركات  مرة،  فهد  ر�أفت   .32

االأهداف – االإجنازات، 2010.

�صامي �ل�صالحات، فل�شطني: درا�شات من منظ�ر مقا�شد ال�رشيعة االإ�شالمية، ط 2 )بالتعاون   .33

مع موؤ�ص�صة فل�صطني للثقافة(، 2010.

حم�صن �صالح، حمرر، درا�شات يف الرتاث الثقايف ملدينة القد�س، 2010.  .34

مـاأمون كـيو�ن، فل�شطيني�ن يف وطنهم ال دولتهم، 2010.  .35

.2010 اإ�شالمية،  روؤية  الفل�شطينية:  الق�شية  يف  وث�ابت  حقائق  �صالح،  حممد  حم�صن   .36

عبد �لرحمن حممد علي، حمرر، اإ�رشائيل والقان�ن الدويل، 2011.  .37

ترجمة  ثرة،  امل�ؤ والعنا�رش  ليات  االآ االإ�رشائيلي:  القرار  �شناعة  �جلندي،  كرمي   .38

.2011 عيتاين،  مل  �أ

و�صام �أبي عي�صى، امل�قف الرو�شي جتاه حركة حما�س: 2010-2006، 2011.  .39

االحتالل  م�اجهة  يف  ودورها  فل�شطني  يف  االإ�شالمية  االأوقاف  �ل�صالحات،  حممد  �صامي   .40

االإ�رشائيلي، 2011.

ويه�دية  الدولتني  حل  بني  الفل�شطينيني:  الالجئني  ع�دة  حق  �لدين،  �صعد  نادية   .41

.2011 الدولة، 

ال�ش�دان  اإفريقيا:  جتاه  االإ�رشائيلية  اخلارجية  ال�شيا�شة  عامر،  �أحمد  خليل  عامر   .42

.2011 من�ذجاً، 

.2011 الدولة،  الفل�شطيني ويه�دية  الداخل  و�آخرون،  �أبو جابر  �إبر�هيم   .43

 ،)1( �إن�صاناً؟  �أول�صت  �صل�صلة  من�ذجاً،   48 فل�شطيني�  اإ�رشائيل:  عن�رشية  �إ�صماعيل،  عبا�ص   .44

.2008

الفل�شطينية حتت االحتالل  معاناة املراأة  و�صامي �ل�صالحات ومرمي عيتاين،  ح�صن �بحي�ص   .45

االإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )2(، 2008.

�صل�صلة  االإ�رشائيلي،  االحتالل  حتت  الفل�شطيني  الطفل  معاناة  عيتاين،  ومرمي  �حليلة  �أحمد   .46

�أول�صت �إن�صاناًَ؟ )3(، 2008.
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فر��ص �أبو هالل، معاناة االأ�شري الفل�شطيني يف �شج�ن االحتالل االإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت   .47

�إن�صاناًَ؟ )4(، 2009.

يا�رش علي، املجازر االإ�رشائيلية بحق ال�شعب الفل�شطيني، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )5(، 2009.  .48
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