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اخلامتة

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

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

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

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

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

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

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

�إ�صكالية �ملنهج: حيث متيز خطها باأنه خط علماين، ر�وح بني دو�ئر �لوطنية و�لقومية   .1

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

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

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

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

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

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

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

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

�لتجان�ص، وعانت من تباين  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �لقيادة  �فتقدت  �لقيادة:  �إ�صكالية   .2

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

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

م  �ملمكنة بيده، و�أم�صك بع�صبي �لقر�ر �ل�صيا�صي و�الإنفاق �ملايل، باالإ�صافة �إىل �لتحكُّ

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

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

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

�لفل�صطيني،  �ملوؤ�ص�صي  �لعمل  �لفل�صطينية  �لقيادة  �أد�ء  �أ�صعف  �ملوؤ�ص�صات:  �إ�صكالية   .3

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

قيادة �ملنظمة و�ل�صلطة �لباب يف وجه م�صاركة حقيقية فاعلة لقوى �أ�صا�صية يف �ل�صاحة 

مت  كما  �ل�صعبية.  �أوز�نها  يعك�ص  ومبا  �الإ�صالمي،  و�جلهاد  حما�ص  مثل  �لفل�صطينية 

�ملوؤ�ص�صي  �لعمل  �أدو�ر متثيلية وفعالة يف  �ل�صتات عن ممار�صة  ��صتبعاد فل�صطينيي 

�لر�صمي �لفل�صطيني. يف �لوقت نف�صه، ت�صخم دور �ل�صلطة �لفل�صطينية �لتي وجدت 

نف�صها هي �الأخرى مرتهنة للقر�ر�ت و�ل�صغوط �الإ�رش�ئيلية �الأمريكية. كما �صعفت 

�الأبحاث،  ومركز  �لقومي  كال�صندوق  �ملنظمة  يف  مهمة  موؤ�ص�صات  �أدو�ر  �ندثرت  �أو 

�نح�رشت  �لزمن  ومع   . �لتخطيط...  ود�ئرة  و�صامد،  �ل�صهد�ء،  رعاية  وموؤ�ص�صات 

د�ئرة �لعمل �لفل�صطيني يف حفنة من �لنا�ص، جعلو� الأنف�صهم حّق تقرير م�صري ق�صية 

هي �أخطر ق�صية تو�جه �لعامل �لعربي و�الإ�صالمي يف �لو�قع �ملعا�رش.

�أّدى �ن�صمام منظمة �لتحرير �إىل م�صار �لت�صوية �ل�صلمية و�تفاقات �أو�صلو �إىل تكري�ص   .4

حالة من �النق�صام �لفل�صطيني بني م�صار �لت�صوية وم�صار �ملقاومة؛ و�إىل قيام �أجهزة 

�ل�صلطة �لفل�صطينية مبطاردة �لعمل �ملقاوم. وهو ما �أدى �إىل �إ�صعاف �جلبهة �لد�خلية 

يف  �لت�صوية  غطاء  من  لال�صتفادة  �ل�صهيوين  للعدو  �ملجال  �أف�صح  كما  �لفل�صطينية، 

تكري�ص �حتالله وتهويد �الأر�ص و�الإن�صان.

تعر�صت عملية �صناعة “�لقر�ر �لوطني �لفل�صطيني �مل�صتقل” �إىل �أزمة كبرية، بغياب   .5

ف�صائل كبرية عن �لبنية �ملوؤ�ص�صية �لر�صمية �لت�رشيعية و�لتنفيذية؛ وباإ�رش�ر قيادة 

�ملنظمة على عقد �جتماعاتها، و�جتماعات �ملجل�ص �لوطني و�ملجل�ص �ملركزي، حتت 

�الحتالل.

دماء  و��صتنزفت  “�الألد�ء”،  �لعرب  �أ�صقائها  من  ب�صدة  �لفل�صطينية  �لثورة  عانت   .6

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

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

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

�ل�صيا�صي”.

�لقادم و�أملها  �الأمة،  هذه  نب�ص  يثل  �لذي  �الإ�صالمي،  �لتيار  قام  خرى، 
ُ
�أ جهة   من 

باإذن �هلل، باأدو�ر جهادية ال ُتنَكر يف مو�جهة �مل�رشوع �ل�صهيوين و�لقوى �ال�صتعمارية. 

لكنه عانى من حماوالت �صحق و�قتالع وت�صويه وحتييد، فل�صطينياً وعربياً ودولياً. غري 

�أنه مطالب يف �لوقت نف�صه بـ:
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�لتحدي  مو�جهة  لكيفية  �ملدى،  وبعيدة  �ملرحلية  �ملنهجية،  لروؤيته  �لدقيق  �لتحديُد   .1

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

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

�الإ�صالمي و��صتنها�ص �جلماهري.

تو�صيع د�ئرة �ل�رش�ع و�لتفاعل مع ق�صية فل�صطني، بحيث تتكامل �لد�ئرة �لفل�صطينية   .2

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

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

لتحقيق ذلك.

تطوير موؤ�ص�صاته �لتنظيمية و�ل�صورية، وكفاء�ت قياد�ته، و�ال�صتفادة ب�صكل �أف�صل   .3

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

�حلالية و�لقادمة.

�ل�صعوب  �لدولية ودعم  �لدويل و�لهيئات  بذل �ملزيد من �جلهود حل�صد دعم �ملجتمع   .4

من خمتلف �لديانات و�الأعر�ق و�جلن�صيات، من حمبي �ل�صالم و�حلرية و�لعد�لة.

يف  و�لتغلغل  وخدمتها،  معاناتها  عن  و�لتعبري  �جلماهري،  بهموم  �أكرث  �اللت�صاق   .5

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

�الإبقاء على جذوة �ملقاومة و�جلهاد، و�صوت �حلق �لذي ال يتنازل عن فل�صطني مهما   .6

كانت �لت�صحيات.

�ليهودي  �مل�رشوع  �قتالع  ومن  �هلل،  ن�رش  من  متيقنون  و�مل�صلمني  فل�صطني  �أهل  �إن 

چۇ  �الإ�رش�ء:  �صورة  فو�حت  يف  �صبحانه  �هلل  وعد  فهذ�  �لزمن،  طال  مهما  �ل�صهيوين 

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

�أو  �حلجر  فيقول  و�ل�صجر،  �حلجر  ور�ء  من  �ليهودي  يختبئ  حتى  �مل�صلمون،  فيقتلهم 

�ل�صجر: يا م�صلم يا عبد �هلل، هذ� يهودي خلفي، فتعال فاقتله، �إال �لغرقد فاإنه من �صجر 

جهاد  ح�صيلة  وهو  و�لباطل.  �حلق  بني  �ل�رش�ع  يف  �صبحانه  �هلل  �صنَّة  وهو  �ليهود”. 

�أ�صحاب �حلق يف مو�جهة �أي م�رشوع يقوم على �لظلم و�لغ�صب و�لقهر، وي�صري عك�ص 

حركة �لتاريخ.
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