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روؤية حركة املقاومة الإ�صالمية )حما�س( 

لأزمة امل�صروع الوطني الفل�صطيني

*
اأ. اأ�شامة حمدان

مقدمة: 

�ل�صعب  حترك  �الأوىل،  �لعاملية  �حلرب  �أعقاب  يف  لفل�صطني،  �لبيطاين  �الحتالل  منذ 

و�مل�رشوع  �لبيطاين  �الحتالل  مو�جهة  �إىل  �ملنطقة  يف  �ل�صعوب  من  كغريه  �لفل�صطيني 

عهد  حد�ثة  من  وبالرغم  بخطورته.  وعي  على  �ل�صعب  هذ�  كان  �لذي  �ل�صهيوين 

�لعام  �لر�أي  �صغلت  �لتي  �لق�صية  �أن  �إال  �حلزبي،  �أو  �ل�صيا�صي  بالتنظيم  �لفل�صطينيني 

و�ل�صلوك �ل�صعبي �لفل�صطيني تركزت على �إنهاء �الحتالل �لبيطاين ومو�جهة �لهجرة 

�ليهودية، ومنع �ليهود �ل�صهاينة من �ال�صتيالء على �الأر�ص وبناء �مل�صتعمر�ت وغريها. 

وعلى �لرغم من تبلور حالة وطنية منذ بد�ية �الحتالل �لبيطاين من خالل �ملوؤمتر 

�أن هذه �حلالة مل تكن  �إال   ،1919/1/27 �أوىل �جتماعاته يف  �لعربي �لفل�صطيني �لذي عقد 

قادرة على تفعيل �إمكانات �ل�صعب �لفل�صطيني ب�صكل عام، ال �صيّما �أنها �عتمدت �ملقاومة 

�إىل  حتولت  ثّم   ،1929 �صنة  �لب�ق  ثورة  �ندالع  حتى   1929-1919 �لفرتة  يف  �ل�صلمية 

يف  �لكبى  و�لثورة  �لق�صام،  �لدين  عّز  �ل�صيخ  ثورة  خالل  من  �ملنظمة  �مل�صلحة  �ملقاومة 

�لفرتة 1936-1939، حيث مّت يف بد�ياتها )1936/4/25( ت�صكيل �للجنة �لعربية �لعليا �لتي 

تولت قيادة �ل�صعب �لفل�صطيني، و�لتي حتولت �صنة 1946 �إىل �لهيئة �لعربية �لعليا �لتي 

خا�صت وجناحها �لع�صكري )جي�ص �جلهاد �ملقد�ص( حرب �صنة 1948 دون �متالك �حلّد 

�لتي  �ل�صهيونية  �ملنظمات  قو�ت  مو�جهة  �صاأنها  من  �لتي  �لع�صكرية  �لقدرة  من  �الأدنى 

حتولت الحقاً �إىل جي�ص �لكيان �ل�صهيوين.

�ل�صيا�صي،  �لفر�غ  من  مرحلة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  عا�ص   1948 �صنة  �أعقاب  ويف 

�أيلول/  يف  فل�صطني  عموم  حكومة  وت�صكيل  �لعليا،  �لعربية  �لهيئة  وجود  من  بالرغم 

يف  غزة  يف  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملوؤمتر  يف  فل�صطني  ��صتقالل  �إعالن  ثم   ،1948 �صبتمب 

 م�صوؤول �لعالقات �لدولية يف حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، وممثل حما�ص �صابقاً يف لبنان و�إير�ن.
*
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1948/10/1 وهي �خلطوة �لتي عار�صها �الأردن، �الأمر �لذي �أفقد �ل�صعب �لفل�صطيني 

فر�صة �إقامة دولته على ما مل ُيحتل من �أر�ص فل�صطني، و�لعمل من �أجل ��صتعادة ما مّت 

�حتالله، فتّم �صّم �ل�صفة �إىل �الأردن، وخ�صعت غزة حلكم ع�صكري م�رشي مبا�رش.

ثورية  حركات  �خلم�صينيات  منت�صف  يف  تتبلور  بد�أت  فقد  �ملرحلة،  هذه  تطل  مل 

�لتحرير  منظمة  �إن�صاء  مّت  ثّم  و�لعودة”.  “�لتحرير  يف  تتمثل  حمددة  لغاية  ون�صالية 

ُووجهت  و�لتي  �لعربي،  �لر�صمي  �لنظام  �إطار  يف   1964 �صنة  )م.ت.ف(  �لفل�صطينية 

برف�ص من ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية �ل�صاعدة، و�لتي ما لبثت �أن دخلت يف �إطارها يف 

�أعقاب هزية حزير�ن 1967.

اأ�ًل: امل�شر�ع الوطني الفل�شطيني:

لعل �الإجابة على تعريف �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني قبل �صنة 1974 كانت �صهلة، 

و�لعودة”.  “�لتحرير  هو  �لوطني  �مل�رشوع  �أن  فل�صطيني  يعرف  �أالّ  �لعار  من  كان  بل 

�إدخال  ظّل  يف  �لفذلكة  من  كثري  �إىل  حتتاج  �إجابة  �أ�صبحت   1974 �صنة  بعد  �أنها  غري 

عرفات  يا�رش  وخطاب  �الأر�ص(،  من  حمرر  جزء  �أي  على  �لدولة  )�إقامة  م�صطلحات 

�أكث  �الإجابة  �صارت  وبذلك  يدي(،  من  �لزيتون  غ�صن  ت�صقطو�  )فال  �ملتحدة  �الأمم  يف 

�صعوبة.

و�صع �تفاق �أو�صلو �ملوقَّع �صنة 1993 �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني يف ماأزق حقيقي، 

�إ�رش�ئيلية،  �أر�صاً   1948 �صنة  �حتالله  مّت  ما  و�عتبار  بـ“�إ�رش�ئيل”،  �العرت�ف  حيث  من 

و�أن �صقف ما يطالب به �لفل�صطينيون هو ما مّت �حتالله �صنة 1967، مع ��صتعد�د لتبادل 

يف �الأر��صي.

وبدل �أن تظل حالة �لعد�ء قائمة باعتبار �أن �لتحرير مل يتم، حتول �الأمر �إىل تن�صيق 

تعليمات  تنفيذ  لدرجة  و�لقطاع،  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  من  �ملقاومة  �صّد  �أمني 

�إ�رش�ئيلية حمددة يف �إطار نظرية )�لفل�صطيني �جلديد(.

�لق�صية  مع  �لتعاطي  جلهة  �صيا�صيني  تيارين  وجود  و��صحاً  بد�   1993 �صنة  منذ 

و�الحتالل، تيار ر�أى �أنه ال بّد من حّل �صيا�صي ين�صئ يف نهاية �ملطاف دولة فل�صطينية يف 

�صياق موقف دويل ووفق �لقر�ر�ت �لدولية، و�لتيار �لثاين ر�أى �أن �حلل يكمن باملقاومة 
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بكل �أ�صكالها حتى �إنهاء �الحتالل، و�أن �لعدو ال يرت�جع وال ينكفئ دون �صغط �ملقاومة، 

و�أن �لقر�ر�ت ال يكن �أن جتد طريقها للو�قع ما مل تتابع ب�صكل �صحيح جامع.

و�صهدت �صنة 1996 ت�صاعد بط�ص �أجهزة �أمن �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية باملقاومة، 

معززة مبوقف دويل متثل يف موؤمتر �رشم �ل�صيخ �لذي عقد يف �آذ�ر/ مار�ص 1996، لدعم 

�ل�صلطة  �ملقاومة. وتو��صل قمع  �ل�صلطة و“�إ�رش�ئيل” يف قمع  �لت�صوية، ودعم  م�رشوع 

ال�صتعادة  فر�صة  لت  �صكَّ و�لتي   ،2000 �صنة  �الأق�صى  �نتفا�صة  �ندالع  حتى  للمقاومة 

وحدة �ل�صف �لفل�صطيني، خا�صة بعد �جتياح جي�ص �الحتالل ملناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية 

يف �ل�صفة وحما�رشة �ملقاطعة )مقر �لرئي�ص �لفل�صطيني يا�رش عرفات(. �إال �أن فريقاً من 

�صباط �الأجهزة �الأمنية ومن �ل�صخ�صيات �ملحيطة بعرفات حافظ على �لتز�ماته �الأمنية 

�الأر��صي  م�صادرة  من  �ل�صهيوين  �لكيان  ممار�صات  توؤثر  ومل  �ملقاومة.  مالحقة  يف 

�تفاق  تنفيذ  عدم  وحتى  �لعازل،  �لعن�رشي  �لف�صل  جد�ر  وبناء  �ال�صتيطان،  وتو�صيع 

كل  ذلك  يف  تنجح  مل  كما  �ملقاومة،  جتاه  �لفريق  هذ�  موقف  يف  يوؤثر  مل  ذلك  كل  �أو�صلو، 

م�صار  يف  قدماً  �مل�صي  ومع   .2005 �صنة  �لقاهرة  �تفاق  ذلك  يف  مبا  �ملعاجلة  حماوالت 

�نتخابات  �لفجوة. وز�دت من عمقه نتائج  �لتباين يزد�د وتت�صع معه  �لت�صوية كان هذ� 

قائماً  كان  �لذي  �لفل�صطيني،  �ل�صيا�صي  �لنظام  يف  فعلياً  تغيري�ً  �أحدثت  �لتي   2006 �صنة 

على نظام �حلزب �لو�حد؛ فاإذ� به يجد نف�صه �أمام تعدد قادر على �إجناز تد�ول لل�صلطة 

باختيار �صعبي. وبغ�ص �لنظر عن �لتد�عيات �لكثرية لهذ� �الأمر، �إال �أن ما يهّمنا هو �أن هذ� 

�حلدث �أدى �إىل �نق�صام فل�صطيني حاد، كانت له تد�عياته على كال �لتيارين.

�أ�صابه   2006 �صنة  به قبل  �الإ�رش�ئيلي  ويناور  �لذي كان معطالً  �لت�صوية  فم�رشوع 

�جلمود ثّم حالة �ن�صد�د كبري، وال يلوح �أفق يف جتاوزه، خا�صة �أن تيار �لت�صوية يفاو�ُص 

كل �أ�صباب �ل�صغط و�لقوة منزوعة منه يف مو�جهة �لكيان �ل�صهيوين.

�أما م�رشوع �ملقاومة، �لذي بد� قادر�ً على �ل�صغط �جلاد على �لكيان �ل�صهيوين، فقْد 

َفَقَد جزء�ً كبري�ً من هذه �لقدرة يف �ل�صفة ب�صبب �ملالحقة �الأمنية �لتي تتكامل مع �أجهزة 

�لقطاع ال �صيّما  باإد�رة �صوؤون  �لعدو �الإ�رش�ئيلي وجي�صه، ويف غزة العتبار�ت مرتبطة 

بعد �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي 2009-2008.

�مل�رشوع  �أزمة  �أ�صباب  تلخي�ص  يكن  وبالتايل  للحالة؛  تو�صيفاً  يثل  �صبق  ما  �إن 

�لوطني �لفل�صطيني بالنقاط �لتالية:
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1. غياب املرجعية الوطنية املوحدة:

�أن ت�صمل  و�ملرجعية �لوطنية �ملق�صودة هنا مرجعية �الختيار �ل�صعبي، و�لتي ال بّد 

�لوطنية حتت طائلة  �لقيادة  �لد�خل و�خلارج، وبذلك ت�صبح  �لفل�صطيني يف  �ل�صعب  كل 

�مل�صاءلة �أمام �ل�صعب �لفل�صطيني.

�إىل ت�صليم كل  �بتد�ء  �لوطنية( يحتاج  �لو�قع )�ملرجعية  �إىل هذ�  �لو�صول  �أن  وال �صّك 

�ل�صعب  �إىل  و�الحتكام  �لوطني،  �مل�رشوع  وقيادة  �ل�رش�ع،  �إد�رة  يف  بال�رش�كة  �لقوى 

�لفل�صطيني، على قاعدة �لتحرير و�لعودة.

2. الأداء التكتيكي بدل ال�شرتاتيجي:

�الأد�ء  على  ركزت  �أنها  الحقاً  �ل�صلطة  ثّم  م.ت.ف  �أد�ء  طبعت  �صفة  و�أهم  �أكب  لعل 

يبدو  ال  �أد�ء  كل  وبررت  و�إمالء�ته،  و�صغوطه  �لو�قع  لظروف  يخ�صع  �لذي  �لتكتيكي 

من�صـجـمـاً مع م�رشوع �لتحرير على �أنه تكتيك ال بّد �أن يتم تفهمه، لكنها يف �لوقت ذ�ته مل 

تكن تهتدي ببو�صلة ��صرت�تيجية عنو�نها �لتحرير و�لعودة وتقرير �مل�صري.

)دولة  �صياق  يف  �لع�رش  �لنقاط  م�رشوع  �إىل  �لكامل  �لتحرير  من  قفزت  وهكذ� 

�التفاق  �إىل  ثم  بندقية،  دون  ت�صوية  م�رشوع  �إىل  ومنه  �لوطن(،  من  حمرر  جزء  �أي 

�الأردين - �لفل�صطيني �صنة 1985 )�الأر�ص مقابل �ل�صالم(، ثّم �لتفاو�ص على �النتفا�صة 

�صنة 1988، �لذي قاد �ملجل�ص �لوطني �لتا�صع ع�رش يف منت�صف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 

بـ“�إ�رش�ئيل”  �صمنياً  �عرت�فاً  طياته  يف  حمل  و�لذي  فل�صطني،  ��صتقالل  �إعالن  �إىل   1988

عن  �ل�صمني  عرفات  كالم  ثّم  للعنف،  ونبذ�ً   ،242 رقم  �الأمن  جمل�ص  بقر�ر  و�عرت�فاً 

ثّم  �لفرن�صية(،  باللغة  الغٍ  �أو  باطل  )مبعنى   ”Caduc “كادوك  باعتباره  �مليثاق  �صطب 

�أو�صلو وما تاله من �تفاقات  1991، فاتفاق  Madrid Conference �صنة  موؤمتر مدريد 

مل ت�صل حتى للحّد �الأدنى �لفل�صطيني، على �لرغم من كل �لتنازالت )لرنى �لثورة تنتقل 

من م�صهد �لكفاح �صّد �لعدو �إىل م�صهد و�صل عند �لبع�ص �إىل ��صتجد�ئه وطلب ر�صاه(.

3. اإخ�شاع الواقع الوطني لالإرادة الإ�رشائيلية:

مثّل نقل �صلطة �لقيادة من م.ت.ف �إىل �ل�صلطة �لفل�صطينية �إخ�صاعاً لكل �أور�ق �لقوة 

�لفل�صطينية لالإر�دة �ل�صهيونية، ومكنها من �ل�صيطرة على �جلانب �لفل�صطيني من خالل 

ما يلي:
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• التاأثري على القرار القيادي: 

منذ �أو�صلو ودخول �لقيادة �إىل غزة، ثم �نتقالها �إىل ر�م �هلل، خ�صعت قر�ر�ت �لقيادة 

�ملبا�رش، وهو و�قع ما يز�ل قائماً بل ويت�صاعد )مثال  وح�صاباتها لل�صغط �الإ�رش�ئيلي 

ذلك ت�رشيح �أبو مازن: �أنا حمتاج لت�رشيح من جندي �إ�رش�ئيلي ملغادرة ر�م �هلل(.

• اإمكانات البقاء:

�ل�صلطة تعمل حتت �الحتالل وال مال دون ر�صاه، وال حترك ميد�ين دون  حكومة 

ب�صكل  وهي  �إ�رش�ئيلياً،  بالعمل  لها  �ل�صماح  دون  م�صلولة  �العتبار  بهذ�  وهي  مو�فقته، 

�أعمق ال ت�صتطيع �لعمل فيما يخالف رغبات �لعدو و�أو�مره، بل �إن �حلكومة بذ�تها ال بّد 

�أن تكون مقبولة لدى �الحتالل ود�عميه و�إال فلن يتعامل معها، )وهكذ� مّت تبير تعيني 

�صالم فيا�ص لرئا�صة �لوزر�ء، ومن َقبْله �أبو مازن(.

• الأمن: 

�ل�صيطرة �ملطلقة فيه للعدو، وال �أمن فل�صطيني، ومقيا�ص جناح �الأمن مرتبط مبدى 

من  بّد  وال  وجمهورها،  كو�درها  ومالحقة  دورها  ممار�صة  من  ومنعها  �ملقاومة  قهر 

�لتخل�ص من كل �صاحب ما�ٍص ن�صايل يف هذه �الأجهزة )من خالل �لتقاعد( وحتت عنو�ن 

�صناعة )�لفل�صطيني �جلديد(، ويف حالة مل تلتزم هذه �الأجهزة بدورها �ملطلوب �إ�رش�ئيلياً، 

فاإنها �صتكون حتت طائلة �لعقاب بكل درجاته.

• الختالف يف تعريف امل�رشوع الوطني الفل�شطيني:

من �لو��صح �أننا نقف �ليوم �أمام تعريفات خمتلفة للم�رشوع �لوطني، تبد�أ من �إنهاء 

عند  تذهب  ورمبا  �الحتالل،  حالة  مع  للتعاي�ص  �لت�صوية  فريق  عند  وتنتهي  �الحتالل 

�لبع�ص ملجرد �لعي�ص لذ�ت �لعي�ص. 

ودون �حلديث عن كثري من �لتفا�صيل، يكن �لقول �إن م�رشوع �أّي �أّمة �أو �صعب يقع 

حتت �الحتالل ال بّد �أن يكون “�إنهاء �الحتالل و�لتخل�ص منه”. وما �صوى ذلك �صيكون 

جهد�ً �صائعاً يف �لوقت و�ملال، و�الأخطر يف �الأرو�ح و�حلقوق.
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ثانيًا: اأ�لويات امل�شر�ع الوطني الفل�شطيني:

يكن تلخي�ص �الأولويات يف عناوين حمددة:

1. �التفاق على تعريف وحتديد �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني: هل هو م�رشوع حترير، 

�أم م�صاحلة مع �الحتالل و�صالم بني دولتني متجاورتني تتقا�صمان �أر�ص فل�صطني، 

�أم ��صت�صالم وعي�ص يف كنف �الحتالل؟

�إىل  و�صيقود  للق�صية،  �ال�صرت�تيجي  �مل�صار  ر�صم  �إىل  �صيوؤدي  �التفاق  هذ�  مثل  �إن 

�ملعارك  وجتاوز  �حلقيقية،  �ملعارك  وخو�ص  �أدق  ب�صكل  �ل�رش�ع  ق�صايا  تركيز 

�جلانبية، وحتديد �أدق للم�صار وترتيب لالأولويات.

هي  ذلك  يف  �الأ�صا�صية  �الأولوية  ولعل  �لقيادة:  وتوحيد  �لفل�صطيني  �لبيت  ترتيب   .2

��صتعادة كل �ل�صعب �لفل�صطيني للم�صاركة يف �مل�رشوع �لوطني، و�إعادة بناء م.ت.ف 

وحترير  وجودها(،  مبد�أ  يف  �لنظر  نعيد  �أن  )يكن  عملها  من  جزء�ً  �ل�صلطة  و�عتبار 

م.ت.ف من �ل�صلطة ومن هيمنة �الحتالل.

حتت  �ملقاومة  �أوجه  ي�صمل  �الحتالل:  مو�جهة  يف  �صامل  مقاومة  م�رشوع  �إطالق   .3

تبد�أ  �أن  �ملرحلة  هذه  يف  ويكن  ووطنه،  �أر�صه  لتحرير  مقاوم  �صعب  جامع،  عنو�ن 

�ملقاومة على �مل�صتوى �ل�صعبي و�ل�صيا�صي و�الإعالمي، و�صوالً �إىل �ملقاومة �ملبا�رشة 

و�مل�صلحة بكل �أدو�تها �صّد �الحتالل.

للق�صية  �لعام  �مل�صار  توجيه  �إعادة  �صاأنه  من  ذلك  فعل  �إن  �لتفاو�ص:  جتربة  تقومي   .4

كل  �إىل  �لثقة  �صيعيد  �أنه  كما  �الأخطاء،  هذه  مثل  تكر�ر  عدم  و�صمان  �لفل�صطينية، 

�الأطر�ف �لفل�صطينية ببع�صها.

د�عماً  دور�ً  و�ل�صعبي،  �لر�صمي  �مل�صتويني  على  و�الإ�صالمي  �لعربي  �لدور  ��صتعادة   .5

وم�صاند�ً لل�صعب �لفل�صطيني وحقوقه ومقاومته.

6. ��صتعادة �لدعم �لدويل للق�صية �لفل�صطينية.

�أو  �لدويل،  �ملجتمع  �أطر�ف  بع�ص  ر�صا  نيل  �أجل  من  �لعمل  ماأزق  من  �خلروج  �إن 

حتمية  يعني  كله  وهذ�  “�إ�رش�ئيل”.  تر�َص  مل  ما  �لدويل  �ملجتمع  مع  باالأزمة  �ل�صعور 

�لفل�صطيني، وما مل يحدث ذلك  �إعادة ترتيب �الأولويات يف �مل�رشوع �لوطني  و�رشورة 

ف�صت�صتمر �الأزمة، وي�صتمر �ملاأزق �لفل�صطيني؟
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ثالثًا: بني املقا�مة �الت�شوية:

ت�صود جدلية لدى فريق �لت�صوية تقول “�إن 62 عاماً من �لقتال مل توؤدِّ �إىل �صيء فيما 

�أدت �لت�صوية �إىل عودة ع�رش�ت �الآالف �إىل �لوطن”. وهو منطق ي�صهل �لرد عليه بالقول 

و�ملقاومة،  �لن�صال  من  طويل  م�صار  هدم  يف  �أ�صهمت  �لت�صوية  من  عاماً  ع�رشين  �إن 

جد�ر  و�إن�صاء  �لقد�ص،  وتهويد  �ال�صتيطان،  م�صاريع  يف  �رشيع  لتطور  �لباب  وفتحت 

حفظتها  �أمور  وهي  متاهة،  يف  �لالجئني  ق�صية  دخول  على  عالوة  �لعن�رشي،  �لف�صل 

�ملقاومة.

وحتى ال ن�صتغرق يف جدل من هذ� �لنوع، فاإن �ملطلوب �الإجابة على �صوؤ�ل مركزي 

مهم:

بب�صاطة  و�جلو�ب  �الحتالل؟  حتت  ووطنه  �صعبه  يقع  ملن  �الأ�صيل  �مل�رشوع  هو  ما 

متناهية، �لتخل�ص من �الحتالل. ولو �أ�صفنا �صوؤ�الً ب�صيطاً �آخر، كيف يكن �لتخل�ص من 

�الحتالل؟ فاإن �جلو�ب حتماً �صيكون باملقاومة بكل �أ�صكالها، وهي ال بّد �أن تكون مقاومة 

موؤملة لالحتالل، ود�فعة له حتى يرحل وينهي �الحتالل.

وقد ي�صاأل �ملفاو�صون: ماذ� عن �لت�صوية؟ خا�صة و�أن من �جلرية �أن ال يتم ��صتثمار 

�ل�رش�حة،  من  بّد  ال  وهنا  ذلك(.  �لت�صوية  فريق  ردد  )ولطاملا  �صيا�صي؟  بعمل  �ملقاومة 

�إذ نرى فارقاً بني �لت�صوية وبني �ال�صتثمار �ل�صيا�صي؛ فالت�صوية ب�صكلها �حلايل لي�صت 

عمالً �صيا�صياً تنجز �أهد�فاً وطنية، بل هي ��صت�صالم و�رتهان الإر�دة �لعدو. �أما �ل�صيا�صة 

حق  باأي  �لتفريط  دون  �لوطنية،  �الأهد�ف  لتحقيق  �ملتاحة  �الإمكانات  بكل  �لعمل  فهي 

�إىل رحاب  �لت�صوية، و�خلروج منه  �إنهاء م�رشوع  �إىل �رشورة  من �حلقوق؛ وهذ� يقود 

�ملقاومة. 

لقد �أخذت �لت�صوية فر�صتها وف�صلت، ومل تقدم لل�صعب �لفل�صطيني �صيئاً، و�الأ�صو�أ 

م�صار  كل  يف  �الأخطر  �إن  �مل�صرية!  تقومي  �أجل  من  للحظة  يتوقف  مل  �أحد�ً  �أن  ذلك  من 

�لوطني  �مل�رشوع  �صّد  و�صخرهم  �ل�صهيوين،  بالكيان  �أ�صحابه  ربط  �أنه  �لت�صوية 

�ملقاوم.
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رابعًا: م.ت.ف تقوميها �تفعيل د�رها:

لعل من نافلة �لقول �أن م.ت.ف قد ُفرِّغت من م�صمونها ل�صالح �ل�صلطة، وتكاد تقتل 

على �لرغم من كل �جلهود الإعادة بنائها، و�ل�رّش �لوحيد يف �الإبقاء عليها هو �حلاجة لتوقيع 

�التفاق �لنهائي با�صمها. ولي�ص �ملقام هنا لذكر �صلبيات و�إيجابيات م.ت.ف، بل �ملطلوب 

�ليوم تفعيل دورها وتطويره لتكون �إطار�ً جامعاً بحق لل�صعب �لفل�صطيني حيثما ُوجد.

 و�أهم خطوة يف هذ� �ل�صياق �أن يكون �ملجل�ص �لوطني منتخباً باإر�دة �صعبية فل�صطينية 

تفعيل  فهي  �لثانية  �خلطوة  �أما  وجد،  حيثما  �لفل�صطيني  �ل�صعب  فيها  ي�صارك  حرة، 

على  نظري�تها  مع  �لتعاطي  على  وقدرة  ��صتقر�ر�ً  �أكث  لت�صبح  م.ت.ف  موؤ�ص�صات 

�مل�صتوى �لدويل.

خام�شًا: يف البدائل:

1. تقومي ال�شلطة وحماولة جعلها رافعة وطنية:

�أن تكون ر�فعة  �أن �ل�صلطة ال ت�صتطيع، يف و�صعها �لر�هن،  لقد ثبت بالو�قع �لعملي 

�جلانب  على  ود�عموه  �لعدو  يفر�صها  �لتي  �التفاقيات  بقيود  �لوطني،  للم�رشوع 

�لبع�ص  دعا  لقد  �لهائل.  �لتنازالت  كم  عن  ف�صالً  به  �ل�صلطة  وباإحلاق  �لفل�صطيني، 

�ل�صلطة يعني عودة  )�إلغاء  �إىل فكرة �صاذجة حتت عنو�ن  �لرد قفز�ً  �ل�صلطة، فكان  حلل 

�الحتالل(، فيما يعرف �جلميع �أن �الحتالل مل يرحل ليعود.

هذ�  وعلى  مطلوب،  �أمر  �الحتالل  ل�صالح  �لوظيفي  دورها  من  �ل�صلطة  �إخر�ج  �إن 

فل�صطينية  دولة  ت�صبح  كي  �ل�صلطة،  ��صتقالل  �إعالن  �لبد�ئل:  �أهم  من  فاإن  �الأ�صا�ص 

م�صتقلة على كل �الأر�ص �لتي قبلتها مرجعيات �لت�صوية، وخو�ص معركة لب�صط �صلطة 

�ل�صعب �لفل�صطيني بكل �أدو�تها. ومن �لطبيعي �أن يكون ملثل هذ� �الأمر تد�عيات كبرية، 

وقد يقودنا ذلك �إىل �الحتماالت )�ل�صيناريوهات( �ملتوقعة و�لتي يكن تلخي�صها يف ثالثة 

�حتماالت:

وهو   ،2002 �صنة  ح�صل  ما  �صاكلة  على  �ل�صفة  باجتياح  �الحتالل  قيام  �أ. 

�الإقليمية  �لبيئة  ظّل  يف  �صيّما  ال  �لر�هنة،  �لظروف  ظّل  يف  م�صتبعد  �صيناريو 
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حّد  �أق�صى  �إىل  للذهاب  و�مل�صتعدة  �جلماهريي،  بالغ�صب  و�ملليئة  �ملتحركة 

حقها. �أنه  تعتقد  �أو  به  توؤمن  عما  للدفاع 

�نقالب �الأجهزة �الأمنية �أو بع�صها بدعم �إ�رش�ئيلي على قيادة �ل�صلطة، وت�صكيل  ب. 

�صلطة جديدة ذ�ت طابع �أقرب �إىل حالة �صلطة “حلد” يف جنوب لبنان. وهذ� يعني 

مو�جهة بني هذه �الأجهزة و�ل�صعب باأ�رشه و�لقوى �لفل�صطينية كافة، وعليها �أن 

تختار بني �أن تكون وطنية �أو عميلة.

�أن يتم فيه �الإقر�ر ب�صيادة و�صلطة �ل�صعب  حترك دويل فاعل لفر�ص حّل، ال بّد  ج. 

�لفل�صطيني على �أر�ص فل�صطني.

تاأثريات  وتقليل  الفل�شطيني  الوطني  القرار  �شناعة  اآليات  تطوير   .2
ال�شيا�شة الدولية ال�شلبية عليها. �شمن الآليات التالية:

�آلية تن�صئ قيادة ت�صتند �إىل �رشعية �صعبية حقيقية )�صبق �حلديث عنها(. �أ. 

خا�صعني  نظّل  ال  حتى  �ملقاومة،  م�رشوع  �إطار  يف  �ملايل  �ملو�صوع  تعالج  �آلية  ب. 

الإمالء�ته.

�إخر�ج موؤ�ص�صة �لقر�ر �لقيادي من د�ئرة �لهيمنة �الإ�رش�ئيلية، وتتلخ�ص يف جملة  ج. 

و�حدة هي “�إقامة �لقيادة تكون خارج �صلطة �الحتالل”.

�إىل د�عمة للمقاومة حتمي �الأمن �لد�خلي، وحتمي  حتويل دور �الأجهزة �الأمنية  د. 

�ملقاومة يف مو�جهتها مع �الحتالل وعمالئه.

3. ال�شتفادة من التحولت اجلارية يف املنطقة:

هذه �لتحوالت تنطوي على فر�ص وحتديات بالن�صبة للمنطقة ولل�صعب �لفل�صطيني 

وق�صيته، وما د�م �الأمر كذلك، فال يجب �أن نقف موقف �ملتفرج فقط، وعلينا �أن نخطَو 

خطو�ت عملية لتحقيق ذلك، وفيما يلي �أهم �خلطو�ت �ملمكنة:

�إعادة تقدمي �مل�رشوع �لوطني لالأّمة: فال بّد �أن يكون �مل�رشوع �لوطني من�صجماً  �أ. 

�أمتنا”، ومن  “يا  �إىل �صيا�صة  “يا وحدنا”  �أن ننتقل من �صيا�صة  �الأّمة، وعلينا  مع 

�إىل  �الأدنى”  “�حلد  �صيا�صة  ومن  “�لتكامل”،  �صيا�صة  �إىل  “�لتوريط”  �صيا�صة 

�صيا�صة “رفع �ل�صقف ل�صالح �مل�صالح �لوطنية”، وهذ� يعني باخت�صار �لعودة 

�إىل �مليثاق �لقومي لـ م.ت.ف ولي�ص وثيقة �الأ�رشى فقط.
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��صتعادة دور �الأمة: وهو �أمر ال بّد من حتقيقه، وركيزته �مل�صاحلة و�التفاق على  ب. 

�مل�رشوع �لوطني.

�النحياز لالأّمة و�ختيار�تها وعدم �لوقوف �صدها. ج. 

عدم �لتورط يف معارك جانبية. د. 

�لعمل مع جميع من يف �أمتنا ملنع وقوع فتنة يف �الأمة )�صو�ء كانت طائفية �أم مذهبية   . هـ

�أم عرقية(؛ وتقدمي ق�صية فل�صطني وق�صية �ل�رش�ع مع �لعدو �ل�صهيوين كق�صية 

جامعة لالأّمة.

خامتة:

�إن �مل�صهد �ملنظور يف �لو�قع �لفل�صطيني ي�صعنا �أمام خيارين:

�لفل�صطيني على قاعدة م�رشوع �لتحرير و�لعودة، وهذ� �لذي  �لو�قع  �إعادة بناء  �أ. 

�صيخرج �لق�صية من ماأزقها.

�ال�صتمر�ر يف �لتجاذب �لد�خلي، وهذ� يعني مزيد�ً من �خل�صائر.  ب. 

فريق  ماأزق  عن  متاماً  يختلف  �ملقاومة  فريق  ماأزق  �أن  على  �لتاأكيد  من  بّد  ال  وهنا 

�لت�صوية، فماأزق فريق �لت�صوية هو ماأزق �لذي يتدحرج هاوياً، �أما ماأزق فريق �ملقاومة 

فهو ماأزق �لذي يت�صلق جبالً �صعب �لت�صاري�ص لكنه بالرغم من ذلك ي�صعد، و�صتان بني 

�ملاأزقني!




