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الأربعون يف ق�ضية فل�سطني

مقدمة امل�ؤلف
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احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيد املر�سلني وعلى �آله
و�صحبه �أجمعني.
ي�سعى هذا الكتيب �إىل تقدمي قاعدة معلومات مكثفة خمت�رصة ت�صلح
�أن تكون منطلقا ً للفهم الإ�سالمي للق�ضية الفل�سطينية .وهو يجمع بني
دفتيه جمموعة من املعلومات واحلقائق والثوابت واملفاهيم ،التي يرى
امل�ؤلف �أنه ال غنى عنها عند التعامل مع الق�ضية الفل�سطينية .وهي لذلك
�أقرب �إىل “املتـن” الذي ال ت�صلح معه التف�صيالت والهوام�ش .ومع ذلك فقد
حر�ص امل�ؤلف على اال�ستناد �إىل امل�صادر العلمية املوثوقة يف انتقاء املعلومات
الواردة فيه .و�إنَّ الإ�شارة يف عنوان ال ُكتيِّب �إىل “حقائق وثوابت ”...ال تعني
ب�رشي قابل للخط�أ وال�ضعف
بال�رضورة �أنها حقائق مطلقة ،فهو جه ٌد
ٌ
والنق�صان ،والباب مفتوح لكل ن�صح وتوجيه.
وللعلم ف�إن هذا ال ُكتيِّب كان قد �صدر �سابقا ً وانت�رش حتت عنوان
“احلقائق الأربعون يف الق�ضية الفل�سطينية” ،وكذلك “حقائق وثوابت يف
الق�ضية الفل�سطينية”.
ي�س لهذا الكتيّب من يعتني بن�رشه ،فطبعت
ونحمد اهلل �سبحانه �أن َّ
منه مئات الآالف من الن�سخ يف م�رص والإمارات والكويت ولبنان وماليزيا
والأردن والعراق واملغرب وتركيا وباك�ستان و�إيران ...وغريها ،كما ُترجم
ون�رش بعدد من اللغات الأخرى.
ن�س�أل اهلل �سبحانه �أن يجعل هذا العمل خال�صا ً لوجهه الكرمي.
 1د .حم�سن حممد �صالح� :أ�ستاذ م�شارك يف الدرا�سات الفل�سطينية وتاريخ العرب احلديث ،رئي�س
ق�سم التاريخ واحل�ضارة يف اجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا �سابقاً ،املدير العام ملركز
الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات ببريوت حالياً.
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الأربعون يف ق�ضية فل�سطني
ر�ؤية �إ�سالمية
 .1يطلق ا�سم “فل�سطني” على الق�سم اجلنوبي الغربي لبالد ال�شام،
وتقع فل�سطني على �ساحل البحر الأبي�ض املتو�سط ،غربي قارة �آ�سيا،
وتع ّد �صلة الو�صل بني �آ�سيا و�إفريقيا ،كما تتميز بقربها من �أوروبا.
ويح ّدها �شماالً لبنان ،ومن ال�شمال ال�رشقي �سوريا ،ومن ال�رشق
الأردن ،ومن اجلنوب واجلنوب الغربي م�رص .وتبلغ م�ساحة
فل�سطني يف حدودها املتعارف عليها حاليا ً � 27ألف كم .2وهي تتمتع
مبناخ معتدل (مناخ البحر املتو�سط).
�	.2أر�ض فل�سطني من �أقدم املناطق احل�ضارية يف العامل ،وح�سب
االكت�شافات الأثرية احلديثة فمن املرجح �أنها �أول �أر�ض �شهدت
حتول الإن�سان �إىل حياة اال�ستقرار والزراعة قبل نحو � 11ألف �سنة
( 9000ق.م ،).ويف ربوعها �أن�شئت �أقدم مدينة يف التاريخ (مدينة
�أريحا) نحو � 8000سنة ق.م ،.وما زالت معمورة زاخرة باحل�ضارات
املختلفة �إىل ع�رصنا هذا.
	.3لأر�ض فل�سطني مكانة عظيمة يف قلب كل م�سلم ،فهي� :أر�ض مقد�سة
ومباركة 2بن�ص القر�آن الكرمي ،وفيها امل�سجد الأق�صى �أول قبلة
� 2إن حدود القدا�سة والربكة لأر�ض فل�سطني غري مرتبطة بال�رضورة باحلدود اجلغرافية
املتعارف عليها حالياً ،وهي حدود و�ضعها االحتالل الربيطاين يف الن�صف الأول من
ع�رشينيات القرن الع�رشين.
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للم�سلمني ،وثاين م�سجد ُبنِي هلل يف الأر�ض ،وثالث امل�ساجد مكان ًة يف
الإ�سالم .وهي �أر�ض الإ�رساء ،ف�إليها �أُ�رسي مبحمد �صلى اهلل عليه
و�سلم ،وهي �أر�ض الأنبياء ،فقد ولد يف هذه الأر�ض وعا�ش عليها
ودفن يف ثراها الكثري من الأنبياء عليهم ال�سالم الذين ذكروا يف القر�آن
الكرمي .وهي تع ّد يف املنظور الإ�سالمي �أر�ض املح�رش واملن�رش ،وعقر
دار الإ�سالم ،واملقيم املحت�سب فيها كاملجاهد يف �سبيل اهلل ،ومركز
الطائفة املن�صورة الثابتة على احلق �إىل يوم القيامة.
�	.4أر�ض فل�سطني �أر�ض مقد�سة لدى اليهود والن�صارى امل�سيحيني
�أي�ضاً :في ُع ُّدها اليهود �أر�ضهم املوعودة ،وحمور تاريخهم ،ومرقد
�أنبيــائهم ،وبهـا مركز مقد�ســاتهم يف القد�س واخلليل .وي ُع ـ ُّدها
امل�سيحيون مهد ديانتهم حيث ولد عي�سى عليه ال�سالم وقام بدعوته،
وبها مراكزهم الدينية العظيمة يف القد�س وبيت حلم والنا�رصة.
 .5ي�ؤمن امل�سلمون �أنهم الورثة احلقيقيون اجلديرون مبرياث داود
و�سليمان و�أنبياء بني �إ�رسائيل و�صاحليهم ،ممن حكموا فل�سطني
ردحا ً من الزمن حتت راية التوحيد ،و�أن �رشعية حكمها حتولّت
�إىل امل�سلمني لأنهم رافعو راية التوحيد من بعد ه�ؤالء الر�سل،
وال�سائرون على درب الأنبياء .ويعتقد امل�سلمون �أن بني �إ�رسائيل
تنكبوا عن طريق احلق ،وح ّرفوا كتبهم ،فلم تعد الأر�ض املقد�سة حقا ً
لهم ،بل للم�سلمني الذين ا�ستمروا يف حمل راية احلق والإميان.
ال�سلوك العام للم�سلمني يف �أثناء حكمهم لفل�سطني —وخا�صة
 .6كان ُّ
بيت املقد�س— �سلوكا ً ح�ضاريا ً جامعا ً مبنيا ً على الت�سامح
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والتعاي�ش ،والعدل والإح�سان مع من يخالفهم دينياً ،وكفالة حقوق
اليهود والن�صارى وغريهم ،وحمايتهم ،ومنع ظلمهم �أو الإ�ساءة
�إليهم ،بل واال�ستفادة من طاقاتهم و�إمكاناتهم يف بناء احل�ضارة
الإ�سالمية� .أ َّما ال�سلوك العام لغريهم فقد كان �سلوكا ً مانعا ً يرف�ض
التعاي�ش مع الديانات الأخرى ،وي�ضطهد �أتباعها وي�سعى للتخل�ص
منهم؛ كما فعل الرومان وال�صليبيون وغريهم من قبل ،وكما يفعل
اليهود ال�صهاينة هذه الأيام.
�	.7إن �أقدم �شعب معروف �سكن فل�سطني ،وطبعها بطابعه هم
“الكنعانيون” ،الذين قدموا من جزيرة العرب منذ نحو  4,500عام،
وعرفت �أول الأمر با�سم “�أر�ض كنعان” .و�شعب فل�سطني احلايل هم
�سالئل الكنعانيني ومن اختلط بهم بعد ذلك من �شعوب �رشقي البحر
املتو�سط الذين عرفوا تاريخيا ً بالـ“بل�ست” �أو الفل�سطينيون ،والقبائل
العربية .وبالرغم من �أن فل�سطني حكمها �أقوام �شتى بني فرتة و�أخرى،
�إال �أن �أهلها ظلوا يعمرونها دومنا انقطاع .و�إن �أهل فل�سطني ه�ؤالء هم
�أنف�سهم الذين �أ�سلمت �أغلبيتهم ال�ساحقة وتعربت لغتهم مع قدوم
الإ�سالم ،حيث ت�أكدت الهوية الإ�سالمية لأر�ض فل�سطني لأطول فرتة
تاريخية متوا�صلة منذ الفتح الإ�سالمي لها �سنة 15هـ636 /م وحتى
الآن ،وال عربة ب�إخراج جزء من �أهلها قهرا ً حتت االحتالل ال�صهيوين
منذ �سنة .1948
�	.8إن مزاعم احلق التاريخي لليهود يف فل�سطني تتهافت �أمام حق
العرب امل�سلمني يف �أر�ضهم ،ف�أبناء فل�سطني عمروا هذه الأر�ض
7

الأربعون يف ق�ضية فل�سطني

قبل نحو  1500عام من �إن�شاء بني ا�رسائيل دولتهم (مملكة داود)،
وا�ستمروا يف �أثنائها ،ثم بعد �أن انقطعت �صلة اليهود عمليا ً بها �إىل
الآن .لقد حكم بنو �إ�رسائيل �أجزاء من فل�سطني (ولي�س كلها) نحو
�أربعة قرون (خ�صو�صا ً يف الفرتة  586–1000ق.م) 3وزال حكمهم
كما زال حكم غريهم من الدول كالآ�شوريني والفر�س والفراعنة
والإغريق والرومان ،بينما ظل �شعب فل�سطني را�سخا ً يف �أر�ضه.
وكان احلكم الإ�سالمي هو الأطول حيث ا�ستمر نحو  1,200عام
(1917–636م) با�ستثناء الفرتة ال�صليبية ( 90عاماً) .وقد انقطعت
قدرة اليهود على الت�أثري عمليا ً يف حركة الأحداث يف فل�سطني نحو
 1,800عام (منذ 135م  -حتى القرن الع�رشين) ،ومل يكن لهم تواجد
�سيا�سي �أو ح�ضاري وريادي فيها ،بل وح َّرمت تعاليمهم الدينية
العودة �إليها .و�إن �أكرث من  %80من اليهود املعا�رصين —ح�سب
درا�سات عدد من اليهود �أنف�سهم مثل الكاتب ال�شهري �آرثر
كو�ستلر— ال ميتّون تاريخيا ً ب� ّأي �صلة لفل�سطني ،كما ال ميتون
قوميا ً لبني �إ�رسائيل ،فالأغلبية ال�ساحقة ليهود اليوم تعود �إىل
يهود اخلزر (الأ�شكناز) وهي قبائل كانت تقيم يف �شمايل القوقاز،
وته َّودت يف القرن الثامن امليالدي .ف�إن كان ثمة “حق عودة”
له�ؤالء اليهود ،فهو لي�س �إىل فل�سطني و�إمنا �إىل جنوب رو�سيا!!
3

بعد وفاة �سليمان عليه ال�سالم �سنة  923ق.م .انق�سمت مملكته �إىل دولتني� :إ�رسائيل يف
ال�شمال ،التي �سقطت �سنة  722ق.م .على يد الآ�شوريني ،ودولة يهودا التي �سقطت على يد
البابليني �سنة  586ق.م.
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ثم �إن دعوى تعلق اليهود بفل�سطني وارتباطهم بها ال تقف �أمام
حقيقة �أن معظم بني �إ�رسائيل رف�ض االن�ضمام �إىل مو�سى عليه
ال�سالم يف م�سريته للأر�ض املقد�سة ،كما رف�ض معظمهم العودة
�إليها من بابل بعد �أن عر�ض عليهم الإمرباطور الفار�سي قور�ش
ذلك .وطوال التاريخ وحتى �أيامنا هذه مل تكن �أغلبية اليهود مقيمة يف
فل�سطني.
 .9تعود �أ�سباب ن�ش�أة احلركة ال�صهيونية ،التي �سعت لإن�شاء كيان
يهودي يف فل�سطني� ،إىل ظهور النـزعات ال�صهيونية —امل�ؤيدة
لتجميع اليهود يف فل�سطني— و�سط م�سيحيي �أوروبا ،وخ�صو�صا ً
الربوت�ستانت منذ القرن ال�ساد�س ع�رش امليالدي .وتعود �أي�ضا ً
�إىل ف�شل حركة اال�ستنارة اليهودية “اله�سكال” التي �سعت �إىل
دمج اليهود يف املجتمعات التي يعي�شون فيها .كما تعود �إىل ظهور
الأيديولوجيات القومية والوطنية ون�شوء الدولة القومية يف �أوروبا
خ�صو�صا ً يف القرن التا�سع ع�رش ورغبة �أعداد من اليهود يف �أن تكون
لهم �أر�ض يحكمونها ،ويعي�شوا فيها قوميتهم .وتعود من جهة
�أخرى �إىل ن�ش�أة “امل�شكلة اليهودية” خ�صو�صا ً يف �أوروبا ال�رشقية،
وما تعر�ض له اليهود من ا�ضطهاد على يد الرو�س ،والتي دفعت
عددا ً من اليهود للمطالبة مبالذ �آمن لهم وبدولة خا�صة باليهود ،وقد
ا�ستفاد اليهود يف �سبيل حتقيق ذلك من مت ُّكن بع�ضهم من الو�صول
�إىل دوائر النفوذ والقرار يف �أوروبا و�أمريكا .ثم �إن عددا ً من بلدان
�أوروبا الغربية و�أمريكا مل تكن ترغب با�ستيعاب موجات الهجرة
9
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اليهودية القادمة من �رشق �أوروبا ،وكانت تريد حتويل هذه املوجات
�إىل خارج بلدانها.
�	.10إن فكرة �إن�شاء الكيان اليهودي ليقوم بدور “الدولة احلاجزة”،
وليكون قلعة متقدمة لال�ستعمار الغربي ،وخ�صو�صا ً الربيطاين،
ُتثّل ذروة اخلطر اال�ستعماري الغربي  -ال�صهيوين يف قلب العامل
الإ�سالمي� .إذ تهدف �إىل �شطر جناحي العامل الإ�سالمي (والعامل
العربي �أي�ضاً) يف �آ�سيا و�إفريقيا �إىل �شطرين منف�صلني .وهي بذلك
ت�سعى �إىل �إ�ضعافه ومنع وحدته ،و�إبقائه مفككا ً عاجزا ً عن النه�ضة،
قابعا ً يف دائرة التبعية ،منتجا ً للمواد الأولية و�سوقا ً ا�ستهالكي ًة
للمنتجات الغربية .كما تهدف �إىل منع ظهور قوة �إ�سالمية كربى،
حتل مكان الدولة العثمانية التي كانت يف طور االنهيار� .إن معادلة
بقاء الكيان اليهودي ال�صهيوين وا�ستقراره ومنوه -يف و�سطٍ
معادٍ -مرتبط ٌة ب�ضمان �ضعف ما حوله من �أقطار امل�سلمني وتفككها
وتخلفها .وكذلك ف�إن معادلة نه�ضة الأمة ووحدتها وقوتها مرتبط ٌة
بالق�ضاء على امل�رشوع ال�صهيوين اجلاثم على قلبها.
 .11ت�أ�س�ست املنظمة ال�صهيونية العاملية يف بال ب�سوي�رسا يف �آب/

�أغ�سط�س  1897بقيادة ثيودور هرتزل ،وربطت نف�سها بامل�رشوع
اال�ستعماري الغربي ،وف�شلت يف احل�صول على �أي �شيء ذي قيمة
حتى نهاية احلرب العاملية الأوىل .واحلركة ال�صهيونية حركة
عن�رصية قائمة على ديباجات وخلفيات دينية وتراثية وقومية
يهودية ،و�رشط جناحها مرتبط ب�إلغاء حقوق �أهل فل�سطني العرب
10

الأربعون يف ق�ضية فل�سطني

يف �أر�ضهم واحللول مكانهم .وال فرق يف جوهر الفكرة ال�صهيونية
بني تيارات علمانية �أو ا�شرتاكية �أو دينية �أو ثقافية �أو �سيا�سية،
فال�صهاينة كلهم يف النهاية �صهاينة توفيقيون ي�سعون �إىل الأهداف
العليا نف�سها.
 .12تبنَّت بريطانيا امل�رشوع ال�صهيوين ،ف�أ�صدرت يف  2ت�رشين الثاين/

نوفمرب  1917وعد بلفور ب�إن�شاء وطن قومي لليهود يف فل�سطني،
ومتكنت من �إمتام احتاللها لفل�سطني يف �أيلول� /سبتمرب ،1918
وتنكرت لوعودها للعرب بزعامة ال�رشيف ح�سني باحلرية
واال�ستقالل؛ كما تنكرت لوعود �أخرى تلت وعد بلفور مثل
“ت�أكيدات هوجارث” يف كانون الثاين /يناير  ،1918والت�رصيح
الربيطاين لل�سوريني ال�سبعة يف حزيران /يونيو  ،1918والت�رصيح
الإجنلو-فرن�سي يف  .1918/11/7وق�سمت بريطانيا دوائر النفوذ يف
بالد ال�شام والعراق بينها وبني فرن�سا وفق اتفاقية �سايك�س  -بيكو
(�أيار /مايو  )1916التي خططت جلعل فل�سطني منطقة دولية .ثم
�إن بريطانيا ا�ست�أثرت بفل�سطني وفق اتفاقية �سان رميو (ني�سان/
�أبريل  ،)1920ومتكنت من �إدماج وعد بلفور يف �صك انتدابها على
فل�سطني الذي �أقرته لها ع�صبة الأمم يف متوز /يوليو .1922

 .13فتحت بريطانيا خالل احتاللها لفل�سطني  1948–1918الأبواب
للهجرة اليهودية ،فت�ضاعف عدد اليهود � 12ضعفاً ،من � 55ألفا ً
�سنة � 1918إىل � 646ألفا ً �سنة �( 1948أي من � %8إىل  %31.7من
ال�سكان) .كما دعمت متلك اليهود للأرا�ضي فتزايدت ملكية اليهود
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للأر�ض من نحو ن�صف مليون دومن ( %1.8من الأر�ض) �إىل نحو
مليون و� 600ألف دومن ( %6من �أر�ض فل�سطني) ،ت�رسبت �إىل
اليهود يف الغالب من احلكم الربيطاين �أو من �أيد ٍ �إقطاعية غري
فل�سطينية .ومت ّكن �شعب فل�سطني على الرغم من ق�سوة الظروف
واملعاناة من ال�صمود يف �أر�ضه طيلة ثالثني عاما ً حمتفظا ً ب�أغلبية
ال�سكان ( )%68.3ومبعظم الأر�ض ( .)%94وقد متكن اليهود
ال�صهاينة حتت حماية القوات الربيطانية من بناء م�ؤ�س�ساتهم
االقت�صادية وال�سيا�سية والتعليمية والع�سكرية واالجتماعية ،ويف
�سنة  1948كانوا قد � ّأ�س�سوا  292م�ستعمرة ،وك ّونوا قوات ع�سكرية
من منظمات الهاغاناه والأرغون و�شترين ،يزيد عددها عن
�سبعني �ألف مقاتل ،وا�ستعدوا لإعالن دولتهم.
 .14على الرغم من �أن امل�ؤامرة على فل�سطني كانت �أكرب بكثري من �إمكانات
ال�شعب الفل�سطيني� ،إال �أن �شعب فل�سطني رف�ض االحتالل الربيطاين
وامل�رشوع ال�صهيوين ،وطالب باال�ستقالل .وقامت التيارات
الوطنية والإ�سالمية بزعامة مو�سى كاظم واحلاج �أمني احل�سيني
ورفاقهم بالتعبئة ال�شعبية والتحركات ال�سيا�سية والثورات
العارمة ،فكانت ثورات القد�س  ،1920ويافا  ،1921والرباق ،1929
وت�رشين الأول� /أكتوبر  ،1933وحركة اجلهادية بقيادة ال�شيخ
الق�سام .وحتت �ضغط الثورة الكربى 1939–1936
عز الدين
ّ
ا�ضطرت بريطانيا يف كتابها الأبي�ض (�أيار /مايو � )1939أن تتعهد
بقيام الدولة الفل�سطينية خالل ع�رش �سنوات ،وب�أن توقف بيع
12

الأربعون يف ق�ضية فل�سطني

الأر�ض لليهود �إالّ يف حدود �ضيِّقة ،وب�أن توقف الهجرة اليهودية
بعد خم�س �سنوات .ولكنها تنكرت اللتزاماتها يف ت�رشين الثاين/
نوفمرب ( 1945ت�رصيح بيفن) ،وعادت احلياة للم�رشوع ال�صهيوين
من جديد برعاية �أمريكية.
 .15يف  29ت�رشين الثاين /نوفمرب � 1947أ�صدرت اجلمعية العامة للأمم
املتحدة قرارها رقم  181بتق�سيم فل�سطني �إىل دولتني :عربية
ويهودية (نحو  %54للدولة اليهودية ،و %45للدولة العربية،
و %1منطقة دولية (منطقة القد�س) .وقرارات اجلمعية العامة
لي�ست قرارات ملزمة حتى �ضمن مواثيق الأمم املتحدة نف�سها.
والقرار نف�سه خمالف للأ�سا�س الذي قامت عليه الأمم املتحدة ،وهو
حق ال�شعوب يف احلرية وتقرير م�صريها بنف�سها .ثم �إن ال�شعب
الفل�سطيني املعني �أ�سا�سا ً بالأمر مل تتم ا�ست�شارته وال ا�ستفتا�ؤه.
ف�ضالً عن الظلم الفادح يف �إعطاء الأقلية اليهودية ال�صهيونية
الدخيلة املهاجرة اجلزء الأكرب والأف�ضل من الأر�ض.
�	.16أعلن ال�صهاينة دولتهم “�إ�رسائيل” م�ساء � 14أيار /مايو ،1948
ومتكنوا من هزمية اجليو�ش العربية التي َمثَّلت منوذجا ً ل�سوء
القيادة و�ضعف التن�سيق وقلة اخلربة ،والتي كان عد ٌد منها ما
يزال واقعا ً حتت النفوذ اال�ستعماري ،كما �أن جمموعها عند دخول
فل�سطني كان نحو ثلث القوات ال�صهيونية (� 24ألفاً) .وا�ستوىل
ال�صهاينة على نحو  %77من �أر�ض فل�سطني ( 20,770كم،)2
و�رشدوا بالقوة � 800ألف فل�سطيني خارج املنطقة التي �أقاموا عليها
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كيانهم ،وذلك من �أ�صل � 925ألفا ً كانوا ي�سكنون يف هذه املنطقة
(كان املجموع الكلي للفل�سطينيني يف نهاية �سنة  1948نحو مليون
و� 400ألف ن�سمة) ،ود َّمر ال�صهاينة  478قرية فل�سطينية من �أ�صل
 585قرية كانت قائمة يف املنطقة املحتلة ،وارتكبوا  34جمزرة على
الأقل� .أما بالن�سبة ملا تبقى من فل�سطني فقد قام الأردن ب�ضم ال�ضفة
الغربية ر�سميا ً �إليه ( 5,876كم )2كما و�ضعت م�رص قطاع غزة
( 363كم )2حتت �إدارتها .وقد وافقت الأمم املتحدة على دخول الكيان
ال�صهيوين “�إ�رسائيل” يف ع�ضويتها� ،رشط ال�سماح بعودة الالجئني
الفل�سطينيني �إىل �أر�ضهم ،وهو ما مل يفعله الكيان ال�صهيوين مطلقاً.
والكيان ال�صهيوين هو كيان قائم على الظلم ،وعلى �أ�س�س عن�رصية
ودينية ،وهو كيان مل يحدد حدوده ولي�س له د�ستور مكتوب ،وهو
بذلك يخالف �أبرز موا�صفات الدولة احل�ضارية احلديثة.
� .17ساد �شعارا “قومية املعركة” ،و“الوحدة طريق التحرير” الفرتة
 ،1967–1948وتولت الأنظمة العربية بقيادة جمال عبد النا�رص
زمام املبادرة ،بينما تراجع الدور القيادي الوطني الفل�سطيني
�إف�ساحا ً للمجال �أمام احل ِّل العربي الر�سمي ،غري �أن الأنظمة العربية
افتقدت املنهجية ال�صحيحة واجلدية والإرادة احلقيقية للقتال،
وتبنَّت املقاومة الفل�سطينية لأ�سباب تكتيكية مرحلية ،ولي�س �ضمن
خطة ا�سرتاتيجية �شاملة ،وان�شغلت بدغدغة عواطف اجلماهري بدالً
من �إعدادها للمعركة ،بينما كان الكيان ال�صهيوين “ال َغ ُّ
�ض” ي�شتد
ويزداد قوة ور�سوخاً.
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�	.18أُن�شئت منظمة التحرير الفل�سطينية (م.ت.ف) �سنة 1964

برئا�سة �أحمد ال�شقريي ،وبدعم مبا�رش من جمال عبد النا�رص
الذي خ�شي �أن يفلت زمام الق�ضية من يديه ،بعد �أن بد�أت ال�ساحة
الفل�سطينية متوج باحلركات ال�رسية والتنظيمات ،وخ�صو�صا ً
“فتح” التي ترجع جذورها �إىل �سنة  .1957وهدفت املنظمة �إىل
حترير الأر�ض املحتلة �سنة  ،1948و�ش َّدد ميثاقها على الكفاح
امل�سلح طريقا ً وحيدا ً للتحرير .وقد رحب عامة الفل�سطينيني
ب�إن�شائها ،باعتبارها جت�سيدا ً للهوية الوطنية والكيانية
الفل�سطينية بعد تغييب طويل .ويف �سنة  1968ان�ضمت املنظمات
الفدائية الفل�سطينية وعلى ر�أ�سها حركة فتح �إىل املنظمة ،وتوىل
يا�رس عرفات زعيم فتح قيادتها منذ �شباط /فرباير  .1969ويف
�سنة � 1974أقرت الأنظمة العربية لـمنظمة التحرير ب�أنها املمثل
ال�رشعي الوحيد لل�شعب الفل�سطيني ،و ّ
مت متثيلها يف ال�سنة نف�سها
ب�صفة ع�ضو مراقب يف الأمم املتحدة.

 .19كانت حرب حزيران /يونيو  1967هزمية ُم َّرة للأنظمة العربية،
ففي ب�ضعة �أيام احتل الكيان ال�صهيوين باقي فل�سطني ،ف�سقطت
ال�ضفة الغربية مبا فيها �رشقي القد�س ،وقطاع غزة ،ومت ت�رشيد
� 330ألف فل�سطيني .كما �سقطت اجلوالن ال�سورية ( 1,150كم)2
و�سيناء امل�رصية ( 61,198كم.)2
 .20وا�صل الكيان ال�صهيوين تهويد �أر�ض فل�سطني ب�شكل حثيث،
و�سعى الجتثاث هويتها العربية والإ�سالمية ومعاملها احل�ضارية،
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رصفه ،نحو  %96من الأر�ض التي
فقد �صادر� ،أو و�ضع حتت ت� ُّ
احتلها �سنة  1948مبا يف ذلك �أرا�ضي و�أمالك الفل�سطينيني
الذين قام بت�رشيدهم ،ومعظم الأوقاف الإ�سالمية ،والكثري من
�أرا�ضي من بقي من العرب هناك؛ كما بنى ال�صهاينة مئات املدن
والقرى اال�ستيطانية يف الأر�ض املحتلة �سنة  .1948ومنذ حرب
� 1967صادر ال�صهاينة م�ساحات وا�سعة من ال�ضفة الغربية،
وقاموا ب�شكل منهجي حثيث ب�إجراءات تهويدها ،فبنوا نحو
 200م�ستوطنة و�أوجدوا �أكرث من مئة ب�ؤرة ا�ستيطانية �أخرى،
و�أن�ش�أوا اجلدار العازل ،وو�ضعوا مئات احلواجز التي ُتق ّطع
�أو�صال ال�ضفة ،و�سيطروا على معظم م�صادر املياه ،وحا�رصوا
ال�ضفة والقطاع وجعلوهما �أ�شبه ب�سجنني كبريين ،وح ّولوا حياة
النا�س �إىل جحيم .وبينما ح َرم الكيانُ ال�صهيوين �أبنا َء فل�سطني
من العودة �إىل �أر�ضهم ،فتح �أبواب الهجرة اليهودية �إىل فل�سطني،
فهاجر �إليها نحو ثالثة ماليني و� 204آالف يهودي خالل الفرتة
 ،2016–1948ليبلغ العدد الكلي لليهود نحو �ستة ماليني و� 466ألفا ً
مطلع �سنة .2017
 .21ركز ال�صهاينة على تهويد مدينة القد�س ،ف�سيطروا على  %86منها،
وملأوها باملهاجرين اليهود (نحو � 537ألف يهودي مقابل نحو
� 333ألف فل�سطيني يف �رشق القد�س وغربها يف مطلع �سنة .)2017
ويف منطقة �رشقي القد�س (حيث امل�سجد الأق�صى) �أ�سكنوا نحو
� 220ألف يهودي ،و�أحاطوها ب�سوار من امل�ستوطنات اليهودية
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يعزلها عن حميطها العربي الإ�سالمي .و�أعلنوا �أن القد�س عا�صمة
�أبدية للكيان ال�صهيوين .واهتم اليهود ال�صهاينة بال�سيطرة على
امل�سجد الأق�صى ،ف�صادروا احلائط الغربي للم�سجد الأق�صى
حي املغاربة املجاور له ،و�صادروا �أر�ضه.
(حائط الرباق) ،ودمروا ّ
وقاموا ب�شكل حثيث بعمل احلفريات والأنفاق حتت امل�سجد الأق�صى
ويف حميطه ،حتى �أ�صبح مهددا ً باالنهيار؛ فحتى �سنة  2017بلغ
عددها  64حفرية ونفقاً .وقام ال�صهاينة بع�رشات االعتداءات على
امل�سجد الأق�صى خ�صو�صا ً بعد اتفاق �أو�سلو  ،1993وكان �أ�شهر
االعتداءات �إحراق امل�سجد الأق�صى يف � 21آب� /أغ�سط�س  .1969كما
تكررت ب�شكل وا�سع ومتزايد يف ال�سنوات الأخرية عمليات اقتحامه
واالعتداءات على حرمته وحماوالت تق�سيمه زمانيا ً ومكانياً.
 .22مت�سك الالجئون الفل�سطينيون بحقهم يف العودة �إىل �أر�ضهم،
ورف�ضوا كل م�شاريع توطينهم خارج �أر�ضهم ،والتي و�صلت �إىل
�أكرث من  240م�رشوعاً ،وعلى الرغم من �أن الأمم املتحدة �أ�صدرت
قرارا ً بحق الالجئني يف العودة �إىل بيوتهم وقراهم و�أر�ضهم التي
�أُخرجوا منها �سنة ( 1948قرار رقم  194يف �سنة  ،)1948و�أكدت
هذا احلق دائما ً يف �أكرث من  120قرارا ً على مدى ال�سنوات املا�ضية؛
�إال �أن �أيا ً منها مل ينفذ ب�سبب �إ�رصار الكيان ال�صهيوين على رف�ضها،
وعدم ج ِّدية الدول الكربى واملجتمع الدويل يف �إجباره على ذلك مع
العلم �أن حقّ العودة هو حقّ طبيعي فردي وجماعي ،تدعمه كافة
ال�رشائع ال�سماوية والقوانني واملواثيق الدولية.
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ويبلغ عدد الالجئني الفل�سطينيني املقيمني يف اخلارج يف مطلع �سنة
 2017نحو �ستة ماليني و� 290ألف الجئ ،ويعي�ش يف ال�ضفة الغربية
ُجروا من الأر�ض املحتلة
وقطاع غزة نحو مليونني و� 48ألف الجئ ه ِّ
هجر فل�سطيني يعي�شون يف
�سنة  ،1948بالإ�ضافة �إىل � 150ألف ُم َّ
املناطق املحتلة �سنة  1948بعيدا ً عن �أر�ضهم وقراهم الأ�صلية،
�أي �أن هناك نحو ثمانية ماليني و� 488ألف فل�سطيني يعانون من
اللجوء والتهجري ،وهو ما ميثل نحو  %67من ال�شعب الفل�سطيني
الذي يق ّدر جمموعه يف مطلع �سنة  2017بنحو  12.7مليون ن�سمة.
وهذا ُيع ّد �أكرب عدد لالجئني بني �شعوب العامل ،وهي �أي�ضا ً �أعلى
ن�سبة لالجئني يف العامل بالن�سبة �إىل عدد ال�سكان وبفارق كبري عن
�أي �شعب �آخر .ومتثل ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني �أقدم و�أطول
و�أكرب م�أ�ساة �إن�سانية لالجئني منذ القرن الع�رشين وحتى الآن.
 .23تعاملت الأمم املتحدة مع ق�ضية فل�سطني على �أنها ق�ضية الجئني
منذ  1949وحتى بداية ال�سبعينيات من القرن الع�رشين .ومنذ
� 1974أخذت ت�صدر قرارات كثرية ب�أغلبية �ساحقة عن اجلمعية
العامة للأمم املتحدة ب�إعطاء الفل�سطينيني حقّ تقرير امل�صري،
وب�رشعية الكفاح الفل�سطيني (مبا فيه الكفاح امل�سلح) ال�سرتداد
احلقوق املغت�صبة ،وباعتبار ال�صهيونية �شكالً من �أ�شكال التفرقة
العن�رصية ،وبحق الالجئني غري القابل للت�رصف يف العودة �إىل
�أر�ضهم .لكن الواليات املتحدة وحلفاءها كانوا على ا�ستعداد
دائم لدعم الكيان ال�صهيوين يف رف�ض هذه القرارات وجتاهلها
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و�إجها�ضها ،وا�ستخدام حقّ النق�ض “الفيتو” ملنع التنفيذ العملي
لأي منها .يف الوقت نف�سه ،ا�ستخدمت القوى الغربية الكربى
نفوذها و�صالحياتها يف منظومة “ال�رشعية الدولية” بطريقة غري
عادلة لإقامة الدولة ال�صهيونية على �أر�ض فل�سطني وتر�سيخ
وجودها ،مما يك�شف عن اخللل املتجذر يف ُبنية هذه املنظومة.
وطوال تاريخ الق�ضية الفل�سطينية ظلت �إحدى الإ�شكاليات الكربى
تتمثل يف انحياز القوى العظمى ال�صارخ للم�رشوع ال�صهيوين،
وخ�صو�صا ً يف الت�سليم مبا ي�س َّمى “ح ّقه” يف �إن�شاء دولته على
الأر�ض التي اغت�صبها �سنة � ،1948أي  %77من �أر�ض فل�سطني.
 .24مثلت الفرتة  1970–1967فرت ًة ذهبي ًة للعمل الفدائي واملقاومة
الفل�سطينية ،غري �أنها ُحرمت منذ  1971من ا�ستخدام ال�ساحة
الأردنية ،وبالرغم من َتر ُّكزها بعد ذلك يف ال�ساحة اللبنانية �إال �أنها
عانت من حماوالت اال�ستهداف واالجتثاث خالل احلرب الأهلية
اللبنانية  .1990–1975و�أ�سهم العدوان ال�صهيوين امل�ستمر على
لبنان ،واجتياحه اجلنوب اللبناين �سنة  1978وت�شكيله حلزام �أمني
عميل ،ثم اجتياحه جنوب لبنان وو�سطه حتى بريوت �سنة ،1982
يف �رضب البنية التحتية للمقاومة و�إجبار منظمة التحرير ومقاتليها
على االن�سحاب من لبنان .وبذلك �أُغلقت كل احلدود العربية مع
الكيان ال�صهيوين يف وجه املقاومة الفل�سطينية.

 .25ب�شكل عام ،عانت الثورة الفل�سطينية ب�شدة من �أ�شقائها العرب
“الأل َّداء” ،وا�ستُنـزفت طاقاتها ودما�ؤها يف �رصاعها مع الأنظمة
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العربية التي حاولت تروي�ضها و�ضبطها ،والتحدث با�سمها
والقفز فوقها .وبعد حرب ت�رشين الأول� /أكتوبر � 1973ض ّد
الكيان ال�صهيوين ،والتي حققت �أ�سا�سا ً انت�صارات معنوية مل�رص
و�سوريا ،وبعد �أن ُع َّدت منظمة التحرير ممثالً �رشعيا ً وحيدا ً
لل�شعب الفل�سطيني �سنة � ،1974أخذ يت�ضاءل ال�شعور العربي
بامل�س�ؤولية جتاه فل�سطني .وبتوقيع م�رص التفاقيات كامب ديفيد
يف �أيلول� /سبتمرب  ،1978خرجت �أكرب قوة عربية من ال�رصاع
العربي  -ال�صهيوين ،ثم �إن احلرب العراقية  -الإيرانية التي
�أنهكت الطرفني طوال الفرتة  ،1988–1980وتراجع الدعم املايل
اخلليجي للثورة الفل�سطينية ب�سبب انخفا�ض �أ�سعار النفط ،ف�ضالً
عن االجتياح العراقي للكويت �سنة  ،1990وما نتج عنه من حرب
اخلليج ،ومن متز ٍّق عربي �إ�سالمي وا�سع ،بالإ�ضافة �إىل انهيار
االحتاد ال�سوفيتي والكتلة ال�رشقية ،كل ذلك �أدى �إىل �إ�ضعاف
املقاومة الفل�سطينية وتوجه قيادة منظمة التحرير نحو الت�سوية
ال�سلمية ،وبالتايل ح�رص ن�شاطها يف دائرة “املمكن ال�سيا�سي”.
ومن جهة �أخرى� ،أخذ يربز ن�شاط التيار الإ�سالمي ال�شعبي يف
الداخل واخلارج ،منذ �أوا�سط ال�سبعينيات من القرن الع�رشين؛
وظهرت بوادر منظمات �إ�سالمية جهادية مثل �أ�رسة اجلهاد �أواخر
ال�سبعينيات يف فل�سطني املحتلة  ،1948وحركة اجلهاد الإ�سالمي
�سنة  ،1980وتنظيم املجاهدون الفل�سطينيون الذي �أن�ش�أه ال�شيخ
�أحمد يا�سني يف �أوائل ثمانينيات القرن الع�رشين.
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�	.26أعطت االنتفا�ضة املباركة (كانون �أول /دي�سمرب � – 1987أيلول/

�سبتمرب  )1993زمام املبادرة للداخل الفل�سطيني ،وبرز التيار
الإ�سالمي بقوة لي�شكل عن�رصا ً �أ�سا�سيا ً يف املقاومة الفل�سطينية،
خ�صو�صا ً من خالل حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) ،التي
َ
التعاطف
�أعلنت عن انطالقتها مع بدء االنتفا�ضة .و�أحيت االنتفا�ض ُة
العربي والإ�سالمي والدويل واهتمامه بالق�ضية الفل�سطينية ،لكن
الظروف ال�سائدة وطبيعة العقليات القيادية الفل�سطينية والعربية
مل ت�سمح بت�أجيجها وتو�سيعها باجتاه التحرير ،و�إمنا ا�ستخدمتها
لال�ستثمار ال�سيا�سي ال�رسيع باجتاه الت�سوية مع الكيان ال�صهيوين
الغا�صب.

 .27مع تزايد �ضعف منظمة التحرير الفل�سطينية� ،أخذ التيار امل�ؤيد
للت�سوية ال�سلمية مع الكيان ال�صهيوين يف االت�ساع يف �أو�ساط
املنظمة �إىل �أن جاء قرارها يف منت�صف ت�رشين الثاين /نوفمرب 1988
ب�إعالن دولة فل�سطني وباالعرتاف بقرار الأمم املتحدة  181الداعي
لتق�سيم فل�سطني بني العرب واليهود ،وقرار جمل�س الأمن 242
ال�صادر يف ت�رشين الثاين /نوفمرب  1967الذي يتعامل مع ق�ضية
فل�سطني على �أ�سا�س �أنها ق�ضية الجئني ،ويدعو حلل الق�ضية
بالطرق ال�سلمية .ويف ت�رشين الأول� /أكتوبر  1991دخلت منظمة
التحرير والدول العربية يف مفاو�ضات �سلمية مبا�رشة مع الكيان
ال�صهيوين يف مدريد .وخالل نحو �سنتني مل ي�ستطع وفد املنظمة
الر�سمي التو�صل �إىل اتفاق مع الكيان ال�صهيوين .ومل حتدث �أية
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حالة انفراج �إال من خالل قناة مفاو�ضات �رسية خمتلفة كانت
قد فتحت يف كانون الأول /دي�سمرب  ،1992و�أدت �إىل ما يعرف
باتفاق �أو�سلو �أو “غزة � -أريحا �أوالً” ،الذي مت يف �أو�سلو بالرنويج،
والذي وقعت عليه ر�سميا ً املنظمة (التي تقودها حركة فتح) مع
الكيان ال�صهيوين يف وا�شنطن يف � 13أيلول� /سبتمرب .1993
 .28تعرتف قيادة منظمة التحرير من خالل اتفاق غزة � -أريحا بحق
“�إ�رسائيل” يف الوجود ،وب�رشعية احتاللها وملكيتها لـ  %77من
�أر�ض فل�سطني ،وتتعهد املنظمة بالتوقف عن املقاومة امل�سلحة
واالنتفا�ضة ،كما تتعهد قيادة املنظمة بحذف و�إلغاء كافة البنود
الداعية لتحرير كل فل�سطني وتدمري الكيان ال�صهيوين من ميثاقها
الوطني ،وتتعهد �أي�ضا ً بحل كافة امل�شاكل بالطرق ال�سلمية .وبهذه
االتفاقية ت�شطب منظمة التحرير —عمليا ً— نف�سها و�أهدافها
وميثاقها .وحت�صل قيادة املنظمة ،يف مقابل ذلك ،على اعرتاف من
“�إ�رسائيل” بها باعتبارها ممثلة ال�شعب الفل�سطيني ،و ُتعطى حكما ً
ذاتيا ً حمدودا ً يف قطاع غزة و�أجزاء من ال�ضفة الغربية ،على �أن يتم
ح ُّل الق�ضايا الرئي�سية الأخرى خالل خم�س �سنوات.
 .29ووجه اتفاق �أو�سلو (غزة � -أريحا) ب�شكل خا�ص وم�رشوع الت�سوية
ال�سلمية القائمة على التنازل عن احلقوق مبعار�ضة قوية فل�سطينيا ً
وعربيا ً و�إ�سالمياً ،وكانت �أبرز نقاط االعرتا�ض:
�أ .لقد �أفتى علماء امل�سلمني املوثوقون بعدم جواز الت�سوية ال�سلمية
مع الكيان ال�صهيوين ،ح�سبما يريد الداعون �إليها ،وب�رضورة
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اجلهاد املقد�س لتحرير الأر�ض املغت�صبة و�إرجاعها كاملة �إىل
�أ�صحابها ال�رشعيني .وباعتبار هذه املعركة بني حق وباطل
تتوارثها الأجيال حتى ي�أذن اهلل بالن�رص والتمكني ،وب�أن
فل�سطني �أر�ض وقف �إ�سالمي ال ميلك �أحد حق التنازل عنها،
وال يجوز جليل �إن انتابه حالة �ضعف �أن يحرم الأجيال القادمة
من حقها .كما �أن ق�ضية فل�سطني هي ق�ضية كل امل�سلمني الذين
يرف�ضون التنازل عن حقهم فيها مهما طال الزمن ،ولي�ست
ق�ضية الفل�سطينيني وحدهم ،ف�ضالً عن �أن تكون ق�ضية منظمة
التحرير �أو قيادتها.
ب .انفردت قيادة منظمة التحرير ب�إقرار اتفاق �أو�سلو دون الرجوع
�إىل ال�شعب الفل�سطيني ،حيث توجد معار�ضة قوية لهذا االتفاق
يف �أو�ساط الإ�سالميني والوطنيني والي�ساريني على ال�سواء،
وحتى يف �أو�ساط حركة فتح نف�سها.
البت يف �أهم الق�ضايا الرئي�سية و�أكرثها
جّ �	.أجل هذا االتفاق
ّ
ح�سا�سية ،و�أ�صبح ح�سمها مرتبطا ً مبدى “كرم” الطرف
ال�صهيوين ،الذي ا�ستغل قوته لفر�ض �رشوطه على الطرف
الفل�سطيني الأ�ضعف ،و�أبرز هذه الق�ضايا:
 .1م�ستقبل مدينة القد�س
 .2م�ستقبل الالجئني الفل�سطينيني.
 .3م�ستقبل امل�ستوطنات اليهودية يف ال�ضفة الغربية.4
 4ان�سحب الإ�رسائيليون من امل�ستوطنات يف قطاع غزة يف خريف �سنة .2005
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 .4طبيعة الكيان الفل�سطيني امل�ستقبلي ،و�صالحياته ،وحدوده،
ومدى �سيادته على �أر�ضه.
د .وافق هذا امل�رشوع رغبة �صهيونية هدفت �إىل التخل�ص من
عبء مناطق الكثافة ال�سكانية الفل�سطينية مبا حتمله من
م�شاكل �أمنية واقت�صادية.
هـ .احل�صيلة العملية لالتفاق �إدارة حكم ذاتي ،ذات �صالحيات
تنفيذية حمدودة ،مرتبطة باالحتالل وحتت هيمنته املبا�رشة،
وللكيان ال�صهيوين حق النق�ض “الفيتو” على قراراتها
وقوانينها الت�رشيعية ،كما ُحرِمت ال�سلطة الفل�سطينية من حق
ت�شكيل جي�ش خا�ص بها ،وهي ال متلك �أن ُتدخل �أية �أ�سلحة �إليها
�إال ب�إذن الكيان ال�صهيوين.
و�	.أ�صبحت �إدارة احلكم الذاتي (التي �أطلق عليها ال�سلطة
الفل�سطينية) م�ضطرة لقمع و�سحق �أي جهاد وعمليات م�سلحة
�ض ّد الكيان ال�صهيوين ،والقب�ض على جماهدي املنظمات
الفل�سطينية لإثبات “ح�سن نواياها” وحر�صها على “ال�سالم”،
وت�شكلت لها �أجهزة �أمنية حت�صي على النا�س �أنفا�سهم ،وتن�سق
مع �سلطات االحتالل ،بينما كان �أدا�ؤها �أكرث �ضعفا ً يف امليادين
االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية.
ز .ظلت احلدود حتت ال�سيطرة “الإ�رسائيلية” ،وظل دخول مناطق
ال�سلطة الفل�سطينية �أو اخلروج منها مرتبطا ً “بحقّ ” ال�صهاينة
يف �إعطاء الإذن بذلك �أو منعه.
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ح .ال ت�شري االتفاقية �إىل حق الفل�سطينيني يف تقرير امل�صري ،و�إن�شاء
دولتهم امل�ستقلة ،وال تتحدث عن ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
باعتبارها �أرا�ض ٍحمتلة.
ط .فتح هذا االتفاق الباب على م�رصاعيه للدول العربية والإ�سالمية
لعقد اتفاقيات وبناء عالقات مع الكيان ال�صهيوين ،و�أعطى
الفر�صة للتغلغل ال�صهيوين يف املنطقة وحتقيق الهيمنة
االقت�صادية ،و�رضب القوى الإ�سالمية والوطنية يف املنطقة.
�	.30أكدت انتفا�ضة الأق�صى التي اندلعت يف � 29أيلول� /سبتمرب ،2000
مت�سك ال�شعب الفل�سطيني بحقه يف �أر�ضه ،و�أكدت تفاعل ال�شعوب
ّ
العربية والإ�سالمية الوا�سع مع االنتفا�ضة ،كما �أ ّكدت البعد
الإ�سالمي للق�ضية ،وك�شفت �رشا�سة ال�صهاينة والوجه القبيح
لأدعياء ال�سالم ال�صهيوين ،كما وجهت لطمة كبرية مل�رشوع
الت�سوية الذي يجري على ح�ساب حقوق الأمة وثوابتها .وعانى
�أبناء فل�سطني من ظروف يف غاية الق�سوة ،و�أعاد ال�صهاينة احتالل
معظم �أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية .لكن �صمود الفل�سطينيني الرائع
ومقاومتهم البطولية ،التي �شاركت فيها كافة الف�صائل الفل�سطينية،
�أحدثت لأول مرة نوعا ً من “توازن الرعب” مع الكيان ال�صهيوين،
الذي تع ّر�ض ل�رضبات قا�سية يف كل مكان .وهزت االنتفا�ضة
الدعامتني اللتني يقوم عليهما امل�رشوع ال�صهيوين ،وهما الأمن
واالقت�صاد .وقد ا�ضطر الكيان ال�صهيوين �إىل االن�سحاب من
قطاع غزة وتفكيك م�ستوطناته يف ت�رشين الأول� /أكتوبر � 2005إثر
25

الأربعون يف ق�ضية فل�سطني

املقاومة البطولية ل�شعب فل�سطني .وقد كانت وفاة يا�رس عرفات
يف ت�رشين الثاين /نوفمرب  2004الذي قاد ال�سلطة الفل�سطينية
منذ �إن�شائها ،ودخول الفل�سطينيني يف �أجواء االنتخابات الرئا�سية
والبلدية والت�رشيعية ،وموافقة الف�صائل يف القاهرة على التهدئة
(� ) 2005/3/17أثره يف انح�سار موجة انتفا�ضة الأق�صى.
 .31كان فوز حما�س يف انتخابات املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني
يف  ،2006/1/25م�ؤ�رشا ً على تزايد ثقة الفل�سطينيني بالتيار
الإ�سالمي وبخط املقاومة ،وعلى تراجع م�سار الت�سوية ال�سلمية.
وكانت حماوالت الإ�سقاط والإف�شال التي تعر�ضت لها حكومة
�إ�سماعيل هنية من “�إ�رسائيل” ومن �أطراف فل�سطينية وعربية
ودولية دليالً على مدى خ�صومة ه�ؤالء للخط الإ�سالمي واملقاوم،
وعلى ازدواجية املعايري حيث ال يت ّم احرتام العملية الدميوقراطية
ونتائج االنتخابات �إذا تعلق الأمر بالإ�سالميني.
وقد تعر�ضت احلكومتان اللتان قادتهما حما�س �إىل ح�صار قا�س ٍ
وفلتان �أمني واعتداءات �إ�رسائيلية �رش�سة ،وتعطيل للمجل�س
الت�رشيعي ب�أ�رس معظم ممثلي حما�س يف ال�ضفة الغربية� ،أو مبنعه
من االنعقاد .وجرت حماوالت لتطويع حما�س من خالل فر�ض
�رشوط الرباعية الدولية التي ت�شرتط االعرتاف بـ“�إ�رسائيل” مقابل
ف ّك احل�صار .وا�ضطرت حما�س للقيام بح�سم ع�سكري يف حزيران/
يونيو � 2007أدى ل�سيطرتها على القطاع ،بينما قامت رئا�سة
ال�سلطة وفتح بال�سيطرة على ال�ضفة الغربية ،ومبتابعة االلتزام
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مب�رشوع الت�سوية ،وقمع تيارات املقاومة وخ�صو�صا ً حما�س.
وعانى الفل�سطينيون من تع ّمق االنق�سام الفل�سطيني ،وتدهور دور
امل�ؤ�س�سات املمثلة لل�شعب الفل�سطيني وخ�صو�صا ً منظمة التحرير
وجمل�سها الوطني ،و ِم ْن ُّ
تعطل املجل�س الت�رشيعي؛ كما عانوا من
ال�ضغط اخلارجي ،خ�صو�صا ً الإ�رسائيلي والأمريكي ،يف �صناعة
القرار الفل�سطيني وتوجيهه.
وقد �أدى ال�صمود البطويل للمقاومة وف�شل العدوان الإ�رسائيلي
الوا�سع على القطاع يف ثالثة حروب :يف الفرتة –2008/12/27
 ،2009/1/18ويف ت�رشين الثاين /نوفمرب  ،2012ويف �صيف ،2014
�إىل ا�ستمرار التفاف اجلماهري حول تيار املقاومة ،و�إىل تعاطف عربي
و�إ�سالمي ودويل وا�سع مع ال�شعب الفل�سطيني؛ كما �أعطى دفعة
باجتاه �إعادة ترتيب البيت الفل�سطيني.
وقد ّ
مت توقيع اتفاق امل�صاحلة الفل�سطينية يف �أيار /مايو  ،2011غري
ُّ
ُّ
والتعث ،لأ�سباب
التعطل
�أن هذا االتفاق عانى وما زال يعاين من
وخلفيات مرتبطة بتحديد الثوابت الفل�سطينية ،وبتعار�ض م�ساري
الت�سوية واملقاومة ،وب�أولويات العمل الوطني والربنامج الوطني
املرحلي ،وب�أزمة الثقة بني فتح وحما�س ،وبالت�أثريات والتدخالت
اخلارجية.
 .32تعر�ض م�سيحيو فل�سطني �إىل الظلم والقهر والت�رشيد نف�سه
الذي تعر�ض له م�سلمو فل�سطني .و�شاركوا يف احلركة الوطنية
الفل�سطينية منذ بدء االحتالل الربيطاين لفل�سطني .وق ّدموا منوذجا ً
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للتما�سك والوحدة الوطنية يف وجه امل�رشوع ال�صهيوين ،و�شاركوا
وعبوا عن
يف الدفاع عن عروبة فل�سطني بالكلمة والقلم والبندقيةّ .
انتمائهم احل�ضاري للمنطقة بهويتها ولغتها وتراثها.
حب الوطن والدفاع عن �أر�ضه و�شعبه ومقد�ساته هو واجب
�	.33إن ّ
�رشعي وحق �إن�ساين ،و�إن امل�شاعر الوطنية وحب القوم والع�شرية
هو �سلوك طبيعي ما دام ال يح ّرم حالالً وال ُيحِ ّل حراماً ،وال ينتق�ص
من حقوق الآخرين .و�إن دوائر العمل لفل�سطني �سواء كانت وطنية
�أم عربية �أم �إ�سالمية �أم �إن�سانية هي دوائر تركيز متكاملة متناغمة،
ويجب �أال تكون متعار�ضة.
ومن جهة �أخرى ،ف�إن ال�سعي لعالج �أمرا�ض املجتمع وحتقيق
التطور احل�ضاري والتمكني ل�رشع اهلل يف الأر�ض ،وال�سعي لتحقيق
الوحدة العربية والإ�سالمية ،وكذلك ال�سعي لتحرير فل�سطني ،هي
جهود متكاملة ،يخدم بع�ضها بع�ضاً ،وميكن �أن ت�سري جنبا ً �إىل
جنب دومنا تعار�ض �أو ت�ضاد.
 .34الإ�سالم دين ال�سالم ،فاهلل هو ال�سالم ،وحتية امل�سلمني فيما
بينهم ال�سالم ،واجلنة هي دار ال�سالم .والعالقة يف الإ�سالم مع
الآخرين قائمة على الت�سامح الديني والتعارف والتعاي�ش ال�سلمي
واحلوار بالتي هي �أح�سن .وبالتايل ،ف�إن الإ�سالم هو �ض ّد الظلم
و�ض ّد “الإرهاب” املوجه للأبرياء ،مهما كان م�صدره �أفرادا ً �أم
منظمات �أم دوالً و�أنظمة �سيا�سية .والإ�سالم يف الوقت نف�سه هو
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دين احلق والعدل واحلرية ،ي�أبى �أتباعه �أن ُيظلموا كما ي�أبون �أن
َيظلموا ،ويرف�ضون �أن ُيع َطوا الدنيّة يف دينهم ،ويبذلون الغايل
والنفي�س دفاعا ً عن كرامتهم و�أر�ضهم ومقد�ساتهم .وال ميكن
لأي “�سالم” يف فل�سطني �أن يقوم بناء على ظلم �أهلها واغت�صاب
حقوقهم و�إخراجهم من �أر�ضهم .و�إن فر�ض �رشوط القاهر
الغا�صب على �شعب م�ست�ضعف قد يو�صل �إىل “ت�سوية” م�ؤقتة،
ولكنه لن ي�ؤدي �إىل ال�سالم .و�سيظل اجلهاد لتحرير فل�سطني
واجبا ً و�رشفا ً وو�ساما ً على �صدر كل �رشيف ،وال عربة بالطغيان
الإعالمي ال�صهيوين والغربي الذي يتالعب ب�ألفاظ وم�صطلحات
“الإرهاب” و“ال�سالم”.
�	.35إن امل�سلمني ال يقاتلون اليهود ملج َّرد كونهم يهوداً .ففي ظ ِّل
الإ�سالم ،ف�إن �أ�سا�س عالقة امل�سلمني ب�أهل الكتاب �أو �أهل الذمة هو
العدل والإح�سان و�إعطاء كافة احلريات واحلقوق الدينية وحقوق
املواطنة الكاملة لهم .و�إن “امل�شكلة اليهودية” والعداء لل�سامية
ن�ش�أت يف �أوروبا ولي�س يف العامل الإ�سالمي ،الذي كان اليهود يلج�أون
�إليه �آمنني من اال�ضطهاد والتع�صب الديني والقومي يف �أوروبا� .إن
�أهل فل�سطني وامل�سلمني يقاتلون اليهود ال�صهاينة املعتدين ،الذين
اغت�صبوا �أر�ض فل�سطني ،و�رشدوا �شعبها ،وانتهكوا مقد�ساتها،
و�سيقاتل امل�سلمون � ّأي فئة �أو جماعة حتاول احتالل �أر�ضهم ،مهما
كان دينها �أو قوميتها.
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�	.36إن الإ�سالم ينبغي �أن يكون هو القاعدة التي ي�ستند �إليها م�رشوع
التحرير وتتبري امل�رشوع ال�صهيوين ،لأن اهلل �سبحانه تكفل بن�رص
عباده ال�صادقني ،ولأن الإ�سالم هو عقيدة الأمة ،وبه خريها
وفالحها ،ولأنه الأقدر على تعبئة اجلماهري وح�شد طاقاتها ،ولأن
جتارب التاريخ (�سواء يف فتح القد�س �أو حتريرها من الفرجنة
والتتار) �أثبتت جناح احلل الإ�سالمي ،كما �أثبت تاريخنا احلديث
واملعا�رص ف�شل الأيديولوجيات الأخرى� .إن احلل الإ�سالمي لي�س
حالً طائفيا ً وال عن�رصيا ً وال انعزالياً ،وهو ال يعني ظلما ً �أو تهمي�شا ً
للأقليات ،وال يعني �إكراها ً يف ال ِّدين ،بل هو م�رشوع ح�ضاري
يت�سم باالنفتاح واملرونة ،وا�ستيعاب كافة ال�رشائح والقوى
ال�ساعية للإ�سهام يف م�رشوع التحرير ،والتي �ست�أخذ مواقعها وفق
�إخال�صها وكفاءتها.
و�إن �أبرز معامل احلل الإ�سالمي لق�ضية فل�سطني تتمثل يف:
�أ .تبني الإ�سالم عقيدة و�سلوكا ً ومنهج حياة ،واحلكم مبا �أنزل اهلل
�سبحانه وتعاىل.

ب .ال ب ّد من قيادة م�ؤمنة كفوءة �صادقة ،تكون م�ؤهلة ملواجهة
امل�رشوع ال�صهيوين وهزميته.
ج .تو�سيع دائرة ال�رصاع مع العدو ال�صهيوين ليكون (بالإ�ضافة
�إىل كونه م�س�ؤولية كل فل�سطيني وعربي) م�س�ؤولية كل م�سلم،
بل وكل �إن�سان يدافع عن احلق والعدل واحلرية ،وعدم ق�رص
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هذا ال�رصاع على الدائرة الفل�سطينية �أو الدائرة القومية العربية.
لأن حترير فل�سطني �أ�صبح فر�ض عني على كل م�سلم ،ولأن
ال�صهاينة ينفذون م�رشوعهم ب�شكل عاملي منظم ،فال ب ّد من
مواجهة ُمكافِئة ترتقي �إىل م�ستوى التحدي.
د .دعم �شعب فل�سطني وم�ساندته وت�أهيله بكافة الو�سائل ،باعتبار
�أنه خط الدفاع الأول عن الأمة الإ�سالمية ،حتى َيثبُ َت على
�أر�ضه ،وي�ستمر يف �صموده وجهاده.
هـ .ال�سعي لتحقيق نه�ضة ح�ضارية تكون مدخالً للتغيري
واالرتقاء الإيجابي ال�شامل يف جمتمعاتنا امل�سلمة �سيا�سيا ً
واقت�صاديا ً وعلميا ً وع�سكرياً ،حتى يكون امل�سلمون قادرين
ذاتيا ً على مواجهة تكاليف اجلهاد و�أعباء التحرير ،وحتقيق
�رشوط التمكني واال�ستخالف يف الأر�ض وريادة الإن�سانية.
�	.37إن الق�ضية الفل�سطينية ق�ضية ذات �أبعاد �إن�سانية كربى� ،إذ متثل
�رصخة املظلوم يف وجه �أدعياء حقوق الإن�سان ،وتك�شف املعايري
املزدوجة و�سوءات النظام الدويل اجلديد ،وتزري بالنفاق املقيت
حل�ضارة غربية تزهو بالتقدم واملعرفة والتكنولوجيا وحقوق
رشد ماليني الالجئني الفل�سطينيني
مواطنيها ،بينما تتقبل �أن ُي� ّ
من �أر�ضهم ،و�أن حتل جماعات يهودية �صهيونية من �أ�شتات
الأر�ض وفق دعاوى بالية ،ال تتوافق مع منطق التاريخ وال قيم
املدنية احلديثة وال القوانني الدولية ،مكان قوم عمروا الأر�ض منذ
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 4,500عام ،و�أن ت�سفك الدماء يف الأر�ض املقد�سة ،التي يجب �أن
تكون �أر�ضا ً للمحبة وال�سالم� .إن احلركة ال�صهيونية واحتاللها
لفل�سطني هي النموذج املتبقي لال�ستعمار التقليدي الأوروبي
الغربي الذي زال عن �أرجاء العامل ،ويجب �أن يزول عاجالً �أم
�آجالً عن فل�سطني� .إن مهمة حترير فل�سطني هي مهمة �إن�سانية
وح�ضارية يجب �أن ت�شارك فيها �شعوب الأر�ض و�أقطارها.
�	.38إن العلو الإ�رسائيلي اليهودي ال�صهيوين يف الأر�ض حقيقة ال مراء
فيها ،5و�إن النفوذ اليهودي ال�صهيوين يف دوائر القرار والت�أثري
العاملية وا�ضح م�شهود� ،سواء كان ذلك يف ال�سيا�سة �أم يف الإعالم
�أم يف االقت�صاد ،وخ�صو�صا ً يف الواليات املتحدة .ونحن �إذ ُن ِق ّر ذلك،
ال نذكره بدوافع عن�رصية �أو “عدا ًء لل�سامية” �أو ن�رشا ً للبغ�ض
والكراهية؛ لأن التفوق احل�ضاري �أمر حممود ومطلوب� ،رشط �أن
ي�ستخدم يف خدمة الإن�سانية وتقدمها ،ولي�س يف ن�رش الظلم والف�ساد
واغت�صاب حقوق الآخرين .و�إذا كان اهلل �سبحانه قد ق ّدر لهم ُ�سبل
العلو والنفوذ ،ف�إنه ال ينبغي �أن ُي ّ
�ضخم الأمر ،كما ال ينبغي �أن
ُينظر �إليهم وك�أنهم وراء كل �صغرية �أو كبرية من الأحداث� ،أو
 5حتدث اهلل �سبحانه يف فواحت �سورة الإ�رساء عن علو بني �إ�رسائيل مرتني علوا ً كبرياً ،ويظهر
من عدد من امل�ؤ�رشات والقرائن �أن العلو احلايل هو العلو الأول ،نظرا ً لقوته وات�ساعه
وت�أثريه .ثم �إن علو بني �إ�رسائيل على �أيام داود و�سليمان عليهما ال�سالم كان علو �إ�صالح
ولي�س علو �إف�ساد ،ومل يكن لهم بعد ذلك �ش�أن ُيذكر يف حركة التاريخ وتوجيه الأحداث
�إقليميا ً �أو دولياً .وكان كاتب هذه ال�سطور حتدث بذلك منذ �سنة 2001؛ وهناك من العلماء
واملهتمني من مييل �إىل هذا الر�أي كال�شيخ عمرالأ�شقر وطارق �سويدان ،واهلل �أعلم.
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ك�أنهم قدر اهلل الغالب .فهم ب�رش خلقهم اهلل ،وجتري عليهم �سنن
اهلل يف الكون والتدافع وتداول الأيام .و�إذا كانوا ينجحون ،بقدر اهلل،
بجدهم ومثابرتهم وح�سن تنظيمهم ،فقد وقعت لهم كوارث وم� ٍ
آ�س
كثرية يف تاريخهم .وينبغي �أن ُينظر �إىل هذا العلو باعتباره حافزا ً
للم�سلمني لال�ستجابة ملواجهة هذا التحدي ،وال�ستكمال �رشوط
اال�ستخالف يف الأر�ض والنه�ضة احل�ضارية.
�	.39إن وجود الكيان ال�صهيوين يف فل�سطني ،قلب العامل الإ�سالمي،
وح�شده لأ�سلحة الدمار ال�شامل مبا فيها نحو  200قنبلة نووية،
والدعم الأمريكي والغربي غري املحدود له� ،سوف يظل الفتيل
امل�شتعل الذي يهدد ال�سالم العاملي باالنفجار ،ويهدد بحرب عاملية
ثالثة .فامل�سلمون �سيملكون يوما ً ما �أ�سباب القوة ،وقد ميلكون مثل
غريهم �أ�سلحة الدمار ال�شامل ،وهم مل ولن يتنازلوا عن �أر�ضهم،
ولن يقبلوا كيانا ً يف قلبهم ي�ضعفهم وميزق وحدتهم ،و�سي�سعون
ال�ستعادة �أر�ضهم ،و�إنهاء هذا الكيان العن�رصي الظامل� .إن �إ�رصار
القوى الكربى على دعم كيان ٍ ي�سري عك�س حركة التاريخ ،لن
ُي�ؤدي �إالّ �إىل مزيد من احلروب والدمار والكوارث؛ التي لن تنعك�س
�آثارها على �سكان املنطقة فح�سب ،و�إمنا على الإن�سانية جمعاء.
وخري للعامل �أن ي�ستعيد �أهل فل�سطني �أر�ضهم وحقوقهم ،حتقيقا ً
لال�ستقرار واحلق والعدل ،والنهو�ض احل�ضاري والإن�ساين؛
وجتنبا ً ملزيد من املعاناة ونزيف الدماء.
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� .40إن هزمية امل�رشوع اليهودي ال�صهيوين يف فل�سطني واندحاره
لي�ست �أمرا ً ممكنا ً فقط ،و�إمنا هي حقيقة �أكيدة لأنها ب�رشى
ربانية ،جاءت يف القر�آن الكرمي الذي ال ي�أتيه الباطل من بني يديه
وال من خلفه ،ولأنها ب�رشى نبوية ،حدثنا عنها املع�صوم ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،الذي ال ينطق عن الهوى .ثم لأن �سنن اهلل
�سبحانه يف الكون وجتارب التاريخ تخربنا �أن الظلم ال يدوم ،و�أنه
على الباغي تدور الدوائر ،و�أنه ال ي�ضيع حق وراءه ُمطالِب ،و�أن
الأمة عندما تعود �إىل ربها ،وحتقق وحدتها ،وت�سرتجع �أ�سباب
عزتها وقوتها ،قادرة ب�إذن اهلل على حتقيق الن�رص والتحرير.
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