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املقدمة

و�إمام  �ملر�صلني  �صيد  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني،  رب  هلل  �حلمد 

�ملجاهدين، وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.

ثمة �أدبيات ومفاهيم منت�رشة يف �ل�صاحة �لفل�صطينية �ل�صيا�صية و�الإعالمية 

و�لعلمية و�لثقافية، ُترّوج لروؤى وت�صور�ت يبدو تبنيها �أو تنفيذها �رشباً من 

�الأوهام غري �مل�صتندة على �أ�صا�ص من �لتجارب وال �لقر�ءة �لعلمية �ملنهجية.

يف   ،21 عربي  موقع  على  مقاالت  ثمانية  من  �صل�صلة  بن�رش  قمنا  ولذلك، 

�أخطاء؛  من  حتمله  وما  �الأوهام،  هذه  لك�صف   ،2021/11/14–6/25 �لفرتة 

وما قد َتتَ�صبَّب به من �أخطاء يف �لفهم، و�صوء يف �لتقدير، و�صياع يف �لبو�صلة، 

لالأوقات  وت�صييع  �لقر�ر،  �صناعة  يف  وف�صٍل  و�ملاآالت،  �مل�صار�ت  يف  وماآزق 

و�جلهود و�الإمكانات.

�حلديث عن هذه �الأوهام، جاء بطريقة مكثفة خمت�رشة �صهلة، ت�صتهدف 

حتديد �ملعامل، وو�صع �لنقاط على �حلروف، و�صبط �ملفاهيم و�مل�صطلحات 

و�ملتابعني  �ملهتمني  من  �رشيحة  �أو�صع  �إىل  �لو�صول  و��صتهدف  و�مل�صار�ت. 

لل�صاأن �لفل�صطيني، فجاء بلغة �صهلة، ومل ت�صتغرق يف �ل�رشوح و�لتفا�صيل. 

وبالرغم من �أن �ملادة �ملكتوبة ت�صتند �إىل �الأ�ص�ص �لعلمية �ملنهجية و�ملو�صوعية، 

�لعلمي  بالتوثيق  ت�صغلها  مل  �ملقالية  طبيعتها  �أن  �إال  �ملوثقة،  �ملعلومات  و�إىل 

للن�صو�ص. وهي خال�صات م�صتندة �إىل مئات �لدر��صات و�لكتب، و�إىل ع�رش�ت 

�ل�صنو�ت من �لبحث يف �ل�صاأن �لفل�صطيني.

ُنقّدر  �لذين  �لكر�م،  �الإخوة  من  عدد  �ل�صطور  هذه  كاتب  مع  تو��صل  وقد 

لبناء و�حد،  ُكتيِّب  يف  �ملقاالت  هذه  جمع  مقرتحني  و�هتمامهم،  مكانتهم   لهم 

له  َيت�صنَّ  مل  ملن  عليها  لالطالع  ولتوفريها  �الأوهام،  هذه  عن  كاملة  �صورة 

��صتئذ�ن  مّت  وقد  نفعها.  وتعميم  تد�ولها  ولت�صهيل  بع�صها،  فاته  �أو  قر�ءتها 

�إد�رة موقع عربي 21 بالن�رش، فو�فقت م�صكورة على ذلك.
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�الأ�صلي يف  �لهدف  �أوقات خمتلفة، ومل يكن  ُن�رشت يف  �ملقاالت  والأن هذه 

�لبد�ية ن�رشها يف كتيب؛ فقد قمنا بتحرير �لن�صو�ص و�إ�صافة بع�ص �ملعلومات 

قر�ءتها  ليتم  �الأوهام،  ترقيم  ترتيب  باإعادة  قمنا  كما  و�ل�رشورية،  �ملهمة 

جمتمعة يف ت�صل�صل منطقي قدر �الإمكان. ومتت �إ�صافة وهم �آخر �إىل �الأوهام 

�أ�صبح  �لتا�صع، وبذلك  �لوهم  �أخذ رقم  �لتي مّت ن�رشها؛ حيث  �خلم�صة ع�رش 

جمموع �الأوهام �لتي يغطيها �لكتيب �صتة ع�رش وهماً.

ن�صاأل �هلل تعاىل �أن يجعل هذ� �لعمل خال�صاً لوجهه �لكرمي

و�حلمد هلل رب �لعاملني

  حم�صن حممد �صالح

�صباط/ فب�ير 2022
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 الوهم الأول

االعتماد على “ال�شرعية الدولية” يف الّتخل�ص من االحتالل

�ل�صهيوين،  �لكيان  مع  �ل�صلمية  �لت�صوية  دعاة  �إليه  ي�صتند  وهٌم  هذ� 

�ملحتلة  فل�صطني  من  لالن�صحاب  �ل�صهاينة  لدفع  �الأن�صب  �ملدخل  وَيعدُّونه 

�لفل�صطينية �مل�صتقلة  �لدولة  �لغربية وقطاع غزة(، و�إقامة  )�أي �ل�صفة   1967

عليها. بل وجعلت قيادة منظمة �لتحرير و�ل�صلطة �لفل�صطينية )قيادة حركة 

و�جلهاد  حما�ص  حركتَي  على  �رشطاً  “�ل�رشعية”  بهذه  �العرت�ف  من  فتح( 

وقوى �ملقاومة لدخول منظمة �لتحرير، كما جعلته موؤخر�ً �رشطاً ال�صتئناف 

�صحرياً  حاّلً  متثل  وقر�ر�تها  “�ل�رشعية”  تلك  وكاأن  �لفل�صطينية.  �مل�صاحلة 

الأزمة �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني، بينما يف �حلقيقة فاإن �جلري ور�ء �رش�ب 

هذه “�ل�رشعية” هو �أحد �أ�صباب �أزمة هذ� �مل�رشوع.

حَتُكم  �لتي  و�لقو�نني  �ملبادئ  جمموعة  �لدولية”  بـ“�ل�رشعية  و�ملق�صود 

�أو  وهيئاتها،  �ملتحدة  �الأمم  خالل  من  وخ�صو�صاً  �لدولية،  �لعالقات  ه  وُتوجِّ

من خالل �الأعر�ف و�ملعاهد�ت و�التفاقات �لدولية.

***

يف  فالعمل  مطلوب،  غري  �لدويل  �لعمل  �أن  كالمنا  من  ُيفهم  �أن  ينبغي  وال 

فقط  مطلوباً  لي�ص  وموؤ�ص�صاتها  �ملتحدة  �الأمم  من�صات  وعلى  �لدولية،  �لبيئة 

�صعوب  ومع  �لدولية  �الأنظمة  مع  �لتو��صل  متابعة  �أن  كما  و�جب.  هو  بل 

�لعامل، وتعريف �لعامل بق�صية فل�صطني هو �أحد �رشور�ت �لعمل �ل�صيا�صي، 

ملحا�رشة �مل�رشوع �ل�صهيوين وقطع “حبل �لنا�ص” عنه. و�إنَّ حت�صيل �لغطاء 

ولتحرير  �لفل�صطينية،  للمقاومة  �لدولية”  “�ل�رشعية  �أو  �لدويل  “�ل�رشعي” 
“نزع  �ل�صهيوين، و�لعمل على  فل�صطني، والإنهاء �الحتالل و�إنهاء �مل�رشوع 

�ل�رشعية” عن �لكيان �الإ�رش�ئيلي، هو عن�رش �أ�صا�صي وخّط مهم من خطوط 

م�رشوع  �إطار  يف  م�صاعد�ً  عامالً  يبقى  ولكنه  وحتريرها.  لفل�صطني  �لعمل 
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نوعي  ثقل  ذو  يظّل  وهو  �الإجناز،  مر�كمة  عملية  و�صمن  �الأو�صع  �لتحرير 

حمدود )قيا�صاً باملقاومة مثالً( ال يكن �لرهان عليه كاأ�صا�ص لتغيري مو�زين 

�لقوى �أو ال�صتح�صال �حلقوق.

***

�لدولية”،  بـ“�ل�رشعية  يعرف  ما  �أن  وخطورته  �لوهم  هذ�  جوهر  ويكمن 

ال  فاإنها  عاماً،  �صبعني  من  �أكرث  جتربة  وبعد  بفل�صطني،  �الأمر  يتعلق  عندما 

و�إلز�م  قر�ر�تها،  الإنفاذ  �حلقيقية  �لرغبة  حتى  وال  �الإر�دة  وال  �لقدرة  متلك 

�لكيان �ل�صهيوين بها، خ�صو�صاً عندما ال تتو�فق هذه �لقر�ر�ت مع �مل�رشوع 

ُيعدُّ  عليها  �ملر�هنة  ��صتمر�ر  فاإن  وبالتايل،  ومز�جه.  وبرناجمه  �ل�صهيوين 

�رشباً من �لوهم، وخد�عاً للذ�ت، وخد�عاً جلماهري �ل�صعب �لفل�صطيني وكل 

من تعنيه ق�صية فل�صطني.

�إثر  ت�صكلت  �لتي  للمنظومة  ��صتمر�ر  هي  �حلالية  �لدولية”  و“�ل�رشعية 

و�صعت  �ملنت�رشة،  �لدول  و�صنعتها   ،)1945-1939( �لثانية  �لعاملية  �حلرب 

الإك�صاب نتائج �حلرب و�لو�قع �لذي �أن�صاأته غطاء �رشعياً. وبالتايل فقد عّبت 

�لقوي  �صعي  عن  وعّبت  “�ل�رشعية”،  وبني  “�لقوة”  بني  �لتالزم  حالة  عن 

�أن �صاحب  لفكرة  �إك�صاب قوته �صبغة قانونية و�أخالقية. و��صتجابت عملياً 

!!)right is might( لقوة هو د�ئماً على حق�

مرتهن  �لدولية  �لقر�ر�ت  �إنفاذ  �أن  يف  �مل�صكلة  جتليات  �إحدى  وتظهر 

بقر�ر�ت “جمل�ص �الأمن �لدويل”، وحتديد�ً بناء على �لف�صل �ل�صابع من ميثاق 

�الآن(  وحتى   1945 �صنة  )منذ  مرتهن  نف�صه  �الأمن  وجمل�ص  �ملتحدة.  �الأمم 

بحق �لنق�ص �لفيتو لالأع�صاء �خلم�ص �لد�ئمني يف �ملجل�ص )�أمريكا، ورو�صيا، 

وبريطانيا، وفرن�صا، و�ل�صني(، وال يكن �إ�صد�ر �أي قر�ر �إذ� عار�صه ع�صو 

و�حد من هوؤالء. فاإذ� علمنا مدى عمق �لعالقة �ال�صرت�تيجية للغرب بامل�رشوع 

هناك...  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صهيوين  �ليهودي  �للوبي  قوة  ومدى  �ل�صهيوين، 

�صندرك حجم �لوهم �لذي نعلّق �آمالنا عليه.
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م�صالح  بح�صب  توظيفها  مّت  “�ل�رشعية”  هذه  �أن  �لتجربة  وي�صري ر�صيد 

و�إحقاق  �لعدل  من  �الأدنى  �حلد  حتقيق  يف  �أخفقت  و�أنها  �لكبى،  �لدول 

�حلقوق، عندما تتعار�ص مع م�صاحلها �أو م�صالح �أحدها، وخ�صو�صاً عندما 

ذلك  وينطبق  فل�صطني.  وبالذ�ت  و�الإ�صالمي،  �لعربي  بعاملنا  �الأمر  يتعلق 

على ق�صية ك�صمري، وم�صلمي بورما )ميامنار(، وم�صلمي �ل�صني )بالتحديد 

�الإيغور(، وم�صلمي �لقوقاز )�ل�صي�صان...(، و�لبو�صنة، و�الحتالل �الأمريكي 

و�إير�ن،  و�ل�صود�ن  ليبيا  على  �النتقائية  و�لعقوبات  و�لعر�ق،  و�أفغان�صتان 

لقمع  �لغطاء  توفري  حيث  من  �لعربي”،  “�لربيع  دول  مع  �لتعامل  وطريقة 

�صعوبها �أو �ل�صكوت عن �لتدخالت �الإقليمية و�لدولية لدعم �لديكتاتوريات �أو 

�مل�صار�ت �ملخالفة الإر�دة �ل�صعوب.

كما ي�صري ر�صيد �لتجربة �إىل �أن �لواليات �ملتحدة عطلت �الأغلبية �ل�صاحقة، 

�إن مل يكن كل �لقر�ر�ت �لدولية �ل�صادرة عن جمل�ص �الأمن �لتي ُتدين �لكيان 

�الإ�رش�ئيلي �أو ُتلزمه باأي �إجر�ء�ت على �الأر�ص ل�صالح �ل�صعب �لفل�صطيني؛ 

�أ�صل من  بفل�صطني  يتعلق  فيما  مرة   43 نحو  �لفيتو  ��صتخدمت   و�أنها 

دول  بكل  يتعلق  فيما  �ملتحدة،  �الأمم  تاريخ  طو�ل  فيها  ��صتخدمته  مرة   85

�أن �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة �أ�صدرت  �إىل ذلك  �لعامل وق�صاياها. ُي�صاف 

ل�صالح فل�صطني، مل ينفذ منها قر�ر و�حد، مبا يف ذلك قر�ر  550 قر�ر�ً  نحو 

يف  منها  �أخرجو�  �لتي  �ملحتلة  �الأر�ص  �إىل  �لفل�صطينيني  لالجئني  �لعودة  حق 

حرب �صنة 1948، و�لذي تكرر �إ�صد�ره باأ�صكال خمتلفة وعلى مدى �أكرث من 

�صبعني عاماً نحو 120 مرة.

�إنه الأمر م�صتغرب جد�ً، بل �إنه كبرية من كبائر �لعمل �لوطني، �أن تاأتي جهة 

فل�صطينية متنفذة مهيمنة على �حلالة “�لر�صمية” �لفل�صطينية؛ لت�صرتط على 

ف�صائل �ملقاومة �اللتز�م مبا ي�صمى “�ل�رشعية �لدولية” كمدخل للم�صاحلة �أو 

لرتتيب �لبيت �لفل�صطيني...، ولت�صهم يف حماولة تطويع �الإر�دة �لفل�صطينية، 

فيه،  و�صعبها  نف�صها  ورطت  �لذي  “�مل�صتنقع”  يف  �ملقاومة  ف�صائل  ولتدخل 

ولتتابع بيع �لوهم يف �ل�صاحة �لفل�صطينية.
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 الوهم الثاين

 اإقامة دولة فل�شطينية م�شتقلة يف ال�شفة الغربية

 وقطاع غزة من خالل م�شار الت�شوية ال�شلمية

“حلُّ الدولتني”
وهو �لوهم �لذي ُوّقعت على �أ�صا�صه �تفاقية �أو�صلو، و�أن�صئت على �أ�صا�صه 

�ل�صلطة �لفل�صطينية، وهو �ل�صعار �لذي تبنته �الأنظمة �لعربية طو�ل �الأربعني 

مبادرة  ثم   1982 فهد  )�مللك(  �الأمري  مبادرة  منذ  وخ�صو�صاً  �ملا�صية،  �صنة 

�ل�صعودية(؛ و�أ�صبح هذ�  )�لتي عرفت باملبادرة   2002 �الأمري )�مللك( عبد �هلل 

ُبني  وقد  �لدولتني(.  )حلُّ  �لدولية  �ملو�قف  يف  �ملعتمدة  “�لقاعدة”  هو  �لوهم 

�ل�صهيوين  بالكيان  �لفل�صطينيون  �عرتف  �إذ�  �أنه  �لوهم على فر�صية خاطئة 

“�إ�رش�ئيل” و“حقه” يف �لوجود على 77% من �أر�ص فل�صطني �لتاريخية، فاإن 
هذ� �لكيان �صيقوم باالن�صحاب من �الأر�ص �ملحتلة �صنة 1967 )�ل�صفة �لغربية 

وقطاع غزة( وي�صمح باإقامة دولة فل�صطينية م�صتقلة عليها، مبا فيها �رشقي 

�لقد�ص.

�أما �حلقيقة، فاإن م�صار �لت�صوية �ل�صلمية قد مّت ت�صميمه و�لتو�فق عليه يف 

�أو�صلو دون �لتز�م حا�صم من “�إ�رش�ئيل” بحق �ل�صعب �لفل�صطيني باإقامة هذه 

�لدولة �مل�صتقلة، وال ب�صقف و��صح لالن�صحاب من �ل�صفة و�لقطاع، وال بحق 

�لعودة  بحق  �إ�رش�ئيلي  باعرت�ف  وال  �مل�صري،  تقرير  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

بوقف  حتى  وال  �لقد�ص،  �رشقي  من  باالن�صحاب  وال  �لفل�صطينيني،  لالجئني 

�ال�صتيطان وبر�مج �لتهويد يف �الأر�ص �ملحتلة 1967.

�لطرف  �أن  �أثبت  عاماً   27 مدى  وعلى  �ملو�صوع  يف  �لعملي  و�جلانب 

�ل�صهيوين �أد�ر م�صار �لت�صوية و��صتخدمه غطاء ملزيد من �لتهويد و�لتو�صع 

�ل�صلطة  ل  وحوَّ �لغربية؛  �ل�صفة  وباقي  �لقد�ص  يف  خ�صو�صاً  �ال�صتيطاين، 

�ملقاومة،  قوى  ويقمع  �الحتالل  �أغر��ص  يخدم  وظيفي  كيان  �إىل  �لفل�صطينية 
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بر�مج  و�إنفاذ  ودولياً،  و�إ�صالمياً  عربياً  نف�صه  ل�رشعنة  �مل�صار  و��صتخدم 

ومتطلبات  معايري  وفق  �لفل�صطيني  �مللف  �إغالق  بق�صد  �ملنطقة  يف  �لتطبيع 

�جلانب �ل�صهيوين.

***

يبدو حّل �لدولتني و�إقامة �لدولة �لفل�صطينية، كق�صة �لرجل �لذي ��صرتى 

“بلطجي” ينتزعها منه، ويبد�أ باأكلها.  �أنه فوجئ بل�صٍّ  َطبَقاً من �لبيتز�، غري 

ووجهاوؤها  �حلارة  زعماء  تدّخل  ي�صتطع.  فلم  ي�صرتجعها  �أن  �لرجل  حاول 

�لذي  �لل�ص،  هذ�  مع  متو�فقني  كانو�  كبارهم  �أن  غري  �لكبار.  و“�لبالطجة” 

�لتفاو�ص  يتم  �أن  �لتو�فق على  يخدم م�صاحلهم ويعمل حتت رعايتهم؛ فتم 

على  �جللو�ص  �رشوط  من  وكان  حّل.  �إىل  للو�صول  �لطرفني  بني  “�ل�صلمي” 
طاولة �لتفاو�ص �أن ُيتابع �لل�ص �أكل �لبيتز�، بينما ُينع �صاحبها من ��صتخد�م 

“ح�صن  يثبت  �أن  �لرجل  وعلى  منها.  بقي  ما  ال�صرتد�د  “عنيفة”  و�صائل  �أي 

على  �لل�ص  �إجبار  حماولة  من  طرفه،  من  جهة  �أو  �صخ�ص  �أي  مبنع  نو�ياه” 

�لتوقف عن �لتهام �لبيتز�، �أو حتّمل تبعات بلطجته. وعندما �أنهى �لل�ص �أكل 

�لبيتز�، عبَّ �لرجل �صاحب �لبيتز� عن ��صتيائه من �لظلم �لذي حلق به، بالرغم 

من �أنه كان قد و�فق على �لتنازل عن ثالثة �أرباع �رش�ئح �لبيتز� �لتي كان قد 

�أهل �حلارة  �لبيتز�  �أكلها �لل�ص، قبل بدء �لتفاو�ص. وقد تعاطف مع �صاحب 

�لتنازالت  يف  ولكرمه  �صلوكه”،  ولـ“ح�صن  بحقه،  يطالب  الأنه  ووجهاوؤها 

“�لبالطجة” �لكبار ف�صعرو� باالرتياح الأنهم مّررو� �ل�رشقة  �أما  �لتي قدمها. 

�لرجل  هذ�  غباء  على  �صدورهم  يف  �صحكو�  بينما  و“�رشعنوها”،  لزميلهم 

حكمته  بامتد�ح  �لرجل  و��َصو�  �أنهم  غري  �لو�طي”؛  “َحيْطه  وعلى  وجبنه، 

وحر�صه على “�ل�صالم”، وعدم �ت�صافه بـ“�الإرهاب”.

***
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منذ �لبد�ية مل تكن هناك رغبة حقيقية جادة دولية يف �إقامة دولة فل�صطينية 

“�ل�صلمية”  �ملبادر�ت  وكل   .1948 حرب  بعد  فل�صطني  من  تبقى  ما  على 

�لغربية  �ل�صفة  �ل�صيادة يف  �الإ�رش�ئيلية ال تتبنى فكرة دولة فل�صطينية كاملة 

�إيجال  خطة  من  �أ�صا�صاً  تنطلق  �الإ�رش�ئيلية  �ملبادر�ت  ومعظم  غزة؛  وقطاع 

تطور  مع  �ملتنا�صبة  �لتكييفات  بع�ص  يف  �إال  تتجاوزها  وال   ،1967 �صنة  �آلون 

هي  لـ“�إ�رش�ئيل”  �ل�رشقية  �حلدود  �أن  �عتبار  على  ت�صتند  وهي  �الأو�صاع. 

حدودها مع �الأردن، مبا يف ذلك �حلدود �ل�رشقية لل�صفة �لغربية، وخط يقطع 

�لبحر �مليت من منت�صفه، و�صّم �ملناطق �لغربية لغور �الأردن و�رشقي �لقد�ص، 

و�إقامة حكم ذ�تي للفل�صطينيني.

�لواليات �ملتحدة حافظت طو�ل �أكرث من خم�صني عاماً ما�صية، على كونها 

�لالعب �لدويل �الأ�صا�صي يف �مللف �لفل�صطيني. وبالرغم من �لتز�مها “�ل�صكلي” 

�لدويل  �لغطاء  بتوفري  �ملا�صية  �ل�صنو�ت  طو�ل  قامت  �أنها  �إال  �لدولتني،  بحل 

�ال�صتيطان  بر�مج  ومتابعة  �الأر�ص،  على  �حلقائق  لبناء  �ل�صهيوين،  للكيان 

من  و�إفر�غه  حمتو�ه  من  �لدولتني  حل  “جتويف”  عملياً  مّت  بحيث  و�لتهويد، 

م�صمونه. ومنعت �لواليات �ملتحدة �إلز�م �لكيان دولياً باأي �صيء ُيجبه على 

�الن�صحاب من �الأر�ص �ملحتلة �صنة 1967، �أو بحّل �لدولتني، �أو بوقف عدو�نه 

على �الأر�ص و�الإن�صان، �أو بوقف �ال�صتيطان وبر�مج �لتهويد و�العتد�ء على 

�ملقد�صات. وكانت جاهزة د�ئماً ال�صتخد�م حق �لنق�ص �لفيتو يف جمل�ص �الأمن، 

للكيان  عملياً  وّفر  ما  وهو  �ل�صهيونية.  للممار�صات  �الإد�نة  درجات  الأدنى 

�ل�صهيوين بيئة مثالية لتدمري حّل �لدولتني. 

�حلق  �أعطى  �لذي  �الأكب  “�لبلطجي”  دور  �ملتحدة  �لواليات  ومار�صت 

و�حلرية لل�ص اللتهام “�لبيتز�”. يف �لوقت �لذي �حتكرت فيه دور “�لر�عي” 

يفر�ص  ريثما  �لوقت،  بتقطيع  يقوم  �لذي  �لو�صيط  ودور  �لت�صوية،  مل�صار 

�ل�صهاينة ت�صورهم على �الأر�ص. �أما �لدول �لكبى و�ل�صغرى �الأخرى، فلم 

حّل  على  مو�فقتها  وكانت  �الأمريكية؛  �حلمر�ء  �خلطوط  جتاوز  على  جتروؤ 
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�لدولتني تت�صف بال�صعف و�لعجز، �أو �لال مباالة وعدم �جلدية، يف �إيجاد �أي 

ديناميات فاعلة لفر�ص هذ� �حلل �صمن م�صار �لت�صوية. وهو ما يوؤكده �صلوك 

�لرباعية �لدولية، ودول �لبيك�ص، وغريها طو�ل �ل�صنو�ت �ملا�صية.

***

�الأيديولوجية  وفق  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  تدير  �لتي  �لعقلية  ز�لت  وما 

�ل�صهيونية ال توؤمن بدولة فل�صطينية م�صتقلة غربي نهر �الأردن، وال يتجاوز 

�لهيمنة  حتت  �ل�صالح  منزوع  فل�صطيني  كيان  عن  �أحز�بها  معظم  حديث 

�ل�صهيونية، يدير �ل�صكان، بينما يعي�ص �ل�صهاينة “��صتعمار�ً نظيفاً” يهيمن 

على �الأر�ص وما فوقها وما حتتها، وعلى مد�خلها وخمارجها.

هذه �لروؤية �ل�صهيونية ال ُيغرّيها “ح�صن �ل�صلوك” �لفل�صطيني، وال �لعربي، 

وال �الإ�صالمي، وال �لدويل؛ و�إمنا تغرّيها �ملقاومة �مل�صلحة �لتي ُتفقدها ركائز 

�أمنها و�قت�صادها و��صتقر�رها، فت�صطر لالن�صحاب حتت قعقعة �ل�صالح.  
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 الوهم الثالث

حّل “الدولة الواحدة” 

�لعن�رشي  �لنظام  تفكيك  ي�صمى  مبا  مرتبط  عنه  نتحدث  �لذي  و�لوهم 

حترير  عن  هنا  نتحدث  ول�صنا  �ل�صيا�صي.  �لن�صال  خالل  من  �ل�صهيوين 

من  �أر�صه  على  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �إر�دة  وفر�ص  �ل�صهاينة،  من  فل�صطني 

خالل دولة و�حدة م�صتقلة، �أو كجزء متّحد مع �أمته �لعربية �الإ�صالمية، فهذ� 

لي�ص وهماً، بل هو حقٌّ �صيتحقق طال �لزمان �أم َق�رُش. 

�لعمل  يف  وهماً  باعتباره  �لو�حدة”  “�لدولة  خيار  عن  �حلديث  يبدو  قد 

�لفل�صطيني مزعجاً لفل�صطينيني عديدين. �إذ يتم ت�صويق هذ� �خليار باعتباره 

يف  معهم  ن�صرتك  و�لذي  �لدولتني”،  “حّل  خيار  �صقوط  بعد  �الأف�صل  �خليار 

�لقناعة ب�صقوطه، و�أنه وهم من �الأوهام �لتي حتدثنا عنها �صابقاً. كما قد يرى 

طرحاً  �لو�حدة  �لدولة  حّل  يف   1948 �ملحتلة  �الأر�ص  فل�صطينيي  من  �لعديد 

�لوقت  �الإ�رش�ئيلي. وهو يف  �ل�صهيوين  �لعن�رشي  �لكيان  مقبوالً يف مو�جهة 

فيما  �لدولية، خ�صو�صاً  �لبيئة  يف  �أن يكون مقبوالً  ُيقدِّم منطقاً يكن  نف�صه، 

يف  حدث  ما  غر�ر  على  “�الأبارتايد”  �لعن�رشي  �لنظام  تفكيك  بفكرة  يتعلق 

جنوب �إفريقيا، وباعتبار �أنه �آخر كيان عن�رشي يف �لبيئة �لدولية.

�أن �لن�صال �لفل�صطيني تركز  كما جتد هذه �لدعوة �أر�صيتها �لتاريخية يف 

 .1948-1918 �لبيطاين  �الحتالل  فرتة  طو�ل  �لو�حدة  �لدولة  فكرة  على 

دعت  عندما   1968 �صنة  فتح  حركة  طرح  يف  �لفكرة  لتبني  عودة  هناك  وكان 

مل�رشوع �لدولة �لديوقر�طية �لعلمانية �لو�حدة �لتي يت�صاوى فيها �مل�صلمون 

و�مل�صيحيون و�ليهود؛ كما تبنتها ف�صائل فل�صطينية �أخرى.

ويختلف دعاة �لدولة �لو�حدة بني فكرة �لدولة ثنائية �لقومية �لتي يتو�فق 

�آخر؛  ُي�صيطر طرف على  �أن  �ل�صلطة، دون  تقا�صم  �لعرب و�ليهود على  فيها 

كمو�طنني  �جلميع  مع  تتعامل  �لتي  �لعلمانية  �لديوقر�طية  �لدولة  وبني 
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وهو  و�لعرقية،  �لدينية  خلفياتهم  �إىل  �لنظر  ودون  �لقانون،  �أمام  مت�صاوين 

�خليار �لذي ييل �إليه �أغلب دعاة �لدولة �لو�حدة.

ورمبا لَوَّح دعاة حّل �لدولتني )كما فعل عدد من قياد�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية( 

برتك هذ� �حلل �إىل حّل �لدولة �لو�حدة، كنوٍع من �لتهديد و�ل�صغط باجتاه دفع 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي للم�صي ب�صكل جدي يف حّل �لدولتني.

�أما �الحتجاج بحل �لدولة �لو�حدة خالل �الحتالل �لبيطاين )قبل 1948( 

فهو يف غري مكانه منهجياً ومو�صوعياً؛ �إذ �إن �ل�صعب �لفل�صطيني كان ما يز�ل 

�ملتحدة  �الأمم  �أنظمة  وفق  حقه  من  وكان  للتهجري؛  يتعر�ص  ومل  �أر�صه  على 

كان حيث  �مل�صري،  تقرير  حق  يار�ص  �أن  �لبيطاين  �النتد�ب  �نتهاء   وبعد 

ما يز�ل يلك �أكرث من 94% من �الأر�ص، و�أكرث من 68% من �ل�صكان. �أما وقد 

ر وطرد  ن�صاأ �لكيان �ل�صهيوين على نحو 77% من �أر�ص فل�صطني، بعد �أن هجَّ

�الأر�ص،  تلك  �ملقيمني على  �لفل�صطينيني  �ألف( من   800 )�أكرث من   %83 نحو 

ل �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني �إىل م�رشوع حترير، ولي�ص �إىل جمرد  فقد حتوَّ

و�ملُ�رشِّدين  لالأر�ص  �ملغت�صبني  �ملحتلني،  �مل�صتعمرين  مع  مت�صاوية  حقوق 

الأهلها �الأ�صليني.

من ناحية ثانية، فاإن �الحتجاج بف�صل حّل �لدولتني كذريعة للذهاب �إىل 

حقيقته يف  هو  فل�صطني؛  �حتالل  �ل�صهاينة  �أمت  �أن  بعد  �لو�حدة،  �لدولة   حّل 

ال يعّب عن جاذبية �لفكرة �أو عمليتها؛ و�إمنا يعّب عن مدى �لغرور و�لعجرفة 

و�لتمادي يف فر�ص �لت�صور�ت �ل�صهيونية، �لذي حال دون �لو�صول �إىل �أي 

من “�حللول �لو�صط”. �إذ �إن �للجوء �لفل�صطيني و�لعربي �إىل حّل �لدولتني مل 

ياأِت �إال بعد ��صتنفاذ �لو�صائل حلل �لدولة �لو�حدة، و�لقناعة �ليقينية بالرف�ص 

�ل�صهيوين �ملطلق لها. الأن حّل �لدولة �لو�حدة يعني بب�صاطة �إنهاء �مل�رشوع 

و�إطالق  بنف�صه،  لنف�صه  �إلغاءه  تعني  عليه  ومو�فقته  وتفكيكه،  �ل�صهيوين 

بدرجات  مقبوالً  �لدولتني  حّل  كان  فاإذ�  ر�أ�صه.  على  �لرحمة”  “ر�صا�صة 
�لو�حدة  �لدولة  حّل  فاإن  معتبة؛  �صهيونية  �إ�رش�ئيلية  �رش�ئح  لدى  متفاوتة 
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ال يجد له �صوقاً وال �عتبار�ً جدياً يف �أيٍّ من �الأو�صاط �الإ�رش�ئيلية �ل�صهيونية. 

ولذلك، فلو �فرت�صنا جدالً �أن حّل �لدولتني “ممكن”، فاإن حّل �لدولتني يدخل 

وعندما  �ل�صهيوين؛  �ال�صتيطاين  �ملجتمع  روؤية  وفق  “�مل�صتحيل”  د�ئرة  يف 

��صتحالًة.  �أكرث  �لو�حدة  �لدولة  حّل  ي�صبح  م�صتحيالً،  �لدولتني  حّل  يكون 

ولعل �ل�صهاينة عندما يجدون �أنف�صهم م�صطرين حتت �صغط �لعمل �ملقاوم 

على  �لدولتني  حّل  مرة  مئة  �صيف�صلون  فاإنهم  �ل�صعبة،  �خليار�ت  �إىل  للجوء 

و�صيطرتهم  �ل�صهيوين،  م�رشوعهم  لهم  �صيبقى  الأنه  �لو�حدة،  �لدولة  حّل 

��صتمر�ر  �إىل  �ليهودية لكيانهم، باالإ�صافة  �لطبيعة  �الأر�ص وعلى  على معظم 

�الإ�رش�ئيلي  �ل�رشيك  غاب  ما  �إذ�  عام،  وب�صكل  بهم.  �لدولية  �لبيئة  �عرت�ف 

�إىل وهم  ل  �لو�حدة”، فاإن هذ� �حلل يتحوَّ �لدولة   “ �ليهودي �ملفرت�ص يف حّل 

و�رش�ب وتفكري متنيات. 

***

و�ل�صهيونية  �ليهود  بني  �لعالقة  فّك  عن  ثالثة،  ناحية  من  �حلديث،  �أما 

و�صط �لتجمع �ال�صتيطاين يف فل�صطني �ملحتلة، فرمبا بد� منطقياً الأول وهلة، 

من  وخ�صو�صاً  �لفكرة  لهذه  رو�  نظَّ ملن  �ملا�صية  عام  �ملئة  جتربة  �أن  غري 

�ل�صو�هد ت�صّب باجتاه مزيد  �إن  �أثبتت ف�صلها... . بل  �لي�صارية، قد  �لتيار�ت 

فل�صطني  يف  �ل�صهاينة  لليهود  و�لعن�رشي  و�لقومي،  �لديني،  �لتطرف  من 

�ملحتلة، وخ�صو�صاً يف �ل�صنو�ت �لع�رشين �ملا�صية.

تظهر ال  �لعالقة  فّك  من  �لنوع  هذ�  �أن  �إىل  ت�صري  �لو�قعية  �لتجربة   ولعل 

بو�دره �إال حتت �رشبات �ملقاومة، و�لعمل �النتفا�صي �لفعال �لذي ُيفقد �ملجتمع 

�ل�صهيوين �لعمودين �للذين ي�صتند �إليهما يف �حتالله وهما �الأمن و�القت�صاد، 

وُيدخله يف �أزمة �لبحث عن �لبد�ئل، ويحّول بقاء �ملجتمع �ل�صهيوين و�الحتالل 

�إىل عملية مكلفة ال حُتتَمل، و�إىل عبء ال ُيطاق. �أما و�أن �ملجتمع �ل�صهيوين “يدُّ 

�إ�صالمية �صعيفة ومفككة ومتخلفة وُمطبّعة، ويعي�ص  رجليه” يف بيئة عربية 
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حماوالت  كّل  فاإن  �أوروبا...  يف  �لفرد  دخل  يو�زي  �صنوي  بدخل  فيه  �لفرد 

�الإقناع وكّل ق�صائد �لهجاء و�لغزل و�لرجاء ال حُترِّك �صعرًة لدى �ل�صهاينة. 

لدى  �لو�حدة”  “�لدولة  حّل  ي�صكله  �لذي  �الإغر�ء  فاإن  رابعة،  جهة  من 

�ملجتمع �لدويل، على غر�ر ما حدث يف جنوب �إفريقيا، ال يبدو طرحاً متما�صكاً 

متاماً. فالقوى �لغربية �لكبى �لتي رعت وترعى �مل�رشوع �ل�صهيوين، ترى 

فيه قلعة متقدمة يف قلب �لعامل �لعربي و�الإ�صالمي لتنفيذ �أهد�فها �ال�صرت�تيجية 

و�لتخلف، و�لت�رشذم  �ل�صعف  د�ئرة  يف  و�إبقائها  �ملنطقة،  على  �ل�صيطرة   يف 

�لعقود  مدى  على  َيلُّو�  �أو  �الأمريكان  يكّل  مل  ولذلك،  ملنتجاتها.  و�صوقاً 

“�إ�رش�ئيل” هي  �أن  �إد�ر�تهم وروؤ�صائهم من �لتاأكيد على  �ملا�صية وباختالف 

�لطبيعة  �أن  �لقوى  �أو�صطية. وتدرك هذه  �ل�رشق  �صيا�صتهم  �لز�وية يف  حجر 

�أنها  لبقائه و��صتمر�ره. كما  �لكيان هي متطلٌب  لهذ�  �ل�صهيونية”  “�ليهودية 
كثري  لدى  و�لثقافية  �لدينية  �خللفيات  �إىل  بالنظر  عن�رشياً  نظاماً  فيه  ترى  ال 

من �صانعي �لقر�ر، خ�صو�صاً �أولئك �لذين يلكون خلفيات بروت�صتانتينية. 

و�إذ� كانت هذه �لقوى تتبنى حل �لدولتني فاإن �نتقالها �إىل حّل �لدولة �لو�حدة 

و�أ�صبح  عليها  كبري  عبء  �إىل  �لكيان  هذ�  حتّول  �إذ�  �إال  �صعوبة؛  �أكرث  ُي�صبح 

حلالتها  �ملنطقة  با�صتعادة  �أ�صا�صاً  يرتبط  �أمر  وهذ�  نفعه؛  من  �أكب  �رشره 

�لنه�صوية وعنا�رش قوتها، وبت�صاعد �لعمل �ملقاوم يف فل�صطني.

باالإ�صافة �إىل ذلك فاإن حّل �لدولتني ما ز�ل يلقى قبوالً من معظم دول �لعامل، 

عديدة  دول  �إىل  باالإ�صافة  فل�صطني؛  بدولة  ر�صمياً  منها   137 يعرتف  حيث 

�لت�صوية.  م�صار  يف  جناحات  حتقيق  بانتظار  ولكنها  �حلل  هذ�  تتبنى  �أخرى 

�ل�صهيوين،  �لكيان  وجتاوزه  ف�صل،  �لذي  �لدولتني  حّل  حال  هذ�  كان  فاإذ� 

بالك  فما  عليها؛  �لدولية  لل�صغوط  قيمة  وال  �لقانون”  فوق  كـ“دولة  وتعامل 

يجد  قد  �آخر؛  نوٍع  من  م�صو�ر  �إىل  �صيحتاج  �لذي  �لو�حدة”  “�لدولة  بحّل 

�لفل�صطينيون �أنف�صهم “بعد عمر طويل” �أنهم كانو� يجرون خلف �ل�رش�ب.
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ويف كل �الأحو�ل، فقد حذرنا �صابقاً من �لوقوع يف وهم “�ل�رشعية �لدولية” 

�لتي ال يكن �ملر�هنة عليها يف �نتز�ع �حلقوق وحترير �الأر�ص، خ�صو�صاً يف 

�حلالة �لفل�صطينية.

***

�الأر�ص  هوية  عن  �لو�حدة  �لدولة  دعاة  يجيب  ال  خام�شة،  ناحية  من 

و�الإن�صان يف فل�صطني بعد �إقامة هذه �لدولة، وهل �صتعود �إىل طابعها �لعربي 

�الإ�صالمي؟ وهل من حق كافة �مل�صتوطنني �ليهود �لذين جاوؤو� على مدى �أكرث 

بحق  �الحتفاظ  يهود�ً،  كونهم  ملجرد  فقط  �لعامل  بقاع  كافة  من  عام  مئة  من 

“�لفل�صطينية”؟! وهل يحق ملن جاء بقوة �ل�صالح وحتت  �ملو�طنة و�جلن�صية 

�إر�دة �ل�صعب �لفل�صطيني و�الأمة �لعربية و�الإ�صالمية،  غطاء �الحتالل و�صّد 

�لو�حدة  �لدولة  دعاة  ير�صى  �أ�صا�ص  �أي  وعلى  و�جلن�صية.  �ملو�طنة  تلك  �أخذ 

�إعطاء هذ� �حلق ملجموعات من �لغز�ة �ملحتلني؟!

وقد يجادل �لبع�ص �أنه عندما تت�صكل �لدولة �لو�حدة، فاإن �لكثري من هوؤالء 

وف�صله.  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  �نتهاء  بعد  بلد�نهم،  �إىل  بالعودة  �صريغبون 

�رشٌب  ذلك  لكن  �لو�حدة...  �لدولة  فكرة  على  “تكتيكياً”  يو�فق  فاإنه  ولذلك 

من “�ل�صذ�جة” �ل�صيا�صية �إذ� مل يكن يدرك �أن �ل�صهاينة و�عون لهذه �ملاآالت 

متاماً.

�إىل  �لدعوة  فاإن  �لذهن،  يف  يو�صع  �أن  يجب  �لذي  ال�شاد�س  العتبار  اأما 

�لدولة �لو�حدة قد تنعك�ص �صلباً على �لعمل �ملقاوم �صّد �مل�رشوع �ل�صهيوين، 

من  هروباً  وت�صبح  قانونية؛  �صيا�صية  حقوقية  معركة  �إىل  �ملعركة  بتحويل 

فيه  ت�صري  �لذي  �لوقت  يف  للبو�صلة؛  وت�صتيتاً  و�أثمانها  وتكاليفها  �ملقاومة 

�ملوؤهل، كما  �مل�صلح( هو  �أ�صكاله )وخ�صو�صاً  �ملقاوم بكافة  �لفعل  �إىل  �لدالئل 

�أ�رشنا، لتوفري “�حلر�رة” �لكافية لتفكيك �لعالقة بني �ليهود و�ل�صهيونية.

ومن ناحية �شابعة، فاإن �لدعوة للدولة �لو�حدة قد توّفر “�رشعنة” غري 

�لدولة  م�رشوع  �إىل  �صمها  باعتبار  �لغربية،  �ل�صفة  يف  لالحتالل  مق�صودة 
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�إىل  �لتي ي�صعى  �لدولة  باعتباره  “�لو�قعي” مع �الحتالل  �لو�حدة، و�لتعامل 

تفكيك عالقتها بال�صهيونية؛ يف �لوقت �لذي يتابع �مل�رشوع �ل�صهيوين عمله 

ي�صتفرغو�  �أن  لهوؤالء  ويرتك  و�الإن�صان،  �الأر�ص  تهويد  يف  �ملنظم  �ملنهجي 

يف  جهودهم  �لدولتني  حّل  دعاة  �إخو�نهم  ��صتفرغ  كما  و�أوقاتهم،  جهودهم 

�ل�صنو�ت �خلم�صني �ملا�صية.

�ل�صهاينة  يرفع  ال  حتى  �لو�حدة،  للدولة  �لبع�ص  يدعو  واأخرياً،  وثامناً، 

�لبحر”؛  يف  �ليهود  “يرمو�  �أن  يريدون  �لتحرير  م�رشوع  دعاة  باإن  عقريتهم 

�لتحرير هو م�رشوع  فاإن م�رشوع  بالتاأكيد دعوى كاذبة. وباخت�صار  وهي 

�إن�صاين، و�أ�صحاب هذ� �مل�رشوع معنيني بعودة �حلقوق  نه�صوي ح�صاري 

�إىل �أ�صحابها وبعودة فل�صطني �إىل �أهلها؛ وبتحقيق �لعدل لكل �إن�صان مهما كان 

�أو قوميته وِعرقه، ولي�صو� معنيني بتقدمي �لوعود و�لتنازالت  دينه وطائفته 

ينبغي  ر �صعبها ونهب خري�تها. وال  �مل�صبقة ملن دّمر فل�صطني وهجَّ �ملجانية 

الأ�صحاب �مل�رشوع �أن يح�رشو� �أنف�صهم يف ز�وية �لبحث عن حلول للم�رشوع 

�ل�صهيوين ونتائج �حتالله، و�لتي ينبغي �أن يتحملها بنف�صه. 

بالفعل  رمو�  كيف  للعامل  ُيبرون  ال  �أنف�صهم  �ل�صهاينة  فاإن  �ملقابل،  ويف 

�الأر�ص، وال  �أقطار  �لبحر و�صتتوه يف  1948 يف  �لفل�صطيني يف حرب  �ل�صعب 

يهتز لهم �صمري على جر�ئمهم على مدى �أكرث من �صبعني عاماً؛ ولديهم من 

�أر�صهم،  �إىل  بالعودة  �لفل�صطينيني  �لالجئني  حق  لرف�ص  يكفي  ما  �لوقاحة 

بالرغم من �أن كل �لعامل يقف معهم يف هذ� �حلق. و�إذ� كانو� يلكون حد�ً �أدنى 

بع�ص  مثالً  وليعاجلو�  �مل�صتقبل،  “فز�عة”  �إثارة  عن  فليكّفو�  �الإن�صانية،  من 

�لالجئني  حلق  ولري�صخو�  فل�صطني،  �صعب  جتاه  فعالً  �أيديهم  �قرتفت  ما 

�لفل�صطينيني �لطبيعي و�لبديهي بالعودة.

***

يجذب  قد  ومنطق  �إغر�ء  ذ�ت  ظاهرها  يف  �لو�حدة  �لدولة  فكرة  �صتبقى 

�لعديدين؛ لكنها تظل يف �ل�صياق �ملنهجي و�ملو�صوعي فر�صية ال يكن �لبناء 
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كان  �إذ�  �إال  عليه؛  �حلقيقية  �ملر�هنة  يكن  ال  ت�صويقياً  دعائياً  وعمالً  عليها، 

�ملق�صود بالدولة �لو�حدة حترير فل�صطني و�إ�صقاط �مل�رشوع �ل�صهيوين حتت 

و�الأمة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �إر�دة  وفق  �لدولة  هذه  و�إقامة  �ملقاومة،  �رشبات 

�لعربية و�الإ�صالمية.

�إن  �لعامل،  �أحر�ر  وكل  و�مل�صلم  و�لعربي  �لفل�صطيني  �صيعود  وبالتايل، 

عاجالً �أو �آجالً، �إىل �ملربع �الأ�صا�صي مل�رشوع �لتحرير وهو مربع �ملقاومة.
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 الوهم الرابع

اجلمع بني ال�شلطة ببنيتها احلالية وبني

املقاومة امل�شلحة حتت االحتالل

�أو  �مل�صلحة  �ملقاومة  تتبنّى  فل�صطينية  �صلطة  بقيام  “�إ�رش�ئيل”  ت�صمح  لن 

�إر�دة  عن  تعّب  �ملقاومة  هذه  كانت  لو  حتى  �حتاللها،  حتت  لها  غطاء  توّفر 

�ل�صعب �لفل�صطيني، وتفوز يف �النتخابات �لت�رشيعية و�لرئا�صية فوز�ً كا�صحاً.

على  ينازعك  �ل�صهيوين  �لعدو�ين  �الإحاليل  �ال�صتيطاين  �الحتالل  �إن 

برنامج  ولديه  هويته،  وعلى  �الإن�صان  وينازعك على  هويتها،  وعلى  �الأر�ص 

جمعية  لي�ص  وهو  �لهوية.  وتغيري  لل�صيطرة  ومتدرج  ممنهج  ��صرت�تيجي 

خريية، كما �أنه لي�ص حالة “ديوقر�طية حترتم حقوق �الإن�صان” خ�صو�صاً 

عندما يتعلّق �الأمر باأر�ص فل�صطني وباالإن�صان �لفل�صطيني. وقام هو بتكييف 

غبياً لي�ص  بالتايل  وهو  �الأهد�ف.  هذه  مع  للتماهي  لل�صلطة  �لوظيفية   �لبنية 

لدرجة �أن ي�صمح لك بالتعبئة، و�لتح�صيد، و�ال�صتفادة من �الإمكانات �ملوؤ�ص�صية 

و�ملادية وتبنّي �لعمل �ملقاوم للتخل�ص منه. 

حكومتها،  و�صكلت   2006 يف  باالنتخابات  حما�ص  فازت  فعندما  ولذلك، 

قام �ل�صهاينة بحمالت ع�صكرية و�غتياالت وجمزرة خميم �ل�صاطئ، حل�رش 

بعملية  �لع�صكري  للرد  حما�ص  دفع  مما  �لرد؛  �أو  �لتطويع  ز�وية  يف  حما�ص 

�أنه ال يكن ��صتيعابها  2006، حيث ثبت  “�لوهم �ملتبدد” يف حزير�ن/ يونيو 
يف م�صار �لت�صوية، فقام �ل�صهاينة بحملة ع�صكرية و��صعة وبحملة �عتقاالت 

�صلّت عمل حكومة حما�ص يف �ل�صفة، كما �صلّت �ملجل�ص �لت�رشيعي. ولي�ص ثمة 

�أفق، بعد جتربة �لـ 16 عاماً �ملا�صية، باإمكانية �أن تقود حكومة تتبنى �ملقاومة 

�مل�صلحة �حلكومة يف �ل�صفة �لغربية. �أما جناح حما�ص يف قطاع غزة فيعود �إىل 

�الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي �لكامل منه، و�كتفائه بح�صاره من �خلارج، مع قدرة 

قوى �ملقاومة على تطوير �إمكاناتها للدفاع عن �لقطاع �صّد عدو�نه.
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يبقى ثمة �أمر يحتمل �لنقا�ص، وهو �إمكانية �إعادة تعريف وتكييف �ل�صلطة 

مو�جهة  يف  �صعب  بيئة  مع  يتو�ءم  مبا  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ملوؤ�ص�صية  وبناها 

�ل�صمود  تعزيز  مع  يتو�ءم  مبا  �ملوؤ�ص�صية  �لبنى  تت�صكل  و�أن  �الحتالل. 

و�صيا�صياً،  �قت�صادياً،  هيمنته  عن  و�خلروج  �الحتالل،  حتت  �لفل�صطيني 

و�أن  �الأمني؛  و�لتن�صيق  �لتعاون  و�إلغاء  وثقافياً...  وتعليمياً،  و�جتماعياً، 

تكون حالة �الحتكاك مع �لعدو مرتبطة ب�رشور�ت �الأمر �لو�قع و��صتثناء�ت 

�ملتطلبات �ملعي�صية �لتي ُتقدر بقدرها. وعند ذلك فاإن �ل�صلطة �لقائمة تركز على 

خدمة �ل�صعب �لفل�صطيني، بينما ترتك �ملقاومة و�صاأنها، �إن مل ت�صتطع تبنيها �أو 

توفري �لغطاء لها. فاإذ� ما رف�ص �ل�صهاينة، وقامو� بالهيمنة �ملبا�رشة على �أي 

من خطوط �لعمل �خلدمية، فعند ذلك يتحملون هم �أعباءه وم�صوؤولياته كقوة 

�حتالل، بينما تتابع �ملقاومة عملها. وبالتايل، ُيحّول �لفل�صطينيون خ�صارتهم 

�لتكاليف و�الأثمان على �الحتالل،  �إىل مزيد من  �ملوؤ�ص�صات  �ملحتملة الأي من 

)تعليمية،  ن�صالية  عملية  هو  �الحتالل  حتت  �ملوؤ�ص�صي  �لعمل  �أن  مبعنى 

و�قت�صادية، وثقافية، و�صحية...( و�أي خ�صارة فيها يجب �أن ت�صهم يف رفع 

وترية �لن�صال، وتك�صف �لوجه �لقبيح لالحتالل.

�أما �إن �أر�دت حما�ص وقوى �ملقاومة �لدخول يف �النتخابات �لت�رشيعية كمعب 

�إجباري لل�رشعية �لفل�صطينية )مع �أن هذه �لفكرة نف�صها �أ�صبحت م�صتبعدة، 

يف  لالنتخابات  عبا�ص  تعطيل  بعد  خ�صو�صاً  �فرت��صية  حالة  �إىل  و�أقرب 

2021/4/29(، فيجب �أن يكون و��صحاً �أنه لي�ص هناك ثمة مر�هنة على حكومة 

تديرها �ملقاومة، وفق �لنمط �لتقليدي لل�صلطة �مل�صممة خلدمة �الحتالل، و�أن 

�أي�صاً. وهو ما قد  �إجباري  �ل�صلطة وتكييفها وطنياً هو م�صار  �إعادة تعريف 

كافة  �صي�صتخدم  �لذي  لالحتالل،  بالن�صبة  وجودها  مبر�ت  �ل�صلطة  يفقد 

على  �ملقاومة  �صيطرة  جدالً  �فرت�صنا  لو  �أنه  �أي  لتطويعها.  �ملمكنة  �الأدو�ت 

�ل�صلطة يف �ل�صفة مبا�رشة �أو من خالل من يثّل برناجمها؛ فاإن ذلك �صيُحولها 

�الأر�ص،  يحتلون  �لذين  وحلفائه  �الحتالل  مع  ��صتباك  حالة  �إىل  بال�رشورة 
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ويتحكمون بالبنى �لتحتية، وباملو�رد �ملالية لل�صلطة و�صادر�تها وو�رد�تها، 

تتكيف  �أن  فاإما  وبالتايل،  �ملوؤ�ص�صات.  وعمل  و�ملو��صالت،  �الأفر�د،  وبحركة 

�ل�صلطة مع بنية �لبنامج �ملقاوم، �أو تتكيف �ملقاومة )ولو بدرجة �أو باأخرى( 

مع متطلبات �الحتالل؛ �أو تنهار �أو تتعطل �ل�صلطة �أو عدد من موؤ�ص�صاتها.
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 الوهم اخلام�س

�شناعة قرار فل�شطيني م�شتقل حتت االحتالل

رمبا كان جمرد مناق�صة �لفكرة نف�صها �أمر�ً م�صتبعد�ً قبل �تفاقات �أو�صلو. 

وكان �لتفكري بعقد جمل�ص وطني، �أو جمل�ص مركزي فل�صطيني، �أو لقاء جلنة 

تنفيذية حتت �الحتالل �أقرب �إىل نكتة �صمجة ووقحة. ومنظمة �لتحرير طو�ل 

�لفرتة 1967–1993 مل تكن فقط تعقد لقاء�تها يف �خلارج، بل كانت ت�صتبعد 

�لنِّ�صاب عند عقد  1948( من  و�أر��صي  )�ل�صفة و�لقطاع  �لد�خل  فل�صطينيي 

�أدخلت نحو مئة ع�صو  �ل�صبعينيات  �أو�خر  �لوطني. ففي  �ملجل�ص  �جتماعات 

180، وبقيت �أ�صماوؤهم  �إىل  �أبناء �لد�خل يف ع�صوية �ملجل�ص، ز�دو� الحقاً  من 

غري معلنة، خ�صيًة على �صالمتهم، ومل يكونو� ُيحت�صبون يف ن�صاب �النعقاد؛ 

حتى ال يت�صبب �الحتالل بتعطيل عمل �ملجل�ص من خالل منع عدد من �أع�صائه 

من �حل�صور.

ولطاملا تباهت حركة فتح و�صّددت على �صناعة �لقر�ر �لفل�صطيني �مل�صتقل؛ 

�لتحرير  منظمة  عّطلت  �أو�صلو  �تفاقات  بعد  �ل�صيا�صية  �ملمار�صة  �أن  غري 

�جتماعات  عقد  فتح(  )قيادة  �ملنظمة  قيادة  �أر�دت  وعندما  وموؤ�ص�صاتها. 

فاأ�صبح  �الحتالل.  حتت  بعقدها  قامت  للمنظمة،  �لتمثيلية  للموؤ�ص�صات 

�لوطني  �ملجل�ص  �جتماعات  لعقد  �صمنياً(  )ولو  �الإذن  يعطي  �لذي  هو  �لعدو 

�إف�صال وتعطيل  �لتنفيذية... وهو قادر متى �صاء على  �للجنة  �أو  �أو �ملركزي، 

�أو  �الأع�صاء، ومنع دخول  ي�صاء من  و�إبعاد من  �عتقال  �أو  هذه �الجتماعات، 

�خلارج  يف  فل�صطني  الأبناء  خطري  تغييب  حدث  كما  �الأع�صاء.  من  �أي  خروج 

)وهم �أكرث من ن�صف �ل�صعب �لفل�صطيني(. باالإ�صافة �إىل �أنه مل يكن باالإمكان 

�ملقاومة  ف�صائل  بتغييب  �لتحرير  منظمة  يف  حقيقي  موؤ�ص�صي  �إ�صالح  عمل 

�أ�صبابها  �أحد  كان  و�لتي  �الإ�صالمي،  و�جلهاد  حما�ص  وحتديد�ً  �لفل�صطينية، 

عقد �الجتماعات حتت �الحتالل.
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�أاّل  �لبد�هة  فمن  وم�صتقالً،  حّر�ً  يكون  �أن  �لفل�صطيني  للقر�ر  �أريد  ما  �إذ� 

يكون لالحتالل تاأثري يف مدخالته وخمرجاته، ويف عقد �جتماعاته ويف ح�صور 

�أجندته  يفر�ص  �لذي  �لغائب”  “�حلا�رش  هو  �الحتالل  يكون  و�أال  �أع�صائه، 

على حركات مقاومة تقول �إنها ت�صعى للتخل�ص منه. ولذلك فهذه �الجتماعات 

�ملتعلقة ب�صناعة �لقر�ر يجب �أن تكون خارج مناطق �الحتالل. وغري ذلك هو 

نوع من �ملماحكة وخد�ع �لذ�ت؛ �أو ��صت�صالم الإر�دة �الحتالل.
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 الوهم ال�ساد�س

قيادة امل�شروع الوطني بقيادة متنازلة عن الوطن!!

وهذ� من عجائب �لتاريخ �لفل�صطيني و�لتجربة �لفل�صطينية.

يف  فل�صطني  �أرباع  ثالثة  من  �أكرث  عن  “ر�صميّاً”  تنازلت  �لتي  �لقيادة  هذه 

�تفاقيات �أو�صلو، و“�رشعنت” ذلك يف �جتماعات “مفبكة” للمجل�ص �لوطني 

يف 1996 و1998؛ �أد�رت بطريقة بائ�صة ومفجعة حتى “معركة” �إن�صاء �لدولة 

�لفل�صطينية على ما تبقى من فل�صطني. ور�صيت باأن تكون منزوعة �ل�صالح، 

لقاء�تهم  يف  قادتها  من  كثري  يتحدث  كما  �الأر��صي.  وبتبادل  جي�ص،  ودون 

�خلا�صة، عن �لتنازل عملياً عن حق �لعودة يف نهاية �ملطاف، باعتباره متطلباً 

“�إ�رش�ئيلياً” �أ�صا�صياً الإن�صاء �لدولة.

مل تلتزم هذه �لقيادة ببنامج �لنقاط �لع�رش �لذي يتيح لها �إن�صاء �ل�صلطة 

مبا  تلتزم  ومل  فل�صطني؛  من  حتريره  يتم  جزء  �أي  على  “�ملقاتلة”  �لوطنية 

�أنها قابلة لل�صغط  “�لبنامج �ملرحلي” وال مبتطلباته. و�أثبتت للعدو  ي�صمى 

لتهويد  غطاًء  معها  �ل�صلمية  ت�صويته  �لعدو  و��صتخدم  و�ل�صحب”،  و“�لطرق 

ما تبقى من فل�صطني. وهي مل ت�صت�رش �ل�صعب �لفل�صطيني يف تنازالتها، كما 

�ملباركة،  �ملقد�صة  فل�صطني  �أر�ص  يف  و�الإ�صالمية  �لعربية  �الأمة  حق  جتاهلت 

وكذلك حق �الأجيال �لقادمة فيها.

�إن قيادة ف�صلت يف �حلفاظ على �أبرز ثو�بت �لق�صية، وف�صلت )فوق ذلك( 

حتى فيما ت�صّميه برناجماً مرحلياً، �أو يف �إد�رة “�لتفاو�ص” على ما تبقى من 

فل�صطني، ور�صيت �أن تقود كياناً خدماتياً لالحتالل...، هي قيادة غري موؤهلة 

لالأر�ص  �أم  و�لقطاع  لل�صفة  �صو�ء  للتحرير  يهدف  وطني  م�رشوع  لقيادة 

�ملحتلة �صنة 1948.
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 الوهم ال�سابع

قيادة امل�شروع الوطني بقيادة ال حترتم العمل املوؤ�ش�شي

��صتيطانية طاغية، مدعومة بقوى عاملية؛  ��صتعمارية  �لثورة قوة  تو�جه 

ومتخلفة،  �صعيفة،  و�إ�صالمية(  )عربية  ��صرت�تيجية  بيئة  من  تعاين  كما 

ومفّككة ومتناحرة. ولذلك، فاإن �لثورة �أحوج ما تكون �إىل طاقات و�إمكانات 

تنظيم  �إىل  تكون  ما  و�أحوج  ومنا�رشيها،  و�أمتها  �صعبها  �أبناء  من  فرد  كل 

�إمكاناتها ومو�ردها �ملحدودة )قيا�صاً مبا لدى عدّوها( باأف�صل �لطرق و�أكرثها 

�بتُلينا بقيادة ف�صلت يف جتنيد �لفل�صطيني، فقد  �أما يف �لو�قع   فعالية وتاأثري�ً. 

طاقات �ل�صعب �لفل�صطيني وحت�صيده وتعبئته، يف �لد�خل و�خلارج يف م�رشوع 

�لتحرير. 

�لو�حد  �لفرد  هيمنة  على  عنيد  �إ�رش�ر  هناك  كان  �لقيادة  هذه  وحتت 

و�لف�صيل �لو�حد.

)مع  فل�صطينية  �صعبية  مو�فقة  دون  �أو�صلو  �تفاق  يف  دخلت  �لقيادة  هذه 

تاأكيدنا �أن ق�صية فل�صطني هي ق�صية مقد�صة، وق�صية �أمة تخ�ص كل عربي 

وكل م�صلم(.

وتنازلت عن معظم فل�صطني �لتاريخية، وقامت بتعطيل )�أو �الإلغاء �لفعلي( 

للميثاق �لوطني �لفل�صطيني، دون �أن تاأبه باالإر�دة �ل�صعبية �لفل�صطينية، وال 

جزء  �أيِّ  عن  للتنازل  قابلة  غري  فل�صطني  �أر�ص  �أنَّ  بحقيقة  وال  �الأمة،  باإر�دة 

منها مهما كان �صغري�ً، ومن �أيِّ كان.

وحتت هذه �لقيادة جرى تقزمي منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، و�إفر�غها من 

م�صمونها �لن�صايل، وتدهورت وترّدت موؤ�ص�صات �ملنظمة فلم تعد ت�صمع لها 

ِح�ّصاً وال هم�صاً؛ ومل تعد حا�رشًة يف �لو�صط �ل�صعبي �لفل�صطيني. و�أ�صبحت 

َولَدت  َمَة 
َ
“�الأ فكاأن  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  دو�ئر  من  د�ئرة  �إىل  �أقرب  �ملنظمة 

فقط  لتُ�صتدعى  �الإنعا�ص”،  “غرفة  يف  �ملنظمَة  �لقيادة  هذه  وو�صعت  ربَّتها”. 
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تريدها  �لتي  �لقر�ر�ت  مترير  يف  �ل�رشعية”  “ختم  ال�صتخد�م  �حلاجة  عند 

�لقيادة �ملتنفذة.

ملنظمة  حقيقي  متثيلي  وطني  جمل�ص  ينعقد  مل  عاماً  ثالثني  من  �أكرث  منذ 

�لتنفيذية ب�صورة تعك�ص  �لتحرير، ومل يتجدد جمل�صها �ملركزي وال جلنتها 

وجه  يف  مغلقة  �الأبو�ب  ز�لت  وما  �الأر�ص.  على  �لفاعلة  �حلقيقية  �لقوى 

مثل  �لفل�صطينية  �ل�صاحة  يف  وموؤثرة  فاعلة  كبرية  لقوى  حقيقية  م�صاركة 

حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي. كما �أن قيادة �ملنظمة متار�ص �صيا�صات تعار�صها 

�أ�صا�صية يف �ملنظمة نف�صها مثل �جلبهة �ل�صعبية و�جلبهة �لديوقر�طية  قوى 

خ�صو�صاً  �لوطنية،  و�ملبادرة  و�ل�صاعقة  �لعامة  �لقيادة   – �ل�صعبية  و�جلبهة 

فيما يتعلق باتفاقيات �أو�صلو، و�لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل، وتعطيل م�صار 

�النتخابات و�مل�صاحلة �لوطنية و�إ�صالح منظمة �لتحرير.

باعتبار   2022/2/8 يف  �أ�صدره  و�لذي  بقانون  عبا�ص  حممود  قر�ر  وكان 

لـ“دولة  تابعة  وموؤ�ص�صاتها،  ودو�ئرها  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 

 فل�صطني”، �رشبة �أخرى قا�صية للعمل �ملوؤ�ص�صي �لفل�صطيني، حيث ر�أى فيه

وجعلها  �ملنظمة،  تقزمي  مل�صار  “�رشعنة”  و�ملتخ�ص�صني  �خلب�ء  من  كثري 

د�ئرة من دو�ئر �ل�صلطة �لفل�صطينية. وقد جعل �ملنظمة جزء�ً من دولة مل تقم 

يلك  ال  �لذي  �لوقت  يف  �ل�صهيوين.  �الحتالل  حتت  ز�لت  وما  �الأر�ص،  على 

�أ�صالً، ويقوم بخطوته هذه مبخالفات د�صتورية  �ل�صالحية  فيه عبا�ص هذه 

قانونية، وي�صري عك�ص �مل�صالح �لعليا لل�صعب �لفل�صطيني، ويت�رشف بق�صايا 

كبى ح�صا�صة ب�صكل فردي على هو�ه.

من  تتطور  �أن  بدل  �لتي  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  على  ينطبق  نف�صه  و�لف�صل 

لت مع �لزمن �إىل  حكم ذ�تي �إىل دولة م�صتقلة على �الأر�ص �ملحتلة 1967، حتوَّ

�ل�صعب  تطلعات  يخدم  �أكرث مما  �الحتالل  �أغر��ص  يخدم  �أمني  كيان وظيفي 

يف  و�ملنتف�صة؛  �ملقاومة  وقو�ه  �ل�صعب  هذ�  لقمع  �أد�ة  و�أ�صبحت  �لفل�صطيني، 

ن�صاأت بنيًة موؤ�ص�صية ينخرها �لف�صاد، وتتبنى �قت�صاد�ً ��صتهالكياً 
َ
�لوقت �لذي �أ
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يربط حياة �لنا�ص بعجلة �الحتالل، بدالً من �أن تبني �قت�صاد�ً مقاوماً يوؤ�ص�ص 

لالنفكاك عن �الحتالل.

�لفل�صطيني �ل�صعب  طاقات  تنظيم  بعدم  فقط  تكتِف  مل  �لقيادة   هذه 

�حتكرت متثيل جالياتهم ونقاباتهم  و�إمنا  يف �خلارج،  و�إمكاناته، خ�صو�صاً 

تركت  هي  وال  لتها،  فعَّ هي  فال  عليها.  “نامت”  ثم  �ل�صعبية،  وموؤ�ص�صاتهم 

�الآخرين ُيفّعلونها!!

�لر�صمية  موؤ�ص�صاته  و�أفرغت  �صعبها،  طاقات  �أهدرت  �لتي  �لقيادة  هذه 

�فتقادها  �الأقل،  على  عاماً  ثالثني  مدى  على  �أثبتت  م�صمونها،  من  �لتمثيلية 

وطني  برنامج  �إنفاذ  على  وللقدرة  �ملقاومة،  والإر�دة  وللبو�صلة،  للروؤية، 

مهيمنة  تبقى  �أن  تريد  والأنها  و�إمكاناته.  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ي�صتوعب 

وجه  يف  �الأبو�ب  ُتغلق  ز�لت  ما  فهي  �لقر�ر،  و�صناعة  �الأمور  بزمام  متفردة 

متثيل  �أي  و�أمام  و�ل�صلطة،  للمنظمة  �الأ�صا�صية  للبنى  حقيقي  �إ�صالح  �أي 

حقيقي جاد، يعك�ص �لقوى �لفاعلة على �الأر�ص يف �ملجل�ص �لوطني، و�ملجل�ص 

�ملركزي، و�للجنة �لتنفيذية وباقي موؤ�ص�صات �ملنظمة؛ كما تغلق �الأبو�ب �أمام 

َثبُت ف�صله. وهي  �لذي  �لت�صوية  �أو�صلو وم�صار  �أي مر�جعات حقيقية مل�صار 

تفعل ذلك كله وتدرك �أو ال تدرك قيمة كل ثانية ت�صيع علينا يف عدم حت�صيد 

�لعدو بتهويد �الأر�ص و�الإن�صان يف فل�صطيننا  طاقاتنا وتنظيمها، بينما يقوم 

لت �حتالله �إىل ��صتعمار “خم�صة  �ملباركة �ملقد�صة. وهو �صعيد بهكذ� قيادة حوَّ

جنوم”!! 

وطالبَت  �ملُزري،  �لو�صع  هذ�  على  باالحتجاج  �صوتك  رفعَت  �إن  �أما 

و�لعويل  بال�رش�خ  ف�صتُفاجاأ  �الجتاه،  هذ�  يف  خطوة  باأي  وقمَت  باالإ�صالح، 

“�صدنة” �ملنظمة، �لذين  و“�ل�صيطنة” وحمالت �لت�صويه �لتي متلوؤ �لدنيا من 

�إ�صالح  يف  )ولي�ص  مالحقتك  يف  وين�صطو�  و�حليوية  �لروح  فيهم  �صتدبُّ 

�ملوؤ�ص�صات وتطويرها( �إىل �أن يطمئنو� �إىل �إ�صكاتك وحتييدك، ليعودو� بعد ذلك 

�إىل �صباتهم من جديد!!
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 الوهم الثامن

“متظهرات” الدولة قبل جناح الثورة
لعّل هناك جماالً للنقا�ص عن فو�ئد �إعالن ��صتقالل فل�صطني، �أو �إعالن دولة 

�لر�صمي  �العرت�ف  وحتقيق  �ملحتمل،  �لفر�غ  وملء  �حلق  الإثبات  فل�صطني، 

�لعربي و�لدويل. وهو ما فعلته �لقيادة �لفل�صطينية �صنة 1948 عندما �أن�صاأت 

حكومة عموم فل�صطني و�أعلنت �ال�صتقالل؛ كما فعلته �لقيادة �لفل�صطينية �صنة 

�إن�صاوؤها  يجب  �لتي  للحقائق  م�صاند�ً  عمالً  يظل  �الإجر�ء  هذ�  �أن  غري   .1988

على �الأر�ص؛ و�إال ف�صي�صيع �أو ينزوي يف حركة �لتاريخ، كما حدث يف �إعالين 

1948 و1988.

�ل�صيا�صية  �لقيادة  �أن  على  فترتّكز  هنا،  منها  ُنحذِّر  �لتي  �الإيهام  حالة  �أما 

�إىل  تلجاأ  قد  �أد�ئها،  بح�صن  �جلماهري  و�إقناع  باالإجناز،  �لرغبة  يف  �مل�صكونة 

يف  �لتو�صع  خالل  من  �لذ�ت”  و“خد�ع  �مل�صللة،  �الإجر�ء�ت  من  جمموعة 

و�ل�صفار�ت  و�لوز�ر�ت  و�حلكومة  �لرئا�صة  بهيكليات  �ملرتبطة  �ل�صكليات 

و�إمكاناتها  “�لثورة”  �أمو�ل  ��صتنز�ف  خالل  ومن  �خلارجية،  و�لوفود 

من  طبقة  �إنتاج  �إىل  توؤّدي  “بريوقر�طية”  �أ�صكال  على  و�أوقاتها  وطاقاتها 

�ملنتفعني، وتف�صح �ملجال �إىل �إف�صاد �ملنا�صلني؛ بينما َت�رِشف م�صار �لثورة عن 

جوهر م�صمونها �جلهادي �لن�صايل.

�ملقاومة  يف  ي�ُصبَّ  �أن  يجب  لنفقاته  �الأكب  و�لن�صيب  �مل�رشوع  جوهر  �إّن 

على  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صمود  دعم  ويف  �النتفا�صي،  �لعمل  ويف  �مل�صلحة 

�مل�صتمر  �ال�صتعد�د  وحالة  �جلهادي  �لثوري  و�اللتز�م  �حل�ص  و�إن  �أر�صه. 

حميد  ال  ومتطلباً  �أ�صا�صياً  �رشطاً  تكون  �أن  يجب  و�ملال،  بالنف�ص  للت�صحية 

و�لتعبوي  �ل�صيا�صي  �لعمل  معها  يار�ص  من  ولكل  �مل�رشوع،  لقيادة  عنه 

و�لثورية  �جلهادية  �لقوى  كل  وتفعله  فعلته  ما  وهو  وغريه.  و�الإعالمي... 

�جلادة يف م�صاريع �لتحرير. �أّما “�لتمظهر�ت” �حلالية ل�صفار�ت دولة فل�صطني 
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“�لرفاه”  ومل�صاريع  وهيكلياتها،  �لفل�صطينية  ولل�صلطة  �لتحرير،  ومنظمة 

م�رشوعه  جوهر  عن  �لوطني  �مل�صار  ت�رشف  �أوهام  فهي  �الحتالل...  حتت 

�لتحرري، وت�صتنزف �إمكاناته، بل وتفقده �لكثري من �مل�صد�قية و�الحرت�م يف 

عيون �لدول و�ل�صعوب.

�إّن �لعمل �لثوري ال يتنا�صب مع �ل�صلوك �ملرتف، الأن هذ� �ل�صلوك َمف�صدٌة 

�ملُتع  على  منها  بع�صاً  �أو  �لثورة  �أمو�ل  ��صتخد�م  �أن  كما  �لثورة.  لرجال 

لالأمانة.  ت�صييعاً  ويعدُّ  مكانه،  غري  يف  ��صتخد�م  هو  �ل�صخ�صية  و�لرفاهية 

ُيبطل روح �جلهاد و�لت�صحية  �لذي  �إىل �ال�صرتخاء،  و�لرتف بطبيعته يوؤدي 

ويفقدها معناها؛ كما يحرف �لبو�صلة باجتاه �ملكا�صب �ل�صخ�صية و�ملناف�صات 

�مل�صلحية.

“فو�هلل ما  �أن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم قال:  �ل�صحيح  ويف �حلديث 

 �لفقر �أخ�صى عليكم، ولكني �أخ�صى �أن ُتب�صط عليكم �لدنيا كما ُب�صطت على من

كان قبلكم، فتناف�صوها كما تناف�صوها، وتهلككم كما �أهلكتهم” )رو�ه �لبخاري، 

وم�صلم، و�لرتمذي، و�بن ماجه، و�أحمد(.

�لنا�ص وحبَّهم لهم مرتبط يف  �أن �حرت�م  �أن يدركو�  �لثورة  �إن على رجال 

�أحد عنا�رشه �لرئي�صية مب�صد�قيتهم وتو��صعهم وحر�صهم على �ملال �لعام؛ 

ولي�ص مبظاهر �لزعامة �لفارغة. وهناك �لكثري من �لفقر�ء و�لكادحني �ملخل�صني 

بالقليل  ويتبعون  و�ملجاهدين،  و�لثورة  و�لقد�ص  فل�صطني  ين�رشون  �لذين 

�لذي لديهم، ورمبا حرمو� �أنف�صهم من بع�ص �الحتياجات مقابل �الإ�صهام يف 

دعم �لثورة و�جلهاد...، فيجب على رجال �لثورة �أن ُيقّدرو� هوؤالء ويتذكرو� 

م�صوؤوليتهم �الأخالقية جتاههم )بعد م�صوؤوليتهم جتاه ربهم �صبحانه( بحيث 

ُينفقو� كل قر�ٍص يف مكانه.

وهذ� ينطبق بالتاأكيد )وب�صكل �أكرث ح�صا�صية( على قادة حركات �ملقاومة 

�الإ�صالمية يف حياتهم و�صلوكهم ومقر�تهم و�صيافتهم، بعد �أن تطلعت �أنظار 

�الأمة �إليهم؛ �إثر ت�صدُّرهم للعمل �لفل�صطيني �ملقاوم.
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يف  َمطعناً  وال  عيباً،  لي�ص  ذ�ته  بحّد  و�لرث�ء  �لغنى  فاإن  �أخرى،  جهة  من 

�لثورة، وال  ��صرتز�قاً على ح�صاب  �مل�صد�قية، ما د�م من مال حالل، ولي�ص 

خدمة  ويف  �هلل،  �صبيل  يف  وماله  نف�صه  ي�صع  �لغنيُّ  هذ�  د�م  وما  عليها.  عبئاً 

م�رشوع �لتحرير؛ فاحلاجة �إىل �أمثاله كبرية، مع �حلذر من �الإ�رش�ف ومظاهر 

�لرتف، ومن �خللط بني ما هو �صخ�صي وما هو للمال �لعام؛ وعدم ��صتفز�ز 

�لنا�ص باأي من �مل�صلكيات �لظاهرة �لتي قد تت�صبَّب بت�صويه �صورة �لثورة. 
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 الوهم التا�سع

اإ�شالح البيت الفل�شطيني دون قيادة انتقالية

�لت�رشيعي  للمجل�ص  �نتخابات  �آخر  نتائج  ظهور  وبعد  �لتجربة،  �أثبتت 

�لقيادة  �أن  حما�ص،  فيها  فازت  و�لتي   ،2006 �صنة  �لفل�صطينية  لل�صلطة 

�لفل�صطينية �حلالية ملنظمة �لتحرير ولل�صلطة، حتى كتابة هذه �ل�صطور، غري 

جادة يف �إ�صالح �لبيت �لفل�صطيني، وال يف �مل�صّي يف �النتخابات للموؤ�ص�صات 

�لت�رشيعية و�لتنفيذية �إىل نهايتها، على �أ�ص�ص ديوقر�طية �صفافة؛ و�أنها طاملا 

مل ت�صمن ��صتمر�ر �صيطرتها وهيمنتها على �ملنظمة و�ل�صلطة، فاإن �أي عملية 

�إ�صالحية لن تتم، و�أن �أي �إ�صالحات معرو�صة من طرفها هي جمرد �إجر�ء�ت 

ديكورية و�صكلية فارغة �مل�صمون وم�صيعة للوقت.

“ر�صا�صة �لرحمة” عندما قامت بتعطيل  هذه �لقيادة �أطلقت على نف�صها 

كانت  �لتي  �ل�صكوك  و�أكدت  2021/4/29؛  يف  �لفل�صطينية  �النتخابات  م�صار 

�لتي  عقليتها  ومع  �لتاريخي،  �صلوكها  مع  و�ن�صجمت  جتاهها؛  �أ�صالً  قائمة 

تنزع �إىل �لهيمنة و�ال�صتبد�د. وبالتايل، فلم تعد �لقيادة �حلالية موؤمتنة على �أي 

عملية �إ�صالح �أو تطوير جادة للبيت �لفل�صطيني، وفقدت ما تبقى لها من ثقة 

وم�صد�قية. وهي ما ز�لت ُم�رّشة على �أن مُتثِّل “�لقدمي” �الأو�صلوي و�صبكة 

م�صاحله وف�صاده وف�صله، و�أن تعيد �إنتاج �لف�صل مر�ت ومر�ت.

و�أ�صبح و��صحاً �أنه ال يكن �لقيام باالإ�صالح من خالل )�أو حتت �إ�رش�ف( 

�لرموز و�لقياد�ت �لتي تقوم مبحاربته، ولها م�صلحة حمقّقة يف �إف�صاله. كما 

ُمعنّي )فتح( قد جعل ح�صاباتها  �أو ف�صيل  �أن متثيلها حلزب  �أ�صبح و��صحاً 

�لفل�صطينية؛  �لر�صمية  �ملوؤ�ص�صات  على  وهيمنته  �صيطرته  با�صتمر�ر  مرتهنة 

ولي�ص بال�رشورة بامل�صالح �لعليا لل�صعب �لفل�صطيني. 
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وبالعقلية  نف�صه  �ل�صلوك  ممار�صة  متت  عاماً،  خم�صني  من  �أكرث  وخالل 

نف�صها. بل جلاأت هذه �لقيادة �إىل �بتز�ز ف�صائل فل�صطينية و�زنة، كاجلبهتني 

�ل�صندوق  من  خم�ص�صاتها  �رشف  باإيقاف  مالياً  و�لديوقر�طية،  �ل�صعبية 

�لقومي �لفل�صطيني.

ويف كل ��صتحقاقات �مل�صاحلة وترتيبات �لبيت �لفل�صطيني، �صاركت هذه 

�لقيادة يف �ملفاو�صات )�أو قادتها( ووّقعت �التفاقات يف �إطار تكتيكي غري جاد، 

والإعادة  ��صتمر�رها  ل�صمان  �الأوقات،  وتقطيع  �لتفاو�ص  بـ“�إد�رة”  يقوم 

�إنتاج نف�صها.

تد�ول  وعن  فل�صطيني،  حقيقي  �إ�صالح  عن  نتحدث  كنا  فاإذ�  ولذلك، 

منظمة  بناء  �إعادة  يف  للنجاح  �ملو�صوعية  �ل�رشوط  وعن  لل�صلطة،  �صلمي 

و�لكفاء�ت  و�لف�صائل  �لقوى  كافة  و��صتيعاب  موؤ�ص�صاتها  وتطوير  �لتحرير 

�لفل�صطينية؛ فال بّد من قيادة �نتقالية تدير هذ� �مل�صار. وال باأ�ص �أن تكون هذه 

لي�صمل  تو�صيعه  من  باأ�ص  وال  �ملوؤقت،  �لقيادي  �الإطار  هي  �النتقالية  �لقيادة 

قوى حقيقية �صاعدة، وال باأ�ص �أن تنبثق عنه قيادة تنفيذية ُم�صغرة... �ملهم �أن 

تتمتع هذه �لقيادة بالثقة، و�مل�صد�قية، و�جلدية للم�صي بالعملية �إىل نهايتها.

�حلالية  للقيادة  كرياً  وخمرجاً  عملياً  حاّلً  يثل  �القرت�ح  هذ�  كان  و�إذ� 

للمنظمة و�ل�صلطة، فاإن كاتب هذه �ل�صطور، ي�صك يف ��صتجابتها لذلك، بانتظار 

�أن حتدث ظروف ذ�تية ومو�صوعية تفر�ص نف�صها فر�صاً عليها، وجتبها 

منظومته  وتفتت  وفاته  �أو  مازن  �أبي  كا�صتقالة  �ل�صجرة،  عن  �لنزول  على 

�أو�صاع  نتيجة  و�ندثارها،  و�لدولية  �لعربية  �رشعيتها  وكرت�جع  �لقيادية، 

�صيا�صية م�صتجدة، ونتيجة حقائق مفرو�صة على �الأر�ص. 
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 الوهم العا�سر

م�شطلح “طريَف االنق�شام”

حما�ص  تقودها  �لتي  �حلكومة  �صيطرة  منذ  �نت�رش  ُم�صلِّل  م�صطلح  وهو 

على قطاع غزة، و�صيطرة حكومة “�لطو�رئ” �لتي تقودها فتح على مناطق 

عادة  �مل�صطلح  هذ�  وَي�صتخدم   .2007 �صنة  يف  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ل�صلطة 

�أولئك �لذين يحاولون تقدمي �أنف�صهم ب�صكل مو�صوعي على �أ�صا�ص �أنهم على 

م�صافة و�حدة من �لطرفني، وعلى �أ�صا�ص حتميل �لطرفني م�صوؤولية �النق�صام 

�صياق  هو  فيه  ��صتخد�مه  يتم  �لذي  �ل�صياق  �أن  �أي  تقريباً.  نف�صها  بالدرجة 

م�صلّل وغري مو�صوعي.

�بتد�ء، ومن ناحية �أولية يظهر �أن �نق�صاماً فعلياً ح�صل من ناحية جغر�فية 

و�أن  �لغربية،  �ل�صفة  على  فتح  و�صيطرة  غزة  قطاع  على  حما�ص  ب�صيطرة 

�النق�صام موؤ�ص�صياً ح�صل با�صتناد حما�ص على موؤ�ص�صة �ملجل�ص �لت�رشيعي 

وحجبها؛  �لثقة  و�إعطاء  وحما�صبتها،  �حلكومة،  ت�صكيل  يف  �أغلبيته  وحق 

من  �ال�صتفادة  على  وقدرتها  �ل�صلطة،  رئا�صة  موؤ�ص�صة  على  فتح  وبا�صتناد 

هيمنتها على منظمة �لتحرير يف “�رشعنة” �إجر�ء�تها. 

�لظاهر  مبعناه  �النق�صام  �أن  �مل�صطلح  هذ�  يف  و�لت�صليل  �الإيهام  َوَوجُه 

حم�صور يف �ل�صفة و�لقطاع، ولكن �لطرفان ال يتقا�صمان يف �حلقيقة �مل�صوؤولية 

“�لر�صمية” �لفل�صطينية. فقيادة  يف �لبيئة �لفل�صطينية �لعامة وال يف �ملوؤ�ص�صة 

�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  على  ت�صيطر  �ل�صلطة  قيادة  هي  �لتي  فتح 

وموؤ�ص�صاتها �لر�صمية �لت�رشيعية و�لتنفيذية ب�صكل كامل، وحتتكر �ل�صفار�ت 

�صبه  بطريقة  و�الإجر�ء�ت؛  �ل�صيا�صات  و�إنفاذ  �لقر�ر�ت  و�صناعة  و�لتمثيل، 

�لتحرير، وهي لي�صت  “�صفر” يف منظمة  �أما حما�ص فن�صيبها عملياً  مطلقة. 

م�صوؤولة عن تعطيل �أي قر�ر�ت �أو �إجر�ء�ت يف �ملنظمة. �أما م�صوؤولية �صعف 
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�ملنظمة، و�نهيار موؤ�ص�صاتها، وتدهور �أد�ئها، و�إغالقها يف وجه عملية �الإ�صالح 

و�لتغيري و�ل�رش�كة؛ فهي م�صوؤولية قيادة فتح عبا�ص دون غريها.

فتحاوية  �صيطرة  هي  �لفل�صطينية  “�ل�رشعية”  على  و�ل�صيطرة  و�لهيمنة 

باالأ�صا�ص، �صو�ء �أكان ذلك يف �ملنظمة �أم يف �ل�صلطة، وهي �جلهة �ملم�صكة فعلياً 

مبفاتيحها. وبالتايل، فتعطيل �أو �إنفاذ �أي عملية �إ�صالحية ت�رشيعية �أو تنفيذية 

باالأ�صا�ص بقر�ر قيادة فتح ولي�ص بغريها. وال يكن حتميل  �أمر مرتبط  هو 

حما�ص �أو قوى �ملعار�صة �مل�صوؤولية عن ذلك.

كما �أثبت �ل�صري يف �لتجربة �الأخرية الإ�صالح �لبيت �لفل�صطيني، �أن حما�ص 

قدمت كافة �لتنازالت �لتي طلبتها فتح، بالرغم من �أن عدد�ً منها حقوق �أ�صيلة 

كالتنازل عن �رشط �لتز�من �لو�رد يف �تفاق �مل�صاحلة 2011، �أو �ل�صكوت عن 

حّل �ملجل�ص �لت�رشيعي...؛ و�أنه عند حلظة �لو�صول �إىل �ال�صتحقاق �النتخابي 

مربع  �إىل  �جلميع  و�أعادت  �مل�صار،  عطلت  �لتي  هي  عبا�ص  فتح  قيادة  فاإن 

�ل�صعب  �إىل  �الحتكام  من  ولتتهرَّب  بال�صلطة،  �ال�صتئثار  لتتابع  “�النق�صام” 
م�صوؤولية  �أ�صا�صاً  يتحّمل  من  هناك  �أن  �جلميع  �أمام  ولينك�صف  �لفل�صطيني؛ 

�النق�صام.

�مل�صطلح  هذ�  ُي�صتخدم  �أن  �لظلم  من  �إذ  �صو�ء”،  لي�صو�   “ هم  باخت�صار 

“طريَف �النق�صام”:

بينما هناك طرف ي�صتند يف �رشعيته �إىل عكاز�ت عربية ودولية م�صطنعة، 

يف مقابل طرف ي�صتند )وم�صتعد �أن ي�صتند( �إىل �إر�دة �ل�صعب �لفل�صطيني.

وبينما هناك طرف متنازل عن معظم فل�صطني، ومرَتهن الإر�دة �الحتالل، 

يف  �حلريات،  ويقمع  �ملقاومة  ويطارد  �الحتالل،  يخدم  وظيفياً  كياناً  ويقود 

مقابل طرف متم�صك بفل�صطني كاملة، ويقاتل �الحتالل وي�صنع �النت�صار�ت، 

ويعب عن كر�مة �ل�صعب �لفل�صطيني و�الأمة �لعربية و�الإ�صالمية. 
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وبينما هناك طرف ُيغلق �أبو�ب �ملوؤ�ص�صات �لر�صمية “�لد�صتورية” ويبلع 

مفاتيحها، وطرف حمروم من نيل فر�صته �لعادلة وحقوقه �لطبيعية. 

منتهي  موهوم،  فا�صل  ت�صوية  م�صار  �إىل  ي�صتند  طرف  هناك  وبينما 

كامل  يف  �لفل�صطيني  لل�صعب  �لطبيعي  �حلق  �إىل  ي�صتند  وطرف  �ل�صالحية، 

�أر�صه، و�إىل �مليثاقني �لقومي و�لوطني ملنظمة �لتحرير نف�صها. 

وبينما هناك طرف م�صوؤول �أ�صا�صي، طو�ل �أكرث من ثالثني عاماً، د�صتورياً 

و�صيا�صياً و�أخالقياً عن �لرت�جعات و�لكو�رث �لتي �أ�صابت �لعمل �لفل�صطيني؛ 

وطرف تابع �ل�صب على قمع �صلطة عبا�ص، كما تابع �لقب�ص على جمر �ملقاومة 

وحتدي �الحتالل و�لنكاية يف �لعدو.

ومبعنى �آخر، فل�صنا �أمام جمرد “طرفني خمطئني”، بحاجة فقط للخروج 

و�ملنهج  �لروؤية  يف  خمتلفني  �جّتاهني  �أمام  و�إمنا  �لذ�تية،  ح�صاباتهما  من 

�الأمور،  بها  ُتد�ر  �لتي  �لعقلية  يف  وخمتلفني  و�أولوياته،  �لعمل  وم�صار�ت 

“طريَف  فتعبري  وبالتايل،  �ل�رشعيات.  �إىل  �ال�صتناد  طريقة  يف  وخمتلفني 

�النق�صام” بال�صكل �لذي يتم ��صتخد�مه فيه، يعطي �إيحاء ُم�صلاّلً، وهو غري 

دقيق علمياً ومو�صوعياً. 

ثم �إن عالج �النق�صام لي�ص مرتهناً فقط مبجرد �لدخول يف بيت و�حد، و�إمنا 

�مل�صالح  �لبيت، وفق منظومة يحرتمها �جلميع )تعّب عن  �إد�رة هذ�  بطريقة 

مته(... و�إالّ فــ“�لطالق” نهايته 
ُ
�لعليا لل�صعب �لفل�صطيني وتطلعاته وتطلعات �أ

�ل�رشيعة و�ملحتومة.
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 الوهم احلادي ع�سر

حترير فل�شطني دون مقاومة م�شلحة

رمبا مل تكن هذه �ملقولة لتكون حمل نقا�ص لوال تبني �لقيادة �لفل�صطينية 

و�لبلد�ن �لعربية و�الإ�صالمية مل�صار �لت�صوية �ل�صلمية، ودخول �تفاقية �أو�صلو 

حيز �لتنفيذ �أو�خر 1993.

ويعود جانب من �لوهم �إىل �أن فل�صطني نف�صها قد �أعيد تعريفها لدى هوؤالء 

�لغربية  �ل�صفة  على  مقت�رشة  فاأ�صبحت  �لدويل،  �ملجتمع  ي�صمى  ما  ولدى 

فل�صطني  من   %23 نحو  �أي   1967 �صنة  �ملحتلة  فل�صطني  �أو  غزة  وقطاع 

جتاهل  مّت  بينما  عليها؛  مقت�رش�ً  “�لتحرير”  مو�صوع  و�أ�صبح  �لتاريخية؛ 

�لكيان  عليها  قام  �لتي   1948 �صنة  �ملحتلة  فل�صطني  �أو  فل�صطني  �أر�ص  معظم 

�ل�صهيوين. وبالتايل، �أ�صبح خروج �الحتالل �الإ�رش�ئيلي من �ل�صفة و�لقطاع 

من ثمة  �أن  كما  �مل�صلح.  بالكفاح  ولي�ص  �ل�صلمية،  �لت�صوية  مب�صار   مرتبطاً 

ير�هن على �ملقاومة �ل�صلمية �ل�صعبية، و�لعمل �لديبلوما�صي، و�ل�صغط �لدويل، 

و�أدو�ت �لتعبئة و�لتوعية. 

غري �أنه ب�صكل عام، فاإن م�صاريع �لتحرير �صّد �ال�صتعمار �رتبطت �أ�صا�صاً 

و��صتنز�ف  خ�صارة  حالة  �إىل  �مل�صتعمر  بقاء  بتحويل  �أو  �مل�صلحة،  باملقاومة 

ت�صبح  بحيث  �لب�رشية،  ومو�رده  و�قت�صاده  �أمنه  يف  وخ�صو�صاً  م�صتمر 

�لتكاليف �أعلى من �ملكا�صب �ملحتملة، وهو ما ال يتم عادة دون مقاومة م�صلحة.

و�إذ� و�صعنا حترير فل�صطني يف �إطارها �ل�صحيح، �أي حتريرها كاملة من 

نهرها �إىل بحرها، فاإن مو�صوع �لتحرير �صيتعّدى �ل�صفة و�لقطاع �إىل فل�صطني 

�ملحتلة 1948، وبالتايل، يعود تعريف �ل�رش�ع مع �لعدو �إىل �أنه “معركة وجود 

ولي�ص معركة حدود”. وهو ما يعني تطوير �الإمكانات �لع�صكرية و�النتفا�صية 

�أو  متو�صعه،  �إعادة  جمرد  ولي�ص  �لكيان،  �إز�لة  مل�صتوى  مكافئ  م�صتوى  �إىل 

�ن�صحابه من �أجز�ء من �الأر�ص.
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“�لن�صال �ل�صلمي” يف �لثالثني عاماً �ملا�صية �أن �لكيان  وقد �أثبتت م�صرية 

�ل�صهيوين، مل ين�صحب من فل�صطني �ملحتلة 1967؛ وقام فقط باإعادة متو�صعه 

�لتكتيكي، فان�صحب من قطاع غزة و�أبقاه حتت �حل�صار، بينما �حتفظ بهيمنته 

باالإد�رة  و�حتفظ  عليها،  متنازعاً  �أر�صاً  باعتبارها  �لغربية،  �ل�صفة  على 

�ال�صتيطاين  وجوده  و�صاعف  �أر�صها،  من   %61 لنحو  و�ملبا�رشة  �لكاملة 

�ل�صكان  �إد�رة  من  تريحه  وظيفية،  فل�صطينية  ب�صلطة  و�صمح  و�لتهويدي، 

�الن�صحاب  على  �إجباره  �أن  �ملريرة  بالتجربة  ثبت  �أنه  �أي  �ملقاومة.  ومطاردة 

من �ل�صفة �لغربية ورفع �حل�صار عن غزة، يتطلب مقاومة م�صلحة و�نتفا�صة 

�صاملة، فكيف بتحرير فل�صطني كلها؟!

تقليدي،  ��صتعمار  جمرد  لي�ص  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  فاإن  ثانية،  ناحية  من 

بل هو ��صتعمار ��صتيطاين �إحاليل تو�صعي عدو�ين، قائم على مقوالت دينية 

يف  معه  وتتقاطع  ��صرت�تيجية  م�صالح  ذ�ت  كبى  قوى  وتدعمه  وتاريخية، 

خلفياتها �لدينية و�لثقافية، وهي تدرك مدى �لظلم و�ملعاناة �لتي تت�صبب بها 

لل�صعب �لفل�صطيني. وبالتايل، فالتعامل مع هكذ� �حتالل غري مرتبط بنقا�صات 

جوهره  بعمل  �نتز�عاً،  �حلق  بـ“�نتز�ع”  و�إمنا  �إقناع،  وطرق  مو�صوعية 

و�لديبلوما�صية وحمالت  �ل�صيا�صية  �الأن�صطة  �أما  �مل�صلحة.  و�ملقاومة  �جلهاد 

�لدعاية و�لتعبئة فهي �أن�صطة م�صاندة مهمة، تدعم جوهر �لعمل )�أي �ملقاومة 

�مل�صلحة( ولكن ال حتّل حملَّه. فاإذ� ذهب �جلوهر فاإنها تفقد جدو�ها.

�مل�صلحة،  باملقاومة  تاريخه  طو�ل  �رتبط  �لتحرير  م�رشوع  فاإن  ولذلك، 

وهو ما قامت على �أ�صا�صه �لثورة �لفل�صطينية، وما ن�ّص عليه �مليثاق �لقومي 

و�مليثاق �لوطني ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية من �أن �لكفاح �مل�صلح هو �لطريق 

�لوحيد لتحرير فل�صطني. وحتى عندما جرى تعديله يف برنامج �لنقاط �لع�رش 

لتحرير  رئي�صي  طريق  �مل�صلح  �لكفاح  �أّن  على  �لن�ص  ظّل  فقد   ،1974 �صنة 

فل�صطني.
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�ل�صهيوين  �ليهودي  �مل�رشوع  �إنهاء  فاإّن  �الإ�صالمية،  �لروؤية  يف  وحتى 

مرتبط بـ“�لتتبري”، وهو معنى يفهم منه �أّن �رش�عاً طاحناً �صيوؤّدي �إىل تدمري 

ما �أقاموه وبنوه؛ وهو عمل ال يتم �إال باجلهاد و�ملقاومة �مل�صلحة.
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 الوهم الثاين ع�سر

تاأخر االإ�شالميني عن امل�شاركة يف املقاومة امل�شلحة

�مل�صلحة  �لفل�صطينية  �ملقاومة  عن  بغيابه  �الإ�صالمي  �لتيار  �لبع�ص  يتهم 

�أن  وبعد  1987؛  �صنة  حما�ص  حركة  �نطالقة  بعد  متاأخر�ً  جاء  و�أنه  لعقود، 

حملت �لقوى �لوطنية و�لي�صارية �لعبء �الأكب لع�رش�ت �ل�صنو�ت.

وبني  �الإ�صالمي  �لتيار  بني  عن جهل  �أو  عن عمد  يخلط هوؤالء ويف�صلون 

�لفل�صطيني  “�حلركي”  �الإ�صالمي  فالتيار  حما�ص.  وبني  �مل�صلمني  �الإخو�ن 

�الأقدم  هي  �مل�صلحة  ومقاومته  حما�ص.  من  و�أو�صع  �الإخو�ن  من  �أو�صع 

من  تن�صاأ  مل  وحما�ص  و�ملعا�رش.  �حلديث  �لفل�صطيني  �لتاريخ  يف  و�الأعرق 

فر�غ، و�ملقاومة �مل�صلحة لتنظيم �الإخو�ن �لذي ن�صاأت عنه وتنتمي �إليه، تعود 

�ملقاومة،  �أقدم تنظيم عامل يف ميد�ن  1948؛ مما جتعله  �إىل حرب  �الأقل  على 

و�إن �صهد فرت�ت من �لتقّطع كما �صهدت �لتيار�ت �الأخرى.

تعود �أوىل حركات �ملقاومة �مل�صلحة �لفل�صطينية �لتي حتمل طابعاً �إ�صالمياً 

هناك  وكان  لفل�صطني.  �لبيطاين  �الحتالل  بد�يات  مع   1919 مطلع  �إىل 

جمعيتان �رشيتان �الأوىل جمعية “�لكف �الأ�صود” �لتي ن�صاأت يف كانون �لثاين/ 

1919 وكان  �أيار/ مايو  “�لفد�ئية” يف �صهر  �أ�صبح ��صمها  1919 و�لتي  يناير 

و�خلليل و�لرملة،  وطولكرم،  ونابل�ص،  وغزة،  و�لقد�ص،  يافا،  يف  فروع   لها 

�حلاج بالوالء  له  تدين  �لذي  زعيمها  وكان   ،1923 حتى   و��صتمرت 

�لعالمة يديرها  كان  �لتي  و�الإر�صاد  �لدعوة  مدر�صة  �بن  �حل�صيني   �أمني 

 1921 فل�صطني  مفتي  ذلك  بعد  �أمني  �حلاج  و�صيكون  ر�صا.  ر�صيد  حممد 

ور�عياً  وموجهاً   ،1922 �الأعلى  �الإ�صالمي  �ل�رشعي  �ملجل�ص  ورئي�ص 

 .1936 للميد�ن  نزوله  بعد  للثورة  قائد�ً  ثم  �صتار،  ور�ء  من  لالنتفا�صات 

�لعلماء،  خلفها  كان  �لتي  و�لعفاف  �الإخاء  جمعية  هي  �لثانية  و�جلمعية 

وخ�صو�صاً علماء �لقد�ص، وكان ير�أ�صها �ل�صيخ �صعيد �خلطيب، ويف قيادتها 

�ل�صيخ حممد يو�صف �لعلمي و�ل�صيخ ح�صن �أبو �ل�صعود وغريهم.
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حركة  هي  �حلركي  �الإ�صالمي  �لتنظيم  �صكل  �أخذت  ر�ئدة  حركة  وهناك 

كان  و�لتي   ،1925 �صنة  �لق�صام  �لدين  عز  �ل�صيخ  �أن�صاأها  �لتي  “�جلهادية” 
�أو ��صت�صهاد”، و�لتي بد�أت بامل�صاركة �مل�صلحة  “هذ� جهاد... ن�رٌش  �صعارها 

�لثاين/  ت�رشين  يف  كان  �نطالقتها  �إعالن  �أن  غري   ،1929 �لب�ق  ثورة  منذ 

نوفمب 1935، بعد �أن نظمت ودربت �رش�ً نحو �ألف من �الأع�صاء و�الأن�صار، 

 1936/4/15 وهي �حلركة �لتي فجرت �رش�رة �لثورة �لكبى يف فل�صطني يف 

�ل�صيخ  خلف  �لذي  �ل�صعدي  فرحان  �ل�صيخ  نفذها  �لتي  �لع�صكرية  بالعملية 

�لق�صام يف �لقيادة بعد ��صت�صهاده؛ وهي �حلركة �لتي �أطلقت �ملرحلة �لثانية من 

�لثورة �لكبى عندما �غتال �أع�صاوؤها �أندروز، �حلاكم �لبيطاين للو�ء �جلليل 

يف 1937/9/26. وقد قادت جماعة �لق�صام يف �أثناء �لثورة �لفل�صطينية �لكبى، 

وخ�صو�صاً مرحلتها �لثانية، مناطق �صمال وو�صط فل�صطني.

ن�صطت  �لتي  �حل�صيني،  �لقادر  عبد  بقيادة  �ملقد�ص”  “�جلهاد  منظمة  �أما 

خ�صو�صاً يف مناطق �لقد�ص و�خلليل، و�لتي كانت برعاية �ملفتي �حلاج �أمني، 

عن  �صادق  تعبري  يف  �الإ�صالمية؛  �لروح  مع  �لوطني  �لوعاء  فيها  �ن�صجم  فقد 

و�صارك  �ملقاومة،  �لفل�صطينية  للوطنية  �ملنفتحة  �ملعتدلة  �الإ�صالمية  �لروح 

فيها مقاومون م�صيحيون. وقدم عبد �لقادر �حل�صيني ورفاقه مناذج بطولية 

كبرية يف �لثورة �لكبى ويف حرب 1948.

تنظيمها  ل  َت�صكَّ �لتي  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  فاإن  �أخرى،  جهة  من 

�لفل�صطيني يف �أربعينيات �لقرن �لع�رشين، قد �صاركت بفعالية يف حرب 1948، 

وخ�صو�صاً يف مناطق �لقد�ص، وبيت حلم، ويافا، وجنوب فل�صطني. وعندما 

�أنف�صهم  تنظيم  و�أعادو�  �ل�صالح،  �مل�صلمون  �الإخو�ن  ُيلِق  مل  �حلرب  �نتهت 

 ،1954-1952 �لفرتة  يف  خ�صو�صاً  غزة،  قطاع  يف  �رشي  ع�صكري  تنظيم  يف 

�صبق )وقد  �ل�رشيف  كامل  و�إ�رش�ف  وبقيادة  �مل�رشيني،  �الإخو�ن   برعاية 

حممد �لتنظيم  هذ�  قياد�ت  من  وكان  �لعمل(.  هذ�  حول  در��صة  ن�رشنا   �أن 

�أبو �صيدو �لذي كان �صلة �لو�صل بني كامل �ل�رشيف يف �لعري�ص وبني �لتنظيم 



43

اأوهام يف العمل الفل�سطيني

يف غزة؛ وتوىل �أبو جهاد خليل �لوزير قيادة �صمال قطاع غزة؛ وتوىل خريي 

�الأغا قيادة و�صط �لقطاع )خانيون�ص(؛ بينما توىل حممد يو�صف �لنجار قيادة 

�لبدو  و�إمكانات  طاقات  من  �الإخو�ن  ��صتفاد  وقد  )رفح(.  غزة  قطاع  جنوب 

للعمل و�لت�صحية؛ وكان من  ممن لهم خبة ع�صكرية وجغر�فية و��صتعد�د�ً 

�أبرزهم فريح �مل�صدّر، وح�صن �الإفرجني، وعبد �هلل �أبو �صتة. ولذلك، كان تنظيم 

�الإخو�ن هو من �أو�ئل من �أطلق �لعمل �لع�صكري �ملقاوم بعد حرب 1948، �إىل 

جانب بع�ص جمموعات �ملقاومة �لتي كان يرعاها �ملفتي �حلاج �أمني.

�لفل�صطينيني،  �الإخو�ن  بيئة  من  خرجت  فتح  حركة  �أن  و��صحاً  كان  وقد 

�أفر�د  يف  وجتنيدها  ع�صويتها  وتركزت  �لع�صكري،  تنظيمهم  وخ�صو�صاً 

نظام قام  �أن  )بعد  وطنياً  منحى  نحت  حيث  �الأوىل؛  �صنو�تها  يف   �الإخو�ن 

متابعة  من  تتمكن  حتى  ومطاردتهم(  �الإخو�ن  تنظيم  ب�رشب  �لنا�رش  عبد 

�خللفية  يعلم  �لقارئ  ولعل  لالإ�صالميني.  �لعد�ء  حالة  عن  بعيد�ً  �ملقاومة 

خلف و�صالح  حمود،  �لفتاح  وعبد  جهاد(،  )�أبو  �لوزير  خلليل   �الإخو�نية 

�لعايدي،  وحمد  عابد،  ومعاذ  عدو�ن،  وكمال  عمرية،  ويو�صف  �إياد(،  )�أبو 

وهاين �حل�صن، و�صليم �لزعنون، وريا�ص �لزعنون، وحممد يو�صف �لنجار، 

ورفيق �لنت�صة، و�أبو ه�صام �ملزين... وكثري غريهم.

وُيظهر �جلدول �ملرفق يف ملحق كتاب “�الإخو�ن �مل�صلمون �لفل�صطينيون: 

من  �صخ�صاً   50 �أ�صماء   ”1967-1949 غزة  قطاع   – �لفل�صطيني  �لتنظيم 

�إخو�نية.  خلفية  لهم  ممن  فتح،  حركة  يف  و�لرياديني  �ملوؤ�ص�صني  �الأع�صاء 

ويالحظ من �جلدول �أن هناك 14 �صخ�صاً دخلو� يف ع�صوية �للجنة �ملركزية 

يف  متقدمة  مو�قع  �صغلو�  �الأقل(  على   30(  50 �لـ  هوؤالء  �أغلب  �أن  كما  لفتح. 

 غري �أن حركة فتح نحت منحى وطنياً علمانياً، 
*
�حلركة يف وقت من �الأوقات.

غزة قطاع   – الفل�شطيني  التنظيم  الفل�شطينيون:  امل�شلمون  الإخوان  �صالح،  حممد  حم�صن   
* 

1949-1967 )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2020(، �ص 317-311.
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خ�صو�صاً بعد حالة �النف�صام �لتي حدثت بني تنظيم �الإخو�ن �لفل�صطينيني 

وحركة فتح، وفّك �لتد�خل يف �لع�صوية بينهما منذ �صنة 1962.

�لي�صارية  �لتيار�ت  و�صعود  لالإخو�ن،  �ل�رش�صة  �ملطارد�ت  �أ�صعفت 

مما  �ملقاوم،  �لعمل  على  �الإ�صالمية  و�لتيار�ت  �الإخو�ن  قدرة  من  و�لقومية، 

�أدخلهم يف مرحلة من �لكمون و�ملحافظة على �لنف�ص، منذ منت�صف �خلم�صينيات 

وحتى �أو�خر �ل�صتينيات. غري �أن �الإخو�ن عادو� للم�صاركة بفعالية يف �لعمل 

1968-1970 بالتن�صيق مع  �ملقاوم من خالل مع�صكر�ت �ل�صيوخ يف �الأردن 

مّت  وقد  د�خلية.  �إد�رية  با�صتقاللية  �حتفاظهم  مع  غطائها،  وحتت  فتح  حركة 

بينهم  من  وكان  فد�ئية.  قو�عد  �صبع  على  توزعو�  رجل   300 نحو  تدريب 

عز�م،  �هلل  وعبد  نوفل،  �أحمد  �أمثال  الحقاً  معروفة  �أ�صبحت  �صخ�صيات 

و�إبر�هيم �مل�صوخي، وذيب �أني�ص. ونفذو� عمليات كبرية مثل عملية “�حلز�م 

�الأخ�رش” يف 1969/8/31، وعملية “دير يا�صني”، يف ليلة 1969/9/14.

تنظيمية  حالة  يوؤ�ص�ص  �أن  �أر�د  �لفل�صطيني،  �الإ�صالمي  �لتيار  �أن  ويبدو 

�لدخول  عند  و�ال�صتمر�ر  �ل�صمود  ت�صتطيع  �جلذور  عميقة  قوية  و�صعبية 

فيه  ن�صطو�  �لذي  �لوقت  يف  �لرتّيث  فف�صلو�  �ملقاوم؛  �لع�صكري  �لعمل  يف 

دعوياً وتربوياً و�جتماعياً ونقابياً. وهو تريٌُّث مل ير�َص عنه عدد من �صباب 

حركة  بتاأ�صي�ص  رفاقه  من  وعدد  �ل�صقاقي  فتحي  �لدكتور  فقام  �الإخو�ن؛ 

�جلهاد �الإ�صالمي 1980، لت�صبح هذه �حلركة �أحد �أبرز قوى �ملقاومة �مل�صلحة 

�لفل�صطينية منذ ذلك �لوقت وحتى �الآن.

من ناحية �أخرى، قام �أبناء �حلركة �الإ�صالمية من فل�صطينيي 1948 باإن�صاء 

“�أ�رشة �جلهاد”، �أو�خر �صبعينيات �لقرن �لع�رشين، برعاية �ل�صيخ عبد �هلل منر 
دروي�ص، وقيادة فريد �أبو مخ وعدد من رفاقه، ونفذو� �لعديد من �لعمليات. 

غري �أن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي متكن من �رشبها، و�عتقال �لكثري من �أفر�دها.

عندما  �لفل�صطينيني  لالإخو�ن  �لع�صكري  �جلهاز  تاأ�صي�ص  بو�در  وظهرت 

يف  �لع�صكري  للتدريب   1980 �صنة  كو�درها  بع�ص  �ملركزية  �لقيادة  �أر�صلت 
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�لقطاع،  يف  �لع�صكري  �جلهاز  بتاأ�صي�ص  يا�صني،  �أحمد  �ل�صيخ  وقام  �خلارج. 

وقاده يف مر�حله �الأوىل عبد �لرحمن متر�ز ثم �صالح �صحادة. بيد �أن �نك�صاف 

�ل�صيخ على  وُقب�ص   ،1984 �صنة  �رشبه  �إىل  �أدى  �لع�صكري  �لتنظيم   �أمر 

تبادل  �صفقة  يف  �أحمد  �ل�صيخ  عن  �أفرج  وقد  رفاقه،  من  وعدد  يا�صني  �أحمد 

جديد من  بنائه  و�إعادة  �جلهاز  ترميم  �أعيد  وقد  �لتالية.  �ل�صنة  يف   �الأ�رشى 

�صنة 1986 حتت ��صم “�ملجاهدون �لفل�صطينيون”، وبد�أت ت�صكيالُت �جلهاِز 

�الإخو�ن  قيادة  �تخذت   1985 �صنة  �صيف  ويف   .1987 �نتفا�صة  قبل  �لعمَل 

�الحتالل،  �صّد  �ملو�جهة  يف  لال�صرت�ك  �أحد�ث  �أّي  با�صتغالل  قر�ر�ً  �مل�صلمني 

للد�خل  �خلارج  يف  �لعمل  قيادة  و�أعطت  �النتفا�صة؛  بدء  من  �صنتني  قبل  �أي 

فبد�أ  �ملقاوم،  �الإخو�ين  �لعمل  الإطالق  �ملنا�صب،  �لتوقيت  �ختيار  �صالحية 

�لتي  �ملو�جهات  يف  �الإخو�ن  �صباب  من  �ثنان  ��صت�صهد  حيث  �لتفاعل،  يزد�د 

�صهدتها جامعة بريزيت �صنة 1986.

طويلة  مل�صرية  ��صتمر�ر  هو   1987 �صنة  حما�ص  حركة  ظهور  فاإن  لذلك، 

من �لعمل �الإ�صالمي �لفل�صطيني �ملقاوم، �لذي مل يتوقف على مد�ر �ملئة عام 

�ملا�صية.
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 الوهم الثالث ع�سر

اإطالق حركة فتح للر�شا�شة االأوىل �شنة 1965

�مل�صلحة  �لفل�صطينية  �ملقاومة  فاإن  �ل�صابق،  �لوهم  مناق�صة  يف  الحظنا  كما 

رجالها  قام  وقد  �حلديث؛  �لفل�صطيني  �لتاريخ  يف  �جلذور  وعميقة  �أ�صيلة 

ون�صاأت  �لبد�ية.  منذ  �ل�صهيوين  و�مل�رشوع  �لبيطاين  �الحتالل  مبو�جهة 

تنظيمات م�صلحة �صبقت �نطالقة حركة فتح باأكرث من �أربعني عاماً. و�نطلقت 

و�لب�ق   ،1921 ويافا   ،1920 �لقد�ص  ثور�ت  يف  �ملقاومة  �أبطال  ر�صا�صات 

فل�صطني  وحرب   ،1939-1936 �لكبى  و�لثورة   ،1935 و�لق�صام   ،1929

.1948

�لتي  �لثورة  هو  �الأوىل  بالر�صا�صة  �ملق�صود  �أن  فتح  موؤيدو  يجادل  وقد 

تلت نكبة حرب 1948؛ غري �أنه )كما �أ�رشنا( فاإن �لعمل �ملقاوم مل يتوقف بعد 

�لنكبة، فن�صاأ �لتنظيم �لع�صكري لالإخو�ن يف قطاع غزة يف �لن�صف �الأول من 

�خلم�صينيات، وقام بعدد من �لعمليات، وكان يف قيادته خليل �لوزير وعدد من 

رفاقه ممن �أن�صاأو� فتح الحقاً.

كانت  فقد  �ل�صتينيات،  فرتة  �الأوىل  بالر�صا�صة  �ملق�صود  كان  �إذ�  وحتى 

هناك تنظيمات فل�صطينية �ن�صغلت بالعمل �لفد�ئي �أو �لتح�صري له، مثل فرع 

“�جلبهة   1964 مايو  �أيار/  يف  �صّكل  �لذي  �لعرب  �لقوميني  حركة  يف  فل�صطني 

يف  �صهد�ئه  �أول  وقّدم  �لفد�ئي،  �لعمل  ومار�ص  فل�صطني”،  لتحرير  �لقومية 

1964/11/2 قبيل �نطالقة �جلناح �لع�صكري لفتح بنحو �صهرين. كما �أطلقت 

“جبهة حترير فل�صطني” عملها �لع�صكري يف منت�صف 1965. 

ومن �لناحية �لتاريخية، ثمة جتاهل يف �الأدبيات �لفل�صطينية للعمل �ملقاوم 

�صغرية  وجمموعات  فل�صطينيون  �أفر�د  نّفذ  حيث   ،1956-1949 �لفرتة  يف 

من  �الآالف  بع�رش�ت  �الإ�رش�ئيلية  �لتقارير  وتعرتف  �لعمليات.  من  �لكثري 

تعرتف  كما  �ملقاوم.  بالعمل  مرتبطاً  منها  جزء  كان  �حلدودية،  �الخرت�قات 
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�إ�رش�ئيلياً  260 جندياً  �إ�رش�ئيلياً مدنياً، ونحو   280 �لتقارير مبقتل نحو  هذه 

من  �أو  �ملقاومة،  رجال  يد  على  منهم  كبري  عدد  ُقتل  حيث  نف�صها،  �لفرتة  يف 

ت�صميهم �لتقارير �الإ�رش�ئيلية “�ملت�صللني”.

وكاأن بد�  حتى  �الأوىل،  �لر�صا�صة  �أطلقت  باأنها  فتح  حركة  �أدبيات   متتلئ 

�حلقائق باإثبات  �بتد�ء  معنيون  هنا  ونحن  �لنقا�ص،  تقبل  ال  بديهية   ذلك 

هو  فما  �الدعاء.  هذ�  عن  بالتخلي  كثري�ً  تخ�رش  لن  فتح  وحركة  �لتاريخية. 

�أجو�ء  يف  وعملت  توقف،  دومنا  ��صتمرت  ر�صا�صتها  �أطلقت  عندما  �أنها  �أهم 

�الإن�صان  هموم  عن  �لتعبري  يف  فتح  جنحت  وقد  وقا�صية،  �صعبة  وظروف 

وحافظت �لوطني،  �مل�رشوع  قادت  كما  �ملوؤدلج”.  “غري  �لعادي   �لفل�صطيني 

�لفقري  �لعمود  وكانت  �ل�صنو�ت.  ع�رش�ت  مدى  على  و��صعة،  �صعبية  على 

يف بفعالية  و�صاركت  �لثمانينيات،  منت�صف  حتى  �مل�صلحة   للمقاومة 

�ل�صجون  يف  عدد�ً  �الأكرث  هم  �أ�رش�ها  ز�ل  وما  �لفل�صطينية،  �النتفا�صات 

�ل�صهيونية.

ومن ناحية �أخرى، فيجب �لتنبيه �إىل �أن عدد�ً من منت�صبي فتح ي�صتخدم هذه 

�ملقولة يف �لتوظيف �ل�صيا�صي، ب�صكل يلغي �أو يقلل من دور �الآخرين، ويحاول 

�لفل�صطينيني  با�صم  للتحدث  �لر�صا�صة  هذه  �أطلق  ملن  �ل�رشعية  ُيعطي  �أن 

�أن  بعد  خ�صو�صاً  و�ملناف�صني؛  و�لناقدين  �خل�صوم  الإ�صكات  �أو  ومتثيلهم، 

تبنت فتح م�صار �لت�صوية �ل�صلمية وتولت قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية.
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 الوهم الرابع ع�سر

حترير فل�شطني من داخلها

�ملقاومة �لفل�صطينية يف �لد�خل، و�صمود �ل�صعب �لفل�صطيني على �أر�صه، 

ومو�جهته لالحتالل بكل �ل�صبل، ركن �أ�صيل يف م�رشوع حترير فل�صطني من 

نهرها �إىل بحرها. كما �أن حترير �أي جزء من فل�صطني نتيجة �رشبات �ملقاومة 

هو خطوة مهمة باجتاه حترير كل فل�صطني؛ و�لتاأ�صي�ص مل�رشوع �ملقاومة على 

وجه  يف  �صدٍّ  حائط  ي�صّكالن  �ل�صمود  وهذ�  �ملقاومة  وهذه  �ملحررة.  �الأر�ص 

�مل�رشوع �ل�صهيوين، وخط �لدفاع �الأول عن �الأمة، ور�أ�ص حربة يف مو�جهته، 

و�أد�ة قوية يف �هتز�ز �أمنه و�رشب �قت�صاده، ونزع “�رشعيته”.

د�خلها هو  فل�صطني من  �لبع�ص عن حترير  �أ�صباب حديث  �أحد  كان  رمبا 

و�ملفككة،  و�ملتخلفة  �ل�صعيفة  و�الإ�صالمية  �لعربية  �لبيئة  من  �لياأ�ص  حالة 

�لتحرير  بانتظار  �لنكبة  بعد  �ل�صنو�ت  ع�رش�ت  �ملُحبِط  �لفل�صطينيني  وركون 

وجنوح  �لعربية،  �جليو�ص  تلقتها  �لتي  و�لهز�ئم  �لعربية،  �لبلد�ن  من  �لقادم 

�لبلد�ن �لعربية للت�صوية �ل�صلمية و�لتطبيع مع �لعدو؛ يف مقابل ما حققته قوى 

�ملقاومة من �أعمال بطولية و�نت�صار�ت خ�صو�صاً يف قطاع غزة. غري �أن هذ� 

�لدور �حليوي للمقاومة، لكنه ال يلغي �مل�صار �حليوي  �لتو�صيف يوؤكد على 

للبيئة �ال�صرت�تيجية �ملحيطة عندما يتعلق �الأمر بالتحرير �لكامل لفل�صطني.

�إّن �إنهاء �مل�رشوع �ل�صهيوين و�لتحرير �لكامل لفل�صطني، مبا يف ذلك �الأر�ص 

مبعادلة  مرتبط  �أمر  �الإ�رش�ئيلي،  �لكيان  عليها  قام  �لتي   1948 �صنة  �ملحتلة 

�أو�صع مبنية على �أ�صا�ص حتقيق تكافوؤ �أو تفّوق ��صرت�تيجي مع �لكيان، بحيث 

ترجح مو�زين �لقوى ل�صالح م�رشوع �لتحرير يف مقابل �مل�رشوع �ل�صهيوين.

مع  يتو�فق  مبا  متو�صع  و�إعادة  بان�صحابات  �ل�صهيوين  �لكيان  يقوم  قد 

�لعليا، وتقليل �الأعباء و�ملخاطر، وهو ما  ح�صاباته �ال�صرت�تيجية وم�صاحله 

قد ينطبق على �أجز�ء من �الأر�ص �ملحتلة �صنة 1967 و�لتي ُتعدُّ �أر�صاً حمتلة 
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�نهياره  م�صاألة  ولكن  �لدويل؛  و�لقانون  �لدولية”  “�ل�رشعية  ي�صمى  ملا  طبقاً 

و�نتهائه ككيان �أمٌر �آخر.

ع�صكرية  قوة  يلك  �ل�صهيوين  �لكيان  �أن  �إىل  �ملو�صوعية  �حلقائق  ت�صري 

متفوقة، يكن �أن تهزم �لبلد�ن �لعربية، كما يلك �أ�صلحة دمار �صامل مبا يف 

ذلك �أكرث من مئتي قنبلة نووية، وعندما يتعر�ص خلطر وجودي، فاإن �أد�ءه 

�لع�صكري �صيختلف عن �أد�ئه يف �الإد�رة �لتقليدية لل�رش�ع.

تدعمه  عظمى  قوى  من  دولية  مظلًة  يلك  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  �أن  كما 

مرتبط  وجوده  الأن  و�القت�صادي،  و�لع�صكري  �ل�صيا�صي  �لغطاء  له  وتوفر 

بريطانيا  ذلك  وقبل  �ملتحدة،  �لواليات  وخ�صو�صاً  �لكبى،  مب�صاحلها 

�رشوط  وترعى  ��صتمر�ره  ترعى  كما  �إقامته،  رعت  نف�صها  فهي  وغريها. 

�صكالً  يتخذ  و�إمنا  �لكيان،  مع  �رش�ع  جمرد  لي�ص  فال�رش�ع  وبالتايل  تفوقه. 

�أو�صع يف مو�جهة حتالف �مل�صالح �لدولية و�رتباطاتها به، وبخلفياتها �لدينية 

تفكيك  و�إن  حلمايته.  تدفعها  �لتي  و�القت�صادية  و�الأيديولوجية  و�لثقافية 

�إد�رة  �إىل حالة خا�رشة يقع �صمن �ملعركة �الأو�صع يف  هذه �لعالقة وحتويلها 

�ل�رش�ع مع �لعدو.

على  �الإ�رش�ئيلي  بالكيان  تعرتف  �لدولية”  “�ل�رشعية  ي�صمى  ما  �إن  ثم 

�لغربية  �ل�صفة  من  �الإ�رش�ئيلي  �الن�صحاب  وتوؤيد   ،1948 �ملحتلة  فل�صطني 

�لكيان، ما مل يطر�أ  �أي حماوالت الإنهاء هذ�  وقطاع غزة فقط. و�صتقف �صد 

يف  جديدة  معادالت  بن�صوء  مرتبط  �لدولية،  “�لعقلية”  يف  جوهري  تغيري 

�ملنطقة، وحتول �لكيان �إىل عبء كبري على �ملنظومة �لدولية، وتطور وفعالية 

�لدعاية و�الإعالم �ملقاوم الإحد�ث نقلة نوعية من هذ� �لنوع.

�ملقاومة  هو  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �ن�صحاب  �أ�صباب  �أحد  �أن  و�صحيح 

جاء   ،2005 �صنة  يف  ذ�ته  بحد  �الن�صحاب  �أن  غري  وبطوالتها،  �لفل�صطينية 

�أي�صاً �صمن عملية �إعادة متو�صع �إ�رش�ئيلي، وفق خطة �صارون �لتي هدفت 

بحيث  و�حد؛  طرف  من  �ن�صحاب  على  مبني  �صلمية  ت�صوية  م�صار  لفر�ص 
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يتخل�ص �لكيان من �أعباء �حتالل و�إد�رة مناطق �لكثافة �ل�صكانية �لعالية وعلى 

ر�أ�صها قطاع غزة؛ و�الحتفاظ باأكب قدر من �الأر��صي ذ�ت �لكثافة �ل�صكانية 

�ملنخف�صة، وهو ما يحدث يف �ل�صفة �لغربية. كما حافظ على قدر من �لهيمنة 

على �الأر�ص �لتي �ن�صحب منها؛ ولذلك، فقد �أبقى على ح�صاره لقطاع غزة، 

وعلى حتّكمه بحدوده �لبية و�لبحرية و�جلوية طو�ل �ل�صنو�ت �ل�صتة ع�رش 

�ملا�صية.

�ملقاومة  م�رشوع  بني  بالتو�زي  تتم  متكاملة  عملية  فل�صطني  حترير  �إن 

�أحدهما  يلغي  وال  لالأمة؛  �لوحدوي  �لنه�صوي  �مل�رشوع  وبني  �لفل�صطيني، 

�الآخر، كما ال يحّل مكانه.
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 الوهم اخلام�س ع�سر

حترير فل�شطني دون م�شروع نه�شوي وْحَدوي

وهذه �لنقطة مرتبطة ب�صكل وثيق ب�صابقتها.

ال ي�صتهدف �مل�رشوع �ل�صهيوين �لفل�صطينيني وحدهم وال �أر�ص فل�صطني 

وحدها. وهو كيان ن�صاأ يف قلب �لعامل �لعربي وقلب �لعامل �الإ�صالمي، يف�صل 

عدو�ين  كيان  وهو  �الإفريقي.  �صطرهما  عن  �الآ�صيوي  �لعاملني  هذين  �صطر 

)�لبيئة  حوله  ما  كان  �إذ�  �إال  �ملنطقة  يف  م�صتقبالً  لنف�صه  يجد  ال  تو�صعي، 

�ال�صرت�تيجية �ملحيطة( �صعيفاً ومتخلفاً وُمفككاً؛ فالبيئة �لعربية �مل�صلمة هي 

بطبيعتها بيئة معادية لهذ� �لكيان، وهذ� �صبب وجود �أنظمة فا�صدة وم�صتبدة 

ال تعك�ص �إر�دة �صعوبها؛ وهي مُتثل “�لق�رشة” �ل�صطحية �لر�غبة يف �لت�صوية 

�لقوى  �إر�صاء  خالل  من  لبقائها  �صماناً  �أو  عجزها،  عن  تعبري�ً  و�لتطبيع؛ 

�لدولية �حلليفة للكيان وعلى ر�أ�صها �لواليات �ملتحدة.

�إذ  �الأمة.  ��صتنها�ص  مب�رشوع  مرتبط  �لفل�صطينية  �لق�صية  جوهر  �إن 

و��صتمر�ره  قوته  �أن  �ل�صهيوين  �لكيان  �أ�صا�صها  على  يقوم  �لتي  �ملعادلة  �إن 

مرهون ب�صعف �الأمة وتخلفها، و�أن �إنهاءه وزو�له مرهون بقوتها ونه�صتها 

ووحدتها، وحتديد�ً يف �لبيئة �ال�صرت�تيجية �ملحيطة به.

وبالتايل، فاإذ� كان �لهدف هو حترير فل�صطني كاملة، فاإن �حلديث عن �لتكافوؤ 

�ال�صرت�تيجي و�لو�صول �إىل “�لنقطة �حلرجة” �لتي مُتكِّن من �مل�صي يف �إنهاء 

�لكيان، يرتبط مب�رشوع نه�صوي وحدوي خ�صو�صاً يف �لبيئة �ال�صرت�تيجية 

�لد�خل  يف  �ملقاومة  حا�صنة  ت�صّكل  �لتي  هي  �لبيئة  وهذه  بفل�صطني.  �ملحيطة 

ورئته وعنا�رش منوه وعنفو�نه؛ وهي �لتي متلك )بعيد�ً عن هيمنة �الحتالل( 

�لقوى،  مو�زين  يف  �الختالل  معاجلة  من  متكنها  �لتي  و�الأدو�ت  �الأ�صباب 

وحتقيق �لثقل �لنوعي �ملطلوب.
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�إن ق�صية فل�صطني بخطورتها و�لتحديات �لكبى �الإقليمية و�لدولية �لتي 

تفر�صها، هي �ختبار �لتاأهيل وبرنامج �ل�صعود �لكبري �ملمزوج باالآالم و�ملعاناة 

و�مل�صاعب �لذي قدَّره �هلل �صبحانه لالأمة لالرتقاء مل�صتوى “�ال�صتخالف” يف 

�الأر�ص، وم�صتوى �لتحرير على يد جيٍل هم “عباٌد هلل، �أويل باأ�ص �صديد” )�صورة 

�الإ�رش�ء: 5(. و�إن �الأزمات �لتي ت�صهدها �ملنطقة، وجتربة ما يعرف بـ“�لربيع 

�لعربي” �لذي ظهرت فيه روح �الأمة �ملتطلعة للحرية و�لتغيري، و�ملن�صجمة مع 

�لتي ت�صهدها  �ملخا�ص  عقيدتها وتاريخها وتر�ثها، هي موؤ�رش�ت على حالة 

�إر�دتها  �الأمة  فيها  ت�صتعيد  قادمة  موجات  �أو  جديدة  موجة  باجتاه  �ملنطقة، 

وعزتها وكر�متها، وت�صتنه�ص عو�مل قوتها ووحدتها ونه�صتها، وتتماهى 

مع �ملقاومة يف فل�صطني، لتحقق “�لوزن �لنوعي” �ملطلوب، ولتفر�ص مو�زين 

قوى �إقليمية ودولية جديدة، وتتقدم نحو حترير كل فل�صطني.
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 الوهم ال�ساد�س ع�سر

حترير فل�شطني بعيدًا عن االإ�شالم

�إذ� كانت �أر�ص فل�صطني �أر�صاً �إ�صالمية، و�صعبها �صعٌب م�صلم، و�نتماوؤها 

وبيئتها  م�صلمة،  �ل�صعبية  وحا�صنتها  �إ�صالمياً،  �نتماء  و�لثقايف  �حل�صاري 

�أن تكون هوية م�رشوع �لتحرير هوية  �ال�صرت�تيجية م�صلمة، فمن �لطبيعي 

�إ�صالمية. و�أولئك �لذين يريدون �إبعاد �الإ�صالم عن م�رشوع �لتحرير يقعون 

ينزع  وكمن  �جل�صد،  عن  �لروح  يف�صل  كمن  يكونون  الأنهم  كبري،  وهم  يف 

عنا�رش �لطاقة وحمركات �لعمل من �لقوى �لفاعلة على �الأر�ص.

�إن  ما �صبق، فنقول  على  �أي�صاً  تنطبق  “عربية”  �إن �صفة  قائل  يقول  وقد 

و�نت�صار�ً  فتحاً  باالإ�صالم  �رتبطت  �ل�صفة  فهذه  مقولتنا،  توؤكد  �ل�صفة  هذه 

ولغة وتعريباً وح�صارة، و�لفاحتون “�لعرب” حملو� ر�صالة �الإ�صالم و�نتمو� 

وتفاعل  �نفتاح  يف  �الأخرى،  و�لقوميات  �ل�صعوب  بظلها  فا�صتظلت  �إليها، 

ح�صاري ي�صتوعب �جلميع يف �أمة و�حدة حتت ر�ية �الإ�صالم �لعظيم. وكانت 

وما ز�لت هوية فل�صطني �لعربية جزء�ً طبيعياً من�صجماً ومتناغماً مع هويتها 

�الإ�صالمية �الأو�صع.

طبيعة الأر�س: 

وهي  مباركة،  مقد�صة  �أر�ص  فهي  �أر�ص،  كاأي  لي�صت  فل�صطني  �أر�ص 

�أر�ص �الأنبياء و�أر�ص �مل�صجد �الأق�صى، و�أر�ص �الإ�رش�ء؛ وهي يف قلب �لعامل 

بني  �ل�رش�ع  �أر�ص  باأنها  متيزت  �لتي  وهي  �لعربي.  �لعامل  وقلب  �الإ�صالمي 

يف  ل�صاحلهم  �ملعركة  �حلق  �أهل  يح�صم  حيث  �لتاريخ،  عب  و�لباطل  �حلق 

�لنهاية يف كّل مرة؛ و�صي�صتمر ذلك �إىل �أن يرث �هلل �الأر�ص ومن عليها. ولذلك، 

مل يكن غريباً �أن يجعل �هلل �صبحانه مقام �لطائفة �ملن�صورة �لثابتة على �حلق يف 

هذه �الأر�ص “بيت �ملقد�ص و�أكناف بيت �ملقد�ص”. فطبيعة �لدور �لذي متيزت 

“�صاحة جهاد” يقت�صي وجود هذه �لطائفة يف هذ� �ملكان.  به هذه �الأر�ص كـ 
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“ال ي�رشها من خذلها وال من  “ثابتة على �حلق” و�أنها  �أنها  و�أبرز �صفاتها 

خالفها”؛ وهو ما يقت�صي �صالمة �ملنهج و�إ�صالمية �ملنهج.

�شبط الثوابت وامل�شارات:

�أر�ص فل�صطني �لتي فتحها عمر ر�صي �هلل عنه و�كت�صبت هويتها �الإ�صالمية 

منذ �أكرث من 1,400 عام، ودخل �أهلها يف دين �هلل �أفو�جاً وتعّربت لغتهم، �صارت 

وحا�رشهم  ما�صيهم  يف  �مل�صلمني  �أجيال  جميع  على  �إ�صالمي  وقف  �أر�ص 

وم�صتقبلهم �إىل يوم �لقيامة. وال يجوز الأحد كائناً من كان �أن يتنازل عن �أي 

جزء منها مهما كان �صغري�ً؛ الأنها لي�صت للفل�صطينيني �أو �لعرب فح�صب؛ بل 

�أمو�لهم  �أن يقدمو�  هي ملك للم�صلمني جميعاً... وعلى �مل�صلمني يف كل مكان 

ودماءهم لتحريرها، بعد �أن �أ�صبح ذلك من فرو�ص �لعني.

�لبو�صلة  ت�صبط  كما  �لثو�بت،  ت�صبط  �الإ�صالمية  فل�صطني  وهوية 

�ملناورة  وجماالت  �لوطني،  �لعمل  وم�صاحات  �أ�صقف  وت�صبط  و�مل�صار�ت؛ 

من  �لكاملة  فل�صطني  يف  �لكامل  باحلق  للعبث  جمال  فال  �ملرحلية؛  و�لب�مج 

نهرها �إىل بحرها؛ وال جمال لالعرت�ف للمحتلني �لغا�صبني باأي �رشعية �أو حّق 

لهم على �أي جزء من فل�صطني.

الق�شية املركزية للأمة:

وعندما يتعلق �الأمر بق�صايا �لتَّحرر و�ل�رش�ع مع �أعد�ء �الأمة و�ال�صتعمار، 

فاإن ق�صية فل�صطني هي �لق�صية �ملركزية لالأمة �الإ�صالمية؛ لي�ص فقط ملكانتها 

�لدينية و�ال�صرت�تيجية؛ و�إمنا �أي�صاً لكون �مل�رشوع �ل�صهيوين م�رشوعاً عاملياً 

قاعدة  فل�صطني  من  ويتّخذ  �إمبيالية،  غربية  كبى  بقوى  مدعوماً  عدو�نياً، 

�الأمة ومتزيقها ومنع نه�صتها. وبالتايل، تكون فل�صطني و�لقد�ص  الإ�صعاف 

و�الأق�صى �لق�صية �جلامعة لالأمة، و�ملوحدة لبو�صلتها �صّد عدوها �ملركزي 

يتم  ال  فل�صطني  حترير  الأن  وقوتها،  �الأمة  لنه�صة  �لر�فعة  وتكون  �مل�صرتك، 

دون ذلك؛ كما �أنها �لفا�صحة �خلاف�صة ملن يخذلها ويتخلى عنها.
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�الإطار  يف  ثم  �لعربي  �لقومي  �الإطار  يف  فل�صطني  ق�صية  ح�رش  كان  لقد 

�لفل�صطيني، ثم يف ف�صيل فل�صطيني وقيادة متنفذة يف منظمة �لتحرير و�ل�صلطة 

و�ملعا�رش.  �حلديث  �لفل�صطيني  �لتاريخ  يف  �لكو�رث  �أبرز  �أحد  �لفل�صطينية؛ 

�لق�صية  ت�صرتجع  �أن  �لعدو  مع  �ل�رش�ع  �إد�رة  يف  �أ�صا�صياً  جانباً  فاإن  ولذلك، 

جوهرها �الإ�صالمي، �إىل جانب �أبعادها �لوطنية و�لعربية و�الإن�صانية، ب�صكل 

ال. متناغم فعَّ

خطوط عمل متوازية:

�الإ�صالمية ال  �لد�ئرة  �إىل  �لعدو  �ل�رش�ع مع  د�ئرة  �إّن �حلديث عن تو�صيع 

يعني �نتظار�ً لقيام �خلالفة �أو لتحقيق �لوحدة �الإ�صالمية، �أو ت�صييعاً ومتييعاً 

و�لوحدة  للنه�صة  و�لعمل  لفل�صطني  �لعمل  الأن  فل�صطني.  جتاه  للم�صوؤولية 

�إىل جنب،  �أن ي�صري� جنباً  �الإ�صالمية هما عمالن متو�زيان متكامالن، يكن 

غري ُيعّطله.  �أو  �الآخر  �أحدهما  ينتظر  �أن  دون  لالآخر،  ر�فعة  �أحدهما   ويكون 

�أن ��صتعادة �ل�رش�ع مع �لعدو هويته �الإ�صالمية �رشط �أ�صا�صي يف �صعور �أبناء 

ويف  م�صلم؛  �أي  من  �أذى  �أو  َمنٍّ  دومنا  بالو�جب،  وقيامهم  بامل�صوؤولية  �الأمة 

�أن ي�صتفرد  �أي فل�صطيني يريد  “ُقطرية وطنجية” من  �ملقابل دومنا حو�جز 

�أو  حاجته،  وفق  �الآخرين  مع  ويتعامل  هو�ه؛  على  وم�صريها  بفل�صطني 

ك�صيوف �أو كمجموعات خدمات. فامل�صلمون جزء حيوي من �جل�صد �ملقاِوم 

�لرباط، و�الأثقل يف �مل�صوؤولية  �لثغر و�أهل  �أبناء  و�ملُحرِّر، و�لفل�صطينيون هم 

و�أد�ء �لو�جب، وهم ر�أ�ص �لرمح وهم �ل�صف �الأول.

الإ�شلم هو الأقدر على ح�شد اجلماهري:

طاقاتها،  وتفجري  وتعبئتها  �جلماهري  ح�صد  على  �الأقدر  هو  �الإ�صالم  �إن 

وتقديها للت�صحيات. و�إن �ن�صجام �لفل�صطيني )و�لعربي و�مل�صلم( مع نف�صه 

و�لت�صحية  �لهمم  ��صتنها�ص  يف  �أ�صا�صي  مكّوٌن  وتر�ثه،  وثقافته  وعقيدته 

بالروح و�ملال. فهو عندما يوؤمن �أن �لن�رش من عند �هلل، و�أن �هلل تكفل بالن�رش 
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وم�رش�ها  و�أق�صاها  وبركتها  بقد�صيتها  فل�صطني  و�أن  �ل�صادقني،  لعباده 

�مل�صلمني،  والأجيال  لالأمة  وقفاً  باعتبارها  عليها  موؤمتن  و�أنه  دينه،  من  جزء 

لالأمة  عّز  �نت�صاره  و�أن  وح�صنات،  �أجر  �إىل  تتحول  ومعاناته  �صموده  و�أن 

جتد  لن  ذلك  فعند  �الأعلى...  �لفردو�ص  �إىل  يرفعه  ��صت�صهاده  و�أن  وكر�متها، 

�أيديولوجية لها من �لطاقة و�حليوية ما لهذ� �الإ�صالم �لعظيم من قدرة وتاأثري.

ر�شيد التجربة التاريخية:

ولذلك، فاإن �لتجربة �لتاريخية �أثبتت �أن حترير فل�صطني �رتبط باالإ�صالم، 

وقتنا  �إىل  �لتتار  ومو�جهة  �ل�صليبية  باحلروب  مرور�ً  �لعمري  �لفتح  منذ 

�ملعا�رش.

�لعربية  �لبيئة  على  هيمنت  �لتي  �ملختلفة  �الأيديولوجيات  ف�صلت  لقد 

�أم ُقطرية  �أم قومية،  و�لفل�صطينية يف تاريخنا �حلديث، �صو�ء كانت ي�صارية، 

ة  ُمرَّ �أثمان  ندفع  زلنا  وما  للتحرير؛  حقيقياً  م�رشوعاً  تقود  �أن  يف  منغلقة، 

للهيمنة �لر�صمية لهذه �الأيديولوجيات.

وُحرم  �ملنطقة،  يف  ب�رش��صة  ُحورب  �الإ�صالمي  �الجتاه  �أنَّ  من  وبالرغم 

�ملحيطة  �ال�صرت�تيجية  �لبيئة  يف  خ�صو�صاً  و�لتمكني،  �لنه�صة  و�صائل  من 

على  رئي�صياً  حمر�صاً  )�أو  �لرئي�صي  �ملُحرِّ�ص  ظّل  �الإ�صالم  فاإن  بفل�صطني، 

�ملئة طو�ل  و�نتفا�صاته  ومقاومته  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ثور�ت  يف   �الأقل( 

 ،1929 �لب�ق  بهبَّة  مرور�ً   ،1920 �لقد�ص  �نتفا�صة  من  بدء�ً  �ملا�صية،  عام 

 وثورة �لق�صام 1935، و�لثورة �لكبى 1936-1939، ومنظمة �جلهاد �ملقد�ص،

1948، و�ملقاومة يف �لن�صف �الأول من خم�صينيات �لقرن �لع�رشين،  وحرب 

�الإ�صالمي  �جلهاد  �إىل  و�صوالً   ،...1970-1968 �ل�صيوخ  ومع�صكر�ت 

�الأق�صى و�نتفا�صة   ،1993-1987 �ملباركة  و�النتفا�صة   وحما�ص، 

2000-2005، وحروب غزة... وغريها. ومنذ �أكرث من عقدين، فاإن �ملقاومة 

يف  �مل�صلحة  �ملقاومة  لقوى  �لفقري  �لعمود  متثل  �لفل�صطينية  �الإ�صالمية 

فل�صطني.
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ل تعار�س مع الأبعاد الوطنية والعربية:

و�لقومية  �لوطنية  �الأبعاد  مع  للتحرير  �الإ�صالمية  �لروؤية  تتناق�ص  وال 

�لعربية؛ فامل�صلمون �أ�صد �إخال�صاً الأوطانهم؛ فهم مع وطنية �حلب و�ل�صوق 

و�حلنني لالأر�ص، ومع وطنية �لعزة و�لكر�مة و�لتحرير، ومع وطنية �ملجتمع 

�لقائم على �لتعاون و�لتكافل و�لرت�حم؛ وفوق ذلك، فاإن �حلفاظ على �الأر�ص 

وبذل �لدماء و�الأمو�ل يف �صبيل حتريرها من �الأعد�ء جزء من عقيدتهم ودينهم.

وال ينبغي �أن يكون ثمة تعار�ص بني �لد�ئرة �لعربية و�لد�ئرة �الإ�صالمية، 

�ل�صاحقة  وباأغلبيتهم  �ملعا�رش  و�قعهم  يف  وهم  �الإ�صالم،  مادة  هم  فالعرب 

�لتي  ولغتهم  دينهم،  هو  �لعرب  يجمع  ما  و�أكرث   .)%95 )بنحو  م�صلمون 

�أن ينظر  �لقر�آن وتر�ثنا �الإ�صالمي. وم�صاريع �لوحدة �لعربية يكن  حفظها 

لها باإيجابية باعتبارها خطوة باجتاه �لوحدة �الإ�صالمية، ما د�مت تعّب عن 

�إر�دة �ل�صعوب، ومنفتحة ال تقوم على �لع�صبيات و�لعقليات �الإق�صائية، وال 

�لعمل  فاإن دو�ئر  �لع�صكرية. ولذلك،  �النقالبات  �أو  �الأقليات  على دكتاتورية 

دو�ئر  هي  �إن�صانية  �أم  �إ�صالمية  �أم  عربية  �أم  وطنية  كانت  �صو�ء  لفل�صطني 

�لنه�صة  م�صاريع  يف  �الإيجابية  عنا�رشها  تفعيل  يتم  �أن  وينبغي  متكاملة؛ 

و�لتحرير.

م�رشوع نه�شوي م�شتوعب للأقليات والطوائف:

كثري�ً ما يثري دعاة �الأيديولوجيات �الأخرى، ور�ف�صو �لروؤية �الإ�صالمية، 

م�صاألة �الأقليات؛ و�أن رفع �لر�ية �الإ�صالمية ي�صتثنيها.

�نعز�لياً.  �الإ�صالمي لي�ص حاّلً طائفياً وال عن�رشياً وال  و�بتد�ًء، فاإن �حلل 

هو  بل  �لّدين؛  يف  �إكر�هاً  يعني  وال  لالأقليات،  تهمي�صاً  �أو  ظلماً  يعني  ال  وهو 

كافة  و��صتيعاب  و�ملرونة،  باالنفتاح  يت�صم  نه�صوي  ح�صاري  م�رشوع 

�صتاأخذ  و�لتي  �لتحرير،  م�رشوع  يف  لالإ�صهام  �ل�صاعية  و�لقوى  �ل�رش�ئح 

مو�قعها بح�صب �إخال�صها وكفاءتها.
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وثانياً، فما د�م �الإ�صالم هو �جلامع �الأ�صا�صي لل�صعب �لفل�صطيني وللعرب 

و�صعوب �الأمة �لتي تزيد عن مليار و800 مليون، وهو �لقا�صم �مل�صرتك �الأكب 

�أو  �أن�صاف  �أيديولوجيات ال جتمع  بني �جلميع؛ فلماذ� يتم ��صتبعاده ل�صالح 

�أرباع �أو �أع�صار ما يجمعه �الإ�صالم؟! 

�أبناء  جتاوز  يتم  �لقومي(  �ملنظور  )وفق  ملاذ�  ذ�ته،  �لقيا�ص  وبا�صتخد�م 

�لقوميات �الأخرى يف �ملنطقة �لعربية كاالأكر�د و�الأمازيغ و�الأفارقة و�لرتكمان، 

�أبناء �لطو�ئف  وكلهم م�صلمون )ول�صانهم عربي(، ون�صبتهم �أعلى من ن�صبة 

و�الأقليات �الأخرى؟

وثالثاً، ملاذ� يتم �ال�صتغناء عن �أكب قوة د�فعة وحمر�صة وُموّحدة للتحرير؛ 

�لطاقة  من  �لهائل  �ملخزون  هذ�  ت�صتخرج  �أن  ف�صلت  �أيديولوجيات  ل�صالح 

و�حليوية يف �الأمة على مدى �ل�صبعني عاماً �ملا�صية؟

يف  �ملخالفني  على  �ملفرت�ص  فمن  عملية،  بر�جماتية  ناحية  من  وحتى 

ورجاله، لالإ�صالم  �ملجال  يف�صحو�  �أن  �لّدين،  يف  �ملختلفني  �أو   �الأيديولوجيا 

ما د�م ذلك ي�صب ب�صكل �أف�صل يف م�رشوع �لتحرير.

من  �ل�رشق،  وم�صيحيي  �لُعمرية(  �لعهدة  )منذ  فل�صطني  م�صيحيي  �إن  ثم 

وعا�صو�  بنائها،  يف  و�صاركو�  �الإ�صالمية  �حل�صارة  يف  �ندجمو�  ر�بعة،  ناحية 

بقوة  و�أ�صهمو�  �الإ�صالمي.  �لتاريخ  مدى  على  و�لت�صامح  �حلرية  �أجو�ء 

دومنا  وعملو�  و�لبندقية.  و�لقلم  بالكلمة  �ل�صهيونية  �حلركة  مو�جهة  يف 

�صمن  وقاتلو�  �حل�صيني،  �أمني  �حلاج  فل�صطني  مفتي  قيادة  حتت  ح�صا�صية 

ت�صكيالت “�جلهاد �ملقد�ص” بقيادة عبد �لقادر �حل�صيني. وكانو� وما يز�لون 

جزء�ً �أ�صا�صياً من �حلركة �لوطنية �لفل�صطينية. 

�أن  �أن �الأ�صتاذ منري �صفيق ذو �خللفية �مل�صيحية )قبل  ومن �لالفت للنظر 

“ن�صارى �لعرب م�صلمون يذهبون �إىل  ل لالإ�صالم( ن�رش مقاالً بعنو�ن  يتحوَّ

�لكني�صة”!! وال ت�صتغرب فتاريخهم وتر�ثهم ينتمي �إىل هذه �لبيئة �حل�صارية 

�الإ�صالمية. و�لفكرة يف جوهرها عبَّ عنها بطرق خمتلفة م�صيحيون �آخرون 
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�لهيئة  �رش  �أمني  من�صب  توىل  �لذي  �لغوري  �إميل  �لفل�صطيني  �لزعيم  �أمثال 

منظمة  �إن�صاء  قبل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  متثل  كانت  )�لتي  �لعليا  �لعربية 

�لتحرير( و�لزعيم �ل�صوري فار�ص �خلوري وغريهم. كما جتد روحاً متميزة 

من �لتفاعل �الإيجابي مع خط �ملقاومة و�لتيار �الإ�صالمي لدى رموز م�صيحية 

من  �لكثري  و�نتَخب  م�صلّم.  مانويل  و�الأب  حنّا  �هلل  عطا  �ملطر�ن  �أمثال  كبرية 

�لتعبري عن تطلعاتهم ويف  �أ�صدق يف  م�صيحيي فل�صطني حركة حما�ص، الأنها 

مو�جهة �الحتالل. 

�ل�صاحة  على  ��صتجد  مبا  �ال�صت�صهاد  ينبغي  فال  خام�صة،  ناحية  ومن 

�الجتاه  با�صتبعاد  للمطالبة  متع�صبة  وتنظيمات  �جتاهات  من  �الإ�صالمية 

هو  �الإ�صالمي  و�لعامل  فل�صطني  يف  �ل�صاحق  �لعام  �الجتاه  الأن  �الإ�صالمي؛ 

فيها  �الأخرى  و�الأيديولوجيات  �الأديان  والأن  منفتح؛  مت�صامح  معتدل  �جتاه 

من �ملتع�صبني و�ملتطرفني مثلما يوجد يف �حلالة �الإ�صالمية �أو يزيد. وال عبة 

باال�صتثناء�ت و�حلاالت �ل�صاذة.

حتقيق لوعد اهلل بالن�رش:

من جهة �أخرى، فاإن حترير فل�صطني مرتبط يف �لروؤية �الإ�صالمية با�صتكمال 

 باهلل، و�إعد�د لعنا�رش �لقوة “عباد�ً 
ٍ
�رشوط �لن�رش و�لتمكني، من: ح�صِن �صلة

لنا �أويل باأ�ص �صديد”؛ و�لنهو�ص �حل�صاري، و�مل�رشوع �لوحدوي خ�صو�صاً يف 

�لبيئة �ال�صرت�تيجية �ملحيطة بفل�صطني، و�لقيادة �ملوؤمنة �ل�صادقة، و�جلاهزية 

للت�صحية و�لعطاء، وتثبيت �أهل فل�صطني يف �أر�صهم ودعم �صمودهم، و�لبنى 

�ملوؤ�ص�صية �لفّعالة، و�لقدرة على ��صتيعاب �جلميع يف م�رشوع �لوحدة و�لعودة 

و�لتحرير.

جاء كما  و�لتحرير  بالن�رش  �هلل  لوعد  حتقيق  �لروؤية  هذه  �صمن   وياأتي 

�هلل ر�صول  عن  �ل�صحيح  �حلديث  يف  وكما  �الإ�رش�ء،  �صورة  فو�حت   يف 

�صلى �هلل عليه و�صلم.

***
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و�أخري�ً، فال ينبغي الأبناء �لتيار �الإ�صالمي، وخ�صو�صاً من �أبناء فل�صطني، 

�الإ�صالمية بقوة، و�أن  �أو يخجلو� من طرح روؤيتهم  �أو يتلجلجو�  �أن يرتددو� 

يقومو� بتنزيل هذه �لروؤية على “�مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني”. و�إن �لكالم 

هويتهم  �إىل  �مل�صتندة  ت�صور�تهم  طرح  من  يعفيهم  ال  �لوطنية  �ل�رش�كة  يف 

�لوحدة  عن  �لكالم  “مرقة”  يف  هويتهم  ت�صيع  �أن  ينبغي  ال  كما  ور�صالتهم؛ 

�أن  وعليهم  �لتفا�صيل(.  يف  و�ل�صياع  �لكلي�صيهات،  على  )�حلفاظ  �لوطنية 

ُيقدِّمو� روؤيتهم كر�فعة للعمل �لفل�صطيني، وكمخرج من �الأزمة �لتي تعانيها 

مل�رشوعهم  طريق  خريطة  ُيقدِّمو�  و�أن  �الأخرى.  و�مل�صار�ت  �الأيديولوجيات 

�الإ�صالمي �لنه�صوي يف �لوحدة و�لعودة و�لتحرير.
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الكاتب يف �سطور

اأ. د. حم�شن حممد �شالح

�ل�صيا�صية  �لدر��صات  يف  ومتخ�ص�ص  �لفل�صطينية،  �لدر��صات  يف  �أ�صتاذ 

منذ  و�ال�صت�صار�ت  للدر��صات  �لزيتونة  ملركز  �لعام  �ملدير  و�ال�صرت�تيجية. 

�الإ�صالمية  �جلامعة  يف  و�حل�صارة  �لتاريخ  ق�صم  رئي�ص  وهو   ،2004 �صنة 

14 كتاباً متخ�ص�صاً يف �ل�صاأن �لفل�صطيني.  �لعاملية مباليزيا �صابقاً. �صدر له 

�لعلمي  �ملُحرر  وهو  وكتاباً.  جملد�ً   90 من  الأكرث  �لعلمي  بالتحرير  قام 

�لتقرير  �لفل�صطينية، مبا يف ذلك  �ملعلومات و�لدر��صات  �أبرز م�صادر  لبع�ص 

جملد�ت(،   7( �لفل�صطينية  و�لوثائق  جملد�ً(،   12( �لفل�صطيني  �ال�صرت�تيجي 

و�ليوميات �لفل�صطينية )8 جملد�ت(. ُن�رِشت له �لعديد من �لدر��صات �ملحّكمة، 

وقدَّم �أور�ق عمل يف ع�رش�ت �ملوؤمتر�ت �ملحلية و�لدولية. كاتب د�ئم خ�صو�صاً 

يف �ل�صاأن �لفل�صطيني، يف �ل�صحافة و�ملو�قع �الإخبارية �لبارزة؛ �صارك يف مئات 

�ملقابالت �لتلفزيونية، و�الإذ�عية، و�ل�صحفية.
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