اخلامتة

اخلامتة
�أر�ض فل�سطني �أر�ض مقد�سة مباركة ،وهي �أر�ض عربية م�سلمة �ضحى �أبنا�ؤها
ت�ضحيات ج�ساما ً يف �سبيل املحافظة عليها ويف �سبيل حتريرها ،غري �أن امل�رشوع
ال�صهيوين املدعوم بالقوى الكربى كان �أكرب من طاقاتهم و�إمكاناتهم.
�إن املقاومة الفل�سطينية املعا�رصة (م.ت.ف ،والعمل الفدائي الفل�سطيني) التي تولت
قيادة ال�ساحة الفل�سطينية ،قد قدمت هي الأخرى ت�ضحيات كبرية ،وكر�ست الهوية
الوطنية الفل�سطينية ،ولقيت اعرتاف معظم دول العامل ،غري �أنها عانت من جوانب
�أ�ضعفت �أداءها وقدرتها على حتقيق �أهدافها ،ومن ذلك:
 �إ�شكالية املنهج :حيث متيز خطها ب�أنه خط علماين ،راوح بني دوائر الوطنية والقوميةوالي�سارية .ومل ي�ستند �إىل املنهج الإ�سالمي الأقدر على ا�ستنها�ض طاقات الأمة
وتوحيدها وجتنيدها �ض ّد ال�صهيونية وحلفائها .وظ ّل منهج م.ت.ف ينزع دائما ً
لال�ستجابة لل�ضغوط “ومتطلبات املرحلة” ،وال�سعي للبقاء يف دائرة ال�ضوء ،حتى
ولو على ح�ساب املبادئ والثوابت واحلقوق الأ�سا�سية لل�شعب الفل�سطيني .مما
�أدى �إىل “تقزمي” املطالب ال�سيا�سية الفل�سطينية مع الزمن . ...فمن حترير فل�سطني
و�إخراج الغا�صبني� ،إىل الدولة الدميوقراطية التي ت�شمل العرب وال�صهاينة املعتدين،
�إىل القبول “بحقّ ” ال�صهاينة يف  %77من �أر�ض فل�سطني� ،إىل املوافقة على حكم ذاتي
يف ال�ضفة والقطاع ح�سب اتفاق �أو�سلو. ...
 �إ�شكالية القيادة :افتقدت القيادة ال�سيا�سية الفل�سطينية التجان�س ،وعانت من تباين�أهدافها ،ومراعاة �أطراف عربية ودولية على ح�ساب �أولويات الق�ضية .ومل حترتم
القيادة العمل امل�ؤ�س�سي .ومتكن زعيم فتح واملنظمة من جمع ك ّل ال�صالحيات
املمكنة بيده ،و�أم�سك بع�صبي القرار ال�سيا�سي والإنفاق املايل ،ف�ضالً عن ع�صب
الأجهزة الأمنية والع�سكرية ،مما جعل العمل الفل�سطيني مرتبطا ً مببادرة “الزعيم”
وقراره .وقد �أ�سهم ذلك يف منو ال�شِّ لل واملح�سوبيات ،وتفكيك البناء الداخلي للثورة
الفل�سطينية ،وخروج الكثري من الكفاءات والقيادات وحتييدها.
 �إ�شكالية امل�ؤ�س�سات� :أ�ضعف �أداء القيادة الفل�سطينية العمل امل�ؤ�س�سي الفل�سطيني،فقد �أُفرغ املجل�س الوطني الفل�سطيني من حمتواه ،ومل يتمكن من �أداء دوره يف املراقبة
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الق�ضية الفل�سطينية
واملحا�سبة ،وتراجع دور منظمة التحرير التي ُو�ضعت يف “غرفة الإنعا�ش” ،بينما
ت�ضخم دور ال�سلطة الفل�سطينية التي وجدت نف�سها هي الأخرى مرتهنة للقرارات
وال�ضغوط الإ�رسائيلية الأمريكية .كما �ضعفت �أو اندثرت �أدوار م�ؤ�س�سات مهمة يف
املنظمة كال�صندوق القومي ومركز الأبحاث ،وم�ؤ�س�سات رعاية ال�شهداء ،و�صامد،
ودائرة التخطيط . ...ومع الزمن انح�رصت دائرة العمل الفل�سطيني يف حفنة من
النا�س ،جعلوا لأنف�سهم حقّ تقرير م�صري ق�ضية هي �أخطر ق�ضية تواجه العامل
العربي والإ�سالمي يف الواقع املعا�رص.
 عانت الثورة الفل�سطينية ب�شدة من �أ�شقائها العرب “الألداء” ،وا�ستنزفت دماءوجهودا ً هائلة يف �رصاعها مع الأنظمة التي حاولت “تروي�ضها” ،و�ضبطها �أو
التحدث با�سمها �أو القفز فوقها . ...وقد �أ�سهم ذلك يف �إ�ضعاف هذه الثورة ،وتبديد
طاقاتها ،ومنعها من العمل امل�سلح من اخلارج ،وبالتايل ح�رص ن�شاطها يف دائرة
“املمكن ال�سيا�سي”.
قام التيار الإ�سالمي ،الذي ميثل نب�ض هذه الأمة ،و�أملها القادم ب�إذن اهلل ،ب�أدوار
جهادية ال ُتن َكر يف مواجهة امل�رشوع ال�صهيوين والقوى اال�ستعمارية .لكنه عانى من
حماوالت �سحق واقتالع وت�شويه وحتييد ،فل�سطينيا ً وعربيا ً ودولياً .غري �أنه مطالب يف
الوقت نف�سه بـ:
	التحدي ُد الدقيق لر�ؤيته املنهجية ،املرحلية وبعيدة املدى ،لكيفية مواجهة التحديال�صهيوين وحترير فل�سطني؛ وح�س ُن قراءة الواقع وتعقيداته وتداخالته املحلية
والإقليمية والدولية ،وتقدمي ر�ؤى وحلول واقعية ،قادرة على ا�ستلهام النموذج
الإ�سالمي وا�ستنها�ض اجلماهري.
 تو�سيع دائرة ال�رصاع والتفاعل مع ق�ضية فل�سطني ،بحيث تتكامل الدائرة الفل�سطينيةمع الدائرة العربية والدائرة الإ�سالمية والدائرة الإن�سانية ،وبحيث تتفاعل هذه
الدوائر ب�شكل �إيجابي ومتنا�سق .مع ال�سعي لتوفري الأدوات والو�سائل املكافئة
لتحقيق ذلك.
 تطوير م�ؤ�س�ساته التنظيمية وال�شورية ،وكفاءات قياداته ،واال�ستفادة ب�شكل �أف�ضلمن كفاءات الأمة وطاقاتها ،وحتقيق عملية توريث �سل�سة و�سليمة للأجيال القيادية
احلالية والقادمة.
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اخلامتة
	االلت�صاق �أكرث بهموم اجلماهري ،والتعبري عن معاناتها وخدمتها ،والتغلغل يف�أو�ساطها ،وحتويل ه ّم مواجهة امل�رشوع ال�صهيوين �إىل ه ّم جماهريي يومي.
	الإبقاء على جذوة املقاومة واجلهاد ،و�صوت احلق الذي ال يتنازل عن فل�سطني مهماكانت الت�ضحيات.
�إن امل�سلمني متيقنون من ن�رص اهلل ،ومن اقتالع امل�رشوع اليهودي ال�صهيوين مهما
طال الزمن ،فهذا وعد اهلل �سبحانه يف فواحت �سورة الإ�رساء :ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦﭼ ،وهي ب�رشى نبيه [ يف احلديث الذي رواه م�سلم و�أحمد عن �أبي هريرة ]
�أن ر�سول اهلل [ قال“ :ال تقوم ال�ساعة حتى يقاتل امل�سلمون اليهود ،فيقتلهم امل�سلمون،
حتى يختبئ اليهودي من وراء احلجر وال�شجر ،فيقول احلجر �أو ال�شجر :يا م�سلم يا
عبد اهلل ،هذا يهودي خلفي ،فتعال فاقتله� ،إال الغرقد ف�إنه من �شجر اليهود” .وهي �سنة
اهلل �سبحانه يف ال�رصاع بني احلق والباطل .وهي خامتة جهاد �أ�صحاب احلق يف مواجهة
�أي م�رشوع يقوم على الظلم والغ�صب والقهر ،وي�سري عك�س حركة التاريخ.
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�إ�صدارات مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات
�أو ًال :ا إل�صدارات باللغة العربية:
 .1ب�شري نافع وحم�سن �صالح ،حمرران ،التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة .2006 ،2005
 .2حم�سن �صالح ،حمرر ،التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة .2007 ،2006
 .3حم�سن �صالح ،حمرر ،التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة .2008 ،2007
 .4حم�سن �صالح ،حمرر ،التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة .2009 ،2008
 .5حم�سن �صالح ،حمرر ،التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة .2010 ،2009
 .6حم�سن �صالح ،حمرر ،التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة .2011 ،2010
 .7حم�سن �صالح ووائل �سعد ،حمرران ،خمتارات من الوثائق الفل�سطينية ل�سنة .2006 ،2005
 .8حم�سن �صالح ووائل �سعد ،حمرران ،الوثائق الفل�سطينية ل�سنة .2008 ،2006
 .9حم�سن �صالح ووائل �سعد ،حمرران ،الوثائق الفل�سطينية ل�سنة .2009 ،2007
 .10حم�سن �صالح ووائل �سعد وعبد احلميد فخري الكيايل ،حمررون ،الوثائق الفل�سطينية ل�سنة
.2011 ،2008
 .11وائل �سعد ،احل�صار :درا�سة حول ح�صار ال�شعب الفل�سطيني وحماوالت �إ�سقاط حكومة
حما�س.2006 ،
 .12حممد عارف زكاء اهلل ،الدين وال�سيا�سة يف �أمريكا� :صعود امل�سيحيني الإجنيليني و�أثرهم،
ترجمة �أمل عيتاين.2007 ،
� .13أحمد �سعيد نوفل ،دور �إ�رسائيل يف تفتيت الوطن العربي.2007 ،
 .14حم�سن �صالح ،حمرر ،منظمة التحرير الفل�سطينية :تقييم التجربة و�إعادة البناء.2007 ،
 .15حم�سن �صالح ،حمرر ،قراءات نقدية يف جتربة حما�س وحكومتها .2007 ،2007-2006
 .16خالد وليد حممود� ،آفاق الأمن الإ�رسائيلي :الواقع وامل�ستقبل.2007 ،
 .17ح�سن ابحي�ص ووائل �سعد ،التطورات الأمنية يف ال�سلطة الفل�سطينية  ،2007-2006ملف
الأمن يف ال�سلطة الفل�سطينية (.2008 ،)1
 .18حم�سن �صالح ،حمرر� ،رصاع الإرادات :ال�سلوك الأمني لفتح وحما�س والأطراف املعنية
 ،2007-2006ملف الأمن يف ال�سلطة الفل�سطينية (.2008 ،)2
 .19مرمي عيتاين� ،رصاع ال�صالحيات بني فتح وحما�س يف �إدارة ال�سلطة الفل�سطينية
.2008 ،2007-2006
 .20جنوى ح�ساوي ،حقوق الالجئني الفل�سطينيني بني ال�رشعية الدولية واملفاو�ضات
الفل�سطينية – الإ�رسائيلية.2008 ،
 .21حم�سن �صالح ،حمرر� ،أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان.2008 ،
� .22إبراهيم غو�شة ،املئذنة احلمراء.2008 ،
 .23عدنان �أبو عامر ،مرتجم ،درو�س م�ستخل�صة من حرب لبنان الثانية (متوز  :)2006تقرير
جلنة اخلارجية والأمن يف الكني�ست الإ�رسائيلي.2008 ،
 .24عدنان �أبو عامر ،ثغرات يف جدار اجلي�ش الإ�رسائيلي.2009 ،
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ق�صي �أحمد حامد ،الواليات املتحدة والتحول الدميوقراطي يف فل�سطني.2009 ،
�أمل عيتاين وعبد القادر علي ومعني منّاع ،اجلماعة ا لإ�سالمية يف لبنان منذ الن�ش�أة
حتى .2009 ،1975
�سمر جودت الربغوثي� ،سمات النخبة ال�سيا�سية الفل�سطينية قبل وبعد قيام ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية.2009 ،
عبد احلميد الكيايل ،حمرر ،درا�سات يف العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة :عملية الر�صا�ص
امل�صبوب /معركة الفرقان.2009 ،
عدنان �أبو عامر ،مرتجم ،قراءات �إ�رسائيلية ا�سرتاتيجية :التقدير اال�سرتاتيجي ال�صادر عن
معهد �أبحاث الأمن القومي الإ�رسائيلي.2009 ،
�سامح خليل الوادية ،امل�س�ؤولية الدولية عن جرائم احلرب الإ�رسائيلية.2009 ،
حممد عي�سى �صاحلية ،مدينة القد�س :ال�سكان والأر�ض (العرب واليهود) 1368-1275هـ/
1948-1858م.2009 ،
ر�أفت فهد مرة ،احلركات والقوى الإ�سالمية يف املجتمع الفل�سطيني يف لبنان :الن�ش�أة –
الأهداف – الإجنازات.2010 ،
�سامي ال�صالحات ،فل�سطني :درا�سات من منظور مقا�صد ال�رشيعة الإ�سالمية ،ط ( 2بالتعاون
مع م�ؤ�س�سة فل�سطني للثقافة).2010 ،
حم�سن �صالح ،حمرر ،درا�سات يف الرتاث الثقايف ملدينة القد�س.2010 ،
مـ�أمون كـيوان ،فل�سطينيون يف وطنهم ال دولتهم.2010 ،
حم�سن حممد �صالح ،حقائق وثوابت يف الق�ضية الفل�سطينية :ر�ؤية �إ�سالمية.2010 ،
عبد الرحمن حممد علي ،حمرر� ،إ�رسائيل والقانون الدويل.2011 ،
كرمي اجلندي� ،صناعة القرار ا لإ�رسائيلي :ا لآليات والعنا�رص امل�ؤثرة ،ترجمة
�أمل عيتاين.2011 ،
و�سام �أبي عي�سى ،املوقف الرو�سي جتاه حركة حما�س.2011 ،2010-2006 :
�سامي حممد ال�صالحات ،الأوقاف الإ�سالمية يف فل�سطني ودورها يف مواجهة االحتالل
الإ�رسائيلي.2011 ،
نادية �سعد الدين ،حق عودة الالجئني الفل�سطينيني :بني حل الدولتني ويهودية
الدولة.2011 ،
عامر خليل �أحمد عامر ،ال�سيا�سة اخلارجية الإ�رسائيلية جتاه �إفريقيا :ال�سودان
منوذجا ً.2011 ،
�إبراهيم �أبو جابر و�آخرون ،الداخل الفل�سطيني ويهودية الدولة.2011 ،
عبا�س �إ�سماعيل ،عن�رصية �إ�رسائيل :فل�سطينيو  48منوذجا ً� ،سل�سلة �أول�ست �إن�ساناً؟ (،)1
.2008
ح�سن ابحي�ص و�سامي ال�صالحات ومرمي عيتاين ،معاناة املر�أة الفل�سطينية حتت االحتالل
الإ�رسائيلي� ،سل�سلة �أول�ست �إن�ساناً؟ (.2008 ،)2
�أحمد احليلة ومرمي عيتاين ،معاناة الطفل الفل�سطيني حتت االحتالل الإ�رسائيلي� ،سل�سلة
�أول�ست �إن�سانا ًَ؟ (.2008 ،)3
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فرا�س �أبو هالل ،معاناة الأ�سري الفل�سطيني يف �سجون االحتالل الإ�رسائيلي� ،سل�سلة �أول�ست
�إن�سانا ًَ؟ (.2009 ،)4
يا�رس علي ،املجازر الإ�رسائيلية بحق ال�شعب الفل�سطيني� ،سل�سلة �أول�ست �إن�ساناً؟ (.2009 ،)5
مرمي عيتاين ومعني منّاع ،معاناة الالجئ الفل�سطيني� ،سل�سلة �أول�ست �إن�ساناً؟ (.2010 ،)6
حم�سن �صالح ،معاناة القد�س واملقد�سات حتت االحتالل الإ�رسائيلي� ،سل�سلة �أول�ست
�إن�ساناً؟ (.2011 ،)7
ح�سن ابحي�ص وخالد عايد ،اجلدار العازل يف ال�ضفة الغربية� ،سل�سلة �أول�ست �إن�ساناً؟ (،)8
.2010
ّ
وو�ضاح عيد ،معاناة العامل الفل�سطيني حتت االحتالل
مرمي عيتاين و�أمني �أبو وردة
الإ�رسائيلي� ،سل�سلة �أول�ست �إن�ساناً؟ (.2011 ،)10
فاطمة عيتاين وعاطف دغل�س ،معاناة املري�ض الفل�سطيني حتت االحتالل الإ�رسائيلي� ،سل�سلة
�أول�سـت �إن�سـاناً؟ (.2011 ،)11
ق�سم الأر�شيف واملعلومات ،مركز الزيتونة ،معاناة قطاع غزة حتت احل�صار الإ�رسائيلي،
�سل�سلة تقرير معلومات (.2008 ،)1
ق�سم الأر�شيف واملعلومات ،مركز الزيتونة ،معابر قطاع غزة� :رشيان حياة �أم �أداة ح�صار،
�سل�سلة تقرير معلومات (.2008 ،)2
ق�سم الأر�شيف واملعلومات ،مركز الزيتونة� ،أثر ال�صواريخ الفل�سطينية يف ال�رصاع مع االحتالل
الإ�رسائيلي� ،سل�سلة تقرير معلومات (.2008 ،)3
ق�سم الأر�شيف واملعلومات ،مركز الزيتونة ،م�سار املفاو�ضات الفل�سطينية الإ�رسائيلية ما
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