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التقدير االستراتيجي :2102
أعادت الحرب اإلسرائيمية عمى غزة في نيايات سنة  2112االىتمام العربي واإلسالمي
بالقضية الفمسطينية بعدما تراجع ىذا االىتمام في العامين الماضيين بسبب االنشغال بمسار
وتحوالت ونتائج ما عرف بالثورات أو الربيع العربي في أكثر من دولة عربية.
لقد طرحت التحوالت التي حصمت عمى مستوى التغيير في رأس النظام ،ثم في طبيعة القوى
التي تقدمت إلى السمطة األسئمة حول مستقبل القضية الفمسطينية بعد وصول اإلسالميين إلى
الحكم ،وخاصة في مصر بسبب دور ىذه األخيرة وموقعيا من الصراع مع "إسرائيل" ،وعالقتيا
التاريخية بفمسطين عموماً "وبغزة خصوصاً".
عندما نقول أعادت الحرب اإلسرائيمية عمى غزة فمسطين إلى واجية االىتمام في سنة 2112

فألن الحكومات العربية الجديدة حتى بعد وصول اإلسالميين إلى السمطة انشغمت بأوضاعيا
الداخمية الصعبة والمعقدة .وقد بينت تجربة السنة الماضية حتى بعد االنتخابات الرئاسية
والبرلمانية أن مصر أو تونس أو دوالً أخرى ال تزال في حالة من عدم االستقرار واالضطراب
واالحتجاج في الشارع ،وقد اختمفت األسباب بين معترض عمى عجز السمطة عن حل المشكالت
االجتماعية ،وبين رافض لمدستور الجديد ،أو لمطبيعة اإلسالمية لمسمطة ...وميما تعددت أسباب
االضطراب إال أن اليم واالنشغال كان داخمياً في المقام األول .وفي مناسبات عدة التقى فييا
اإلسالميون في السنة الماضية لم يقدموا تصورىم االستراتيجي الواضح في التعامل مع قضية
فمسطين بعد الثورات التي تحققت منذ عامين.
إذاً أعادت الحرب عمى غزة االىتمام العربي واإلقميمي والدولي إلى قضية فمسطين .لكن
الصحيح أيضاً أن ىذه الحرب أكدت صحة الفرضية التي تقول إن قضية فمسطين تفرض نفسيا
عمى المحيط العربي واإلسالمي عندما يفرض الفمسطينيون أنفسيم ىذه القضية .فال معنى وال أي
تأثير ألي أولوية عربية أو إسالمية لفمسطين ،رسمية أو شعبية ،إذا لم تكن فمسطين نفسيا
(المقاومة والمواجية) أولوية فمسطينية.
شيدت سنة  2112عمى المستوى الفمسطيني ثالثة أحداث متفاوتة من حيث األىمية
االستراتيجية ،ومن حيث المواقف العربية واإلسالمية.
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 الحدث األول ىو اجتماع منظمة (مؤتمر) دول حركة عدم االنحياز في طيران والبيان
الذي صدر عن ىذه القمة تجاه قضية فمسطين.
 الحدث الثاني ىو االعتراف بفمسطين مراقباً غير عضو في األمم المتحدة والمواقف
اإلسالمية من ىذا االعتراف.
 الحدث الثالث ىو الحرب اإلسرائيمية عمى غزة ،وتداعيات ىذه الحرب عمى الدول
اإلقميمية.
 يمكن أن نضيف حدثاً رابعاً ىو نياية القطيعة السياسية والجغرافية بين القيادات
الفمسطينية وزيارة رئيس السمطة محمود عباس إلى غزة.
أيدت إيران مثل باقي الدول اإلسالمية والعربية ما حصل عمى مستوى ىذه األحداث األربعة،
لكن ما يمكن اعتباره خصوصية إيرانية ىو التالي:
لم تكتف إيران باعتبار ما حصل في البمدان العربية "صحوة إسالمية" .بل قامت في الوقت
نفسو ومن خالل مؤتمرات عدة عن ىذه "الصحوة" عقدت في العاصمة طيران ،وفي أكثر من
تصريح وموقف رسمي ،بالربط بين ىذه الثورات وبين القضية الفمسطينية .فعمى سبيل المثال رأى
مستشار مرشد الثورة لمشؤون الدولية وزير الخارجية األسبق عمي أكبر واليتي" :أن الصحوات
الشعبية التي برزت بيوية إسالمية احتجاجا عمى األنظمة الحاكمة وسياساتيا يمكن اعتبارىا ردة
فعل عمى عدم إعطاء الحكام األولوية لمقضية الفمسطينية وقضايا الشعوب".1
وعد سعيد جميمي أمين المجمس األعمى لألمن القومي اإليراني خالل استقبالو القائد الفمسطيني
محمود الزىار "أن القضية الفمسطينية ومواجية الكيان الصييوني ىما العمود الراسخ والفصل
المشترك لمصحوة اإلسالمية" .2وشدد جميمي عمى ضرورة مراكمة مختمف طاقات الدول
اإلسالمية ،خصوصاً الطاقات الجديدة الحاصمة إثر الصحوة اإلسالمية وقال :إن "العدو يحاول
عبر إثارة الفتن الحيمولة دون مراكمة الطاقات وتضافر جيود األمة اإلسالمية".
كما حصل الربط نفسو بين الثورة في مصر وبين تراجع وضع "إسرائيل" وتقدم قضية
فمسطين .تكتب جريدة كييان بيذا الصدد" :يحاول اإلسرائيميون إيجاد مكانة جديدة من الفرص
المتاحة ولو بالقوة ...ومن ثم الحفاظ عمى مكانتيم في أسوأ التقديرات بعد أن شيدت تدىورا" عمى
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مستوى العقود القميمة الماضية ...ومن أسباب ىذا التدىور ...:سقوط نظام حسني مبارك ،وتولي
اإلسالميين مقاليد الحكم في مصر" ،فضالً عن باقي الثورات التي تحمل في طياتيا تحدياً
لـ"إسرائيل"...
وتتابع الجريدة بالقول" :لو كانت األجواء المسيطرة عمى العالقات بين القاىرة وتل أبيب في
السابق كما ىي اليوم ...لما اندلعت الحرب اإلسرائيمية ضد جنوب لبنان وقطاع غزة ،ولما
واجيت المقاومة كل ىذا العنف اإلسرائيمي ،بل النيارت إمكانية استمرار ىذا الكيان برمتو.3"...
قمة حركة عدم االنحياز:
حرصت إيران عمى إبراز اىتماميا بأولوية القضية الفمسطينية في ىذه القمة ،لذا أكد وزير
الخارجية اإليراني عمي أكبر صالحي:
أن القضية الفمسطينية تمثل المحور األساس في الوثيقة الختامية لقمة طيران لحركة
عدم االنحياز ...وأن القيادة اإليرانية ركزت عمى أولوية القضية الفمسطينية باعتبارىا
القضية األولى لمعرب والمسممين واألحرار في العالم ،وقد طرحت في المداوالت األولية
ورقة عمل فمسطينية تضمنت تبني دول عدم ا النحياز الدعوة لدولة فمسطينية مستقمة ودعم
طمب السمطة الفمسطينية بانضمام فمسطين كعضو مراقب إلى األمم المتحدة وتفعيل بناء
المؤسسات الفمسطينية ودعم موضوع المصالحة الداخمية.4...

لكن قمة طيران السادسة عشر لحركة عدم االنحياز ،كررت في الواقع ما سبق وتبنتو ودعت
إليو القمم السابقة تجاه ثوابت قضية فمسطين ،لكنيا أصدرت ىذه المرة ثالثة بيانات خاصة
بالقضية الفمسطينية:
أكد البيان األول عمى الحقوق المشروعة لمشعب الفمسطيني ،وانياء االحتالل اإلسرائيمي،
واستقالل دولة فمسطين وعاصمتيا القدس الشريف ،وحق الالجئين الفمسطينيين بالعودة وفق
القرار األممي .194
البيان الثاني كرر دعم الشعب الفمسطيني لنيل حقوقو المشروعة تحت راية منظمة التحرير
الفمسطينية الممثل الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني ...وكذلك دعم جيود المصالحة الفمسطينية
وفق اتفاقي القاىرة والدوحة .وكمفت المجنة عمى مستوى المندوبين الدائمين في األمم المتحدة
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بمساعدة الشعب الفمسطيني إلنجاز أىدافو ،بما في ذلك الحصول عمى دولة غير عضو في
األمم المتحدة.
أما البيان الثالث ،فيو يصدر ألول مرة عن قمة عدم االنحياز ،ويتعمق بالتضامن مع األسرى
ويطالب بإطالق سراحيم من سجون االحتالل فو اًر ،واتخاذ الخطوات الالزمة لذلك بالمحافل
الدولية.
وأكد مساعد وزير الخارجية اإليراني عباس عرقتشي عمى ضرورة تقديم الدعم اإلعالمي
لمفمسطينيين وقضاياىم ،مشي اًر إلى تشكيل لجنة خاصة لذلك ،من أجل تحقيق تقدم عمى ىذا
الصعيد.
واجيت إيران في قمة عدم االنحياز أزمة شرعية التمثيل الفمسطيني .وقد حاولت الخروج من
ىذا المأزق بدعوة رئيس الحكومة إسماعيل ىنية والرئيس محمود عباس ،لكن االتيامات التي
وجيت إلى إيران وربما ضغوط الدول المشاركة دفعيا إلى التراجع عن دعوة ىنية.
ما يمكن مالحظتو بالنسبة إلى ىذه القمة أيضاً أن إيران ،وعمى الرغم من عالقتيا الوثيقة
بحركة حماس ،تراجعت عن دعوة رئيس الحكومة إسماعيل ىنية ،بعدما ىدد الرئيس محمود
عباس بعدم حضور القمة ،فقد أعمن وزير خارجية السمطة الفمسطينية رياض المالكي أن الرئيس
محمود عباس لن يشارك في قمة عدم االنحياز ...في طيران إذا حضرىا رئيس حكومة حماس
المقالة إسماعيل ىنية.
ومن جيتو ،اتيم رئيس الوزراء الفمسطيني سالم فياض إيران بالسعي إلى تكريس االنقسام
الفمسطيني من خالل دعوة ىنية لممشاركة في قمة دول عدم االنحياز .وقال فياض في بيان
صحفي أن دعوة ىنية "تمثل تصعيداً خطي اًر في موقف إيران المناوئ لوحدة األرض الفمسطينية
المحتمة ولدور السمطة الوطنية في رعاية مصالح أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما
فييا القدس" .وعد فياض أن الموقف اإليراني معاد ،مستفيداً مما بدر من البعض وخاصة في
اآلونة األخيرة في اتجاه التعامل مع حركة حماس وكأنيا عنوان لمشعب الفمسطيني تحت مسمى
الحرص عمى الوقوف عمى مسافة واحدة من جميع األطراف.
وحث فياض في بيان صدر عن مكتبو ىنية عمى رفض الدعوة اإليرانية وقال "إن مبادرتو
(ىنية) لرفض دعوة الرئيس اإليراني ستسجل لو كموقف تاريخي يضعو في موقف القائد المسؤول
والغيور عمى المصالح العميا لشعبنا".
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كما قال مسؤول فمسطيني رفيع "إن منظمة التحرير الفمسطينية لن تسمح ألحد بالمساس
بشرعية تمثيميا لمشعب الفمسطيني وأنيا ىي الممثل الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني في
االجتماعات الدولية وفي منظمة المؤتمر اإلسالمي ودول عدم االنحياز والجامعة العربية".
وأضاف "الدعوة التي تمقتيا القيادة الفمسطينية لممشاركة في ىذه القمة واضحة وجيت إلى الرئيس
محمود عباس بصفتو رئيساً لدولة فمسطينية ولم تشمل أحداً آخر".5
ىكذا تراجعت إيران عن دعوة ىنية وتعاممت مع السمطة باعتبارىا الممثل الشرعي لمشعب
الفمسطيني .وقد التقى الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد الرئيس الفمسطيني محمود عباس
عمى ىامش القمة مؤكداً لو "أن دعم إيران لفمسطين يشكل السبب الرئيسي لممارسة الغرب
الضغوط عمييا ،مبدياً استعداد بالده لتقديم أي دعم في إطار تحقيق التفاىم والمصالحة الوطنية
بين الفمسطينيين ،واستضافة طاولة حوار لتحقيق ذلك متى قرروا ىم.6"....
االعتراف بفمسطين في األمم المتحدة:
الحدث الثاني ىو االعتراف بفمسطين مراقباً غير عضو في األمم المتحدة .وقد أيدت إيران
ىذا االعتراف الدولي ،وقال الناطق باسم الخارجية اإليرانية رامين ميمانبرست" :إن اعتراف األمم
المتحدة بفمسطين كعضو غير م ارقب فرصة الستعادة حقوق الشعب الفمسطيني".
يمكن تسجيل مالحظتين تجاه الموقف اإليراني من ىذه القضية :األولى ىي اعتبار ىذا
االعتراف "خطوة أولى إيجابية والى اإلمام في مسار تنفيذ السيادة الشاممة لمفمسطينيين عمى
أراضييم المغتصبة وعودتيم إلى موطنيم الرئيسي ومواصمة نيج المقاومة" ،كما قال الناطق باسم
الخارجية اإليرانية .أي أن إيران ربطت االعتراف الدولي بمواصمة نيج المقاومة وليس بنياية ىذا
النيج كما روج لذلك الكثيرون ممن رأى في االعتراف بداية مسار الدبموماسية ونياية مسار
المقاومة.
المالحظة الثانية ىي في تغيير الموقف اإليراني من ىذه القضية ،فقد كانت إيران متحفظة
تجاه أي اعتراف بفمسطين كدولة إلى جانب الدولة اإلسرائيمية ،عندما قال مرشد الثورة صراحة
في المؤتمر الدولي الخامس لدعم االنتفاضة الذي عقد في طيران في مطمع تشرين األول/
أكتوبر " :2111إن أي خطوة تؤدي إلى تقسيم فمسطين غير مقبولة ،إن حق الفمسطينيين
5
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المشروع في عضوية األمم المتحدة يخفي بين طياتو مخطط دولتين ،وىو ليس سوى إذعان
لممطالب الصييونية ،أو اعتراف بالنظام الصييوني عمى األرض الفمسطينية".
الحرب عمى غزة:
ىي الحدث الثالث واألىم في سنة  2112من حيث طبيعتيا وتأثيراتيا ومواقف القوى اإلقميمية
منيا ،ودروسيا المستقبمية واالستراتيجية.
لقد عدت إيران في تصريح رسمي لمناطق باسم خارجيتيا ميمانبرست أن أجمل ما في سنة
 2112ىو اليزيمة اإلسرائيمية عمى يد المقاومة الفمسطينية.7
تبنت إيران بشكل مباشر وعمني ،بعد أن كانت تتجنب اإلفصاح واالعتراف ،إرسال السالح
إلى قطاع غزة والى المقاومة ىناك .وفي أول تصريح رسمي إيراني حول الدعم العسكري اإليراني
لممقاومة الفمسطينية أعمن رئيس مجمس الشورى اإلسالمي عمي الريجاني" :أن قوة الفمسطينيين
العسكرية ىي من القوة العسكرية اإليرانية ،وأن دفاع المقاومة في غزة إنما يعکس جانباً صغي اًر
من قوة إيران."...
رأت إيران في الحرب عمى غزة وفي نتائجيا العسكرية والسياسية فشالً إسرائيمياً و"تغي اًر في
موازين القوى لصالح المقاومة وتيار النيضة اإلسالمية .فمن نتائج ىذه الحرب كما رآىا مسعود
جزائري نائب رئيس ىيئة األركان العامة لمقوات المسمحة في شؤون التعبئة والثقافة الدفاعية
اإليرانية" :انييا اًر" لمقبة الحديدية لمكيان الصييوني ،المكمفة واألسطورية ،بعد أن فقدت فاعميتيا
أمام صواريخ المقاومة اإلسالمية".
وعد جزائري أن:
موازين القوة تغيرت لصالح المقاومة بعد حرب غزة ،...وأن تيار النيضة اإلسالمية
ووعي المقاومة سوف لن يسمحا بتغيير موازين القوى في المنطقة لصالح الغرب
والصياينة ...وأن قبول الكيان الصييوني بشروط حماس واقرار وقف إطالق النار يعتبر
انتصا اًر كبي ًار لممقاومة اإلسالمية في فمسطين ،وفي نفس الوقت ىزيمة نكراء لمصياينة
الغاصبين .الذين لم يعد بإمكانيم أن يدعوا أنيم القوة الكبرى عمى الصعيد العسكري في
الشرق األوسط...
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وقال العميد مسعود جزائري إنو عمى الصياينة ،وفضالً عن تحمميم لصواريخ المقاومة ،أن
يضعوا في حساباتيم من اآلن فصاعداً ،وصول عناصر المقاومة اإلسالمية إلى أبواب تل
أبيب.8
كرر رئيس منظمة تعبئة المستضعفين في إيران العميد محمد رضا نقدي ذلك الربط بين
الصحوة اإلسالمية وبين المقاومة والحرب عمى غزة فقال :إن انتصار مقاومة غزة سيصنع
الموجة الثانية من الصحوة اإلسالمية.9
عمى المستوى السياسي اإلقميمي انتقد العميد جزائري الدول الحميفة ألمريكا بقولو إنيا لو
تخمت ولو قميالً عن دعم الكيان الصييوني ،لكانت القضية الفمسطينية ،حققت نتيجة مناسبة
خالل السنوات الماضية .وتابع قائالً :إننا نقول اآلن أيضاً ،بما أنكم ال تدعمون أىالي غزة
المظمومين ،فاسمحوا عمى األقل بوصول مساعدات باقي الدول إلى أىالي غزة .وكرر المسؤول
العسكري اإليراني الفرضية اإليرانية ،التي تؤكد عمى اقتراب نياية الكيان اإلسرائيمي بقولو :إن
أجراس موت الكيان الصييوني قد دقت ،ومما ال شك فيو أن حماة الكيان الصييوني والرجعيين
العرب سيغرقون في المستنقع الذي أوجدوه بأنفسيم.10
كشفت الحرب عمى غزة ما كان "س اًر وىمساً وشكوكاً" ،حول دعم إيران وتسميحيا لممقاومة
في غزة ،خصوصاً بعد استخدام صواريخ فجر  5التي وصل مداىا إلى تل أبيب .ما عد تطو اًر
"استراتيجياً" في المنظورين الفمسطيني واإلسرائيمي.
وقد كشفت بعض الصحف الغربية أن إي ران حاولت إرسال السالح مجدد اً إلى غ زة
أثناء الحرب  .وكتبت جريدة "صنداي تايمز" البريطانية أن أقمار التجسس اإلس رائيمية
رصدت األسبوع الماضي في ميناء بندر عباس اإلي راني سفينة يتم تحميميا بالص واريخ
من نوع "فجر  " 5-وأسمحة أخرى تستعد إلرساليا إلى قطاع غ زة عن طريق البحر .
وأضافت الجريدة أ ن "إسرائيل" لن تتردد في استخدام القوة إلحباط أي محاولة لتيريب السالح
إلى غزة .وقال :بغض النظر عن اتفاق التيدئة مع الفصائل الفمسطينية سنياجم السفينة لتدمير
أي شحنة أسمحة متوجية إلى غزة إذا رصدنا ىذه الشحنة.11
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شعرت إيران بالثقة أكثر بقدراتيا بعد الفشل اإلسرائيمي في الحرب عمى غزة .خصوصاً "بعد
التيديدات المتواصمة األمريكية واإلسرائيمية بتوجيو ضربة عسكرية لمقضاء عمى البرنامج النووي
اإليراني" ،خصوصاً أن تقارير عسكرية إسرائيمية أوضحت أن اختبارات الجاىزية لضباط وجنود
الجيش "اإلسرائيمي" ،وخاصة المعنيين بالجبية الداخمية أثناء الحرب ،قد شيدت نسبة رسوب
بمعدل الثمث ،فيما تسربت وثيقة عسكرية إسرائيمية ،تفيد بإلغاء مناورات "نقطة تحول  ،"6كنتيجة
لتخفيض الميزانية العسكرية اإلسرائيمية ،وىي المناورة المعنية باختبار جاىزية ومناعة الجبية
الداخمية ،في حال وقوع حرب.
باإلضافة إلى ضعف منظومة القبة الحديدية ،الذي من المفترض أنيا حامية الجبية الداخمية
اإلسرائيمية ،من اليجمات الصاروخية ،سواء من الشمال حيث حزب اهلل المبناني ،أو من
الجنوب ،حيث حركة حماس والجياد في قطاع غزة ،وىي المنظومة التي بدأت "إسرائيل" في
تطويرىا من  ،2118بتمويل أمريكي بمغ  711مميون دوالر حتى اآلن ،من إجمالي  1.48مميار
دوالر ىي تكمفة المنظومة الدفاعية الكاممة ،والتي كان من المفترض أن تكون مكونة من ست
بطاريات مضادة لمصواريخ ،تدخل الخدمة بحمول سنة  ،2113تم خفض عددىا ألربعة فقط ،تم
تشغيل ثالثة منيا بكفاءة  !%75فيما عمق خبراء عسكريون إسرائيميون أن ىذا الخفض نتيجة
حتمية ،لتقميص ميزانية الدفاع المستمرة باطراد ،منذ بداية األزمة االقتصادية العالمية في
.122118
عمى الرغم من كل التساؤالت والسيناريوىات التي أثيرت بعد الحرب عمى غزة حول عالقة
إيران بحركة حماس ،وحول انتقال حماس إلى محاور أخرى ...إال أن الطرفين أكدا من جيتيما
الحرص عمى استمرار ىذه العالقة االستراتيجية.
فقد أعمن الناطق باسم الخارجية اإليرانية رامين ميمانبرست "أن إيران ستواصل دعميا
لممقاومة والصمود اإلسالمي في فمسطين ...وأعرب عن أممو في أن تقوم الدول اإلسالمية من
خالل الحفاظ عمى الوعي وتعزيز الوحدة في العالم اإلسالمي عمى إقامة سد منيع أمام الكيان
اإلسرائيمي" .وقال المتحدث باسم الخارجية اإليرانية :إن العالقات بين بالده وكل من حركتي
حماس والجياد اإلسالمي في فمسطين "تمر بأفضل حاالتيا".
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وأضاف ميمانبرست أن "المغط الذي يثيره اإلعالم الغربي حول العالقات بين إيران وحركتي
حماس والجياد اإلسالمي في فمسطين نابع من المشاكل التي أعقبت ىزيمة الكيان الصييوني
في عدوانو األخير عمی قطاع غزة" .وقال "إنيم ال يطيقون انتصار الشعب الفمسطيني ثانية".
وأشار إلى "صمود الشعب الفمسطيني في مواجية اعتداءات وجرائم الكيان الصييوني" ،وقال
"إن دعم نضال الشعب الفمسطيني والوقوف إلی جانبو من السياسات المبدئية" إليران.13
وأشاد من جيتو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بدور إيران في تسميح
الفصائل الذي أتاح مواجية اليجوم اإلسرائيمي عمى القطاع .14كذلك دعا القيادي في حركة
المقاومة اإلسالمية في فمسطين حماس محمود الزىار الدول العربية إلى دعم الفصائل الفمسطينية
بالسالح ،وأكد أن "إيران تدعم حركة حماس بالمال والسالح وبدون شروط" ،وتابع "من ال يعجبو
تعاممنا مع إيران فميتنافسوا معيا عمى تزويد المقاومة بالدعم والسالح".
وأشار الزىار إلى أنو "عمينا أن نجمع السالح بكل الوسائل ،وعمى األمة العربية أن تسمحنا"،
وأوضح أن "الفصائل الفمسطينية استخدمت أسمحة متطورة خالل العممية العسكرية اإلسرائيمية
واستخدمت قذائف كورنيت المضادة لمدروع والدبابات" ،الفتاً إلى أن "المقاومة استغمت الوقت
لتطوير نفسيا وقدراتيا" ،مضيفاً أنو "ال يوجد أي بند من بنود اتفاق التيدئة يشترط عدم
التسمح".15
لقد فشمت "إسرائيل" في تحقيق أىداف الحرب عمى غزة وعمى المقاومة فييا التي حققت
انتصا اًر "مشيودا" ...وحتى األىداف االنتخابية لنتنياىو من الحرب حصدت بدورىا فشالً "ذريعاً".
لكن ما يجرى في المنطقة حتى بعد الحرب ال يدعو إلى االطمئنان والسكينة ،فثمة محاوالت
جدية إقميمية ودولية لعزل المقاومة وحمفائيا وفي مقدمتيم إيران ،ولجعل التفاوض بالتالي ىو
المسار الوحيد لمرىان عمى حل القضية الفمسطينية.
وليذا يدعو بعض الخبراء فمسطينيي الداخل إلى إعادة تشكيل مشيدىم السياسي والحزبي بما
يقوي مصالحيم العميا ،وبشكل يكشف المشاريع اإلسرائيمية وخطورتيا محمياً واقميمياً ودولياً
والفمسطينيين عموماً إلى إعادة النظر من جديد في كل ما لو صمة بالتفاوض مع "إسرائيل"،
والعمل عمى وضع استراتيجية جديدة لتحقيق مشروعيم الوطني؛ بما في ذلك تبني مختمف
13
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أساليب ومناىج مقاومة االحتالل واالستيطان ،إلى الضرورة الممحة لوضع نياية لحالة االنقسام
الفمسطيني ،من خالل تبني مشروع المصالحة حاالً ودون تأخير؛ وذلك الستعادة الوحدة الوطنية
لمتمكن من الوقوف في وجو االحتالل اإلسرائيمي.16
تواجو قضية فمسطين في مطمع سنة  2113تحديات منيا ما ىو مشترك مع األعوام السابقة،
مثل المستعمرات ،والمفاوضات ،والمصالحة والوحدة الفمسطينية ،ومنيا ما ىو مستجد لجية
التحوالت التي حصمت في البيئات العربية واإلسرائيمية من حوليا وعالقة ىذه التحوالت بمستقبل
المقاومة التي حققت انجازات استراتيجية ال يمكن التقميل من شأنيا أو أىميتيا.
ومن أبرز ىذه التحوالت والتحديات الجديدة ىي:
 بيئة عدم االستقرار التي تسود بمدان الثورات من مصر إلى تونس ...وما يحتمل أن يؤدي
إليو ىذا األمر من إضعاف ألدوار ىذه البمدان ،خصوصاً "الدور المصري الذي لو تأثيره
المباشر والقوي عمى فمسطين عموماً وعمى غزة خصوصاً".
 دعوات وخطط االنقسام والتحريض المذىبي والطائفي التي تزايدت بشكل جدي وخطير بعد
الثورات العربية ،بحيث ارتفعت حدة ىذا الخطاب في البيئتين العربية واإلسالمية .ومعموم
مدى التأثير السمبي ليذا النوع من االنقسام ،ليس عمى قضية فمسطين وحدىا بل عمى كل
القضايا االجتماعية والسياسية والثقافية في البمدان العربية واإلسالمية...
 لقد كانت فمسطين منذ االحتالل الصييوني ليا في مختمف الرؤى القومية واإلسالمية
واليسارية قضية تتجاوز الفمسطينيين إلى قضية صراع قومي واسالمي وأممي؛ ولذا فإن
االنصراف عن ىذه األبعاد في التعامل مع ىذه القضية إلى دوائر التحريض المذىبي
والطائفي ىو دون أي مبالغة تدىور خطير في الرؤية االستراتيجية لمستقبل فمسطين
ولمستقبل العرب والمسممين ،وسيجعل ىذا التدىور من فمسطين قضية ثانوية يمكن تأجيميا
إلى ما بعد بت الخالفات أو تحقيق االنتصارات الطائفية أو المذىبية.
وقد كتبت الدراسات الكثيرة ووضعت الخطط الجدية لتحقيق مثل ىذه السيناريوىات .17وقد
تحققت بعض تمك المشاريع في السودان ،وييمس البعض بمشاريع مماثمة في سورية ،وفي
مصر...
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 إن حركة المقاومة في فمسطين كما أكدت ذلك فتح في تجربتيا الطويمة وحركة حماس في
ميثاقيا والجياد والحركات األخرى بحاجة إلى أي دعم من أي دولة عربية أو إسالمية
لمواجية العدوان الصييوني ومقاومتو .وىذا يعني أن فمسطين والمقاومة فييا ومن أجميا ىي
التي ينبغي أن تكون بوصمة التحالفات ومحور الجذب .وىذا مصداق لمقولة فمسطين
"القضية المركزية لمعرب والمسممين".
وىذا يعني أن بإمكان المقاومة في فمسطين ومن الواجب عمييا أن تكون المغناطيس الذي
يجذب الدول كافة إلى مشروعيا الجيادي .وأن تكون ىي بوصمة التقارب العربي اإليراني،
خصوصاً بعد وصول اإلسالميين إلى السمطة في مصر وفي دول أخرى ،أي ال يمكن
لممقاومة أن تمعب خالف ىذا الدور ،أو أن تكون جزءاً من محور الخالفات الداخمية أو
البينية بين الدول العربية واإلسالمية.
 ثمة محاوالت واضحة من منطمقات مذىبية حيناً "واستراتيجية حيناً" آخر ،لدق إسفين
الخالف بين إي ارن وبين حركات المقاومة في فمسطين ،وخصوصاً حركة المقاومة اإلسالمية
حماس .ينبغي إفشال ىذه المحاوالت بكل قوة ووعي؛ ألن من يحاول القيام بذلك ال يريد
تعزيز محور المقاومة كأولوية استراتيجية في المرحمة المقبمة .وقد نشرت الكثير من الكتابات
الغربية الجدية التي تنصح "إسرائيل" والواليات المتحدة" :بفعل كل ما بوسعيم القتالع حماس
بقوة من قمب دائرة التأثير اإليرانية ...ألن إيران بعد ذلك ستجد أن محور المقاومة المرعب
آخذ بالتقيقر".18...
وال شك أن تقيقر ىذا المحور ىو مصمحة إسرائيمية قصوى ،ميما كانت طبيعة التحوالت في
الداخل اإلسرائيمي أو في المحيط العربي واإلسالمي .وىذا يفترض أن تكون حماية ىذا
المحور ،وحماية مكوناتو بكل الوسائل السياسية واألمنية واإلعالمية ،أولوية استراتيجية ،عمى
الرغم من العواصف التي تيب عمينا في المنطقة وفي كل دولة من دوليا والتي قد تحجب
الرؤيا االستراتيجية الثاقبة في بعض األحيان...
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