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  مقاالت
  

  طارق البشري
  

  من أيام العرب:
  2001أيلول/ سبتمبر  11
  ؟2000أيلول/ سبتمبر  28أم 

  
أيلول/ سبتمبر  11أوالً تريد الواليات املتحدة األميركية أن جتعل تاريخ "  
" تاريخاً عاملياً، وتريد بوجه خاص أن تثبته تاريخاً إسالمياً عربياً؛ أي 2001

يف السياق العربي اإلسالمي لألحداث. ولألسف الشديد تاريخاً يحمل عالمة طريق 
سقط بعضنا يف هذا الفخ، وطفق يروج يف أحداثنا اجلماعية والقومية واحمللية فكرة 

  أيلول/ سبتمبر". 11أيلول/ سبتمبر" وما بعد " 11"ما قبل 
هو حدث أميركي، يتعلق بالسياسات األميركية  2001أيلول/ سبتمبر  11إن   

اثها ووقائعها. وهو عملية تدمير لرموز أميركية بدا لألميركيين ولنا أمراً وبسياق أحد
يشين العزة األميركية املبنية على القوة املادية وحدها، وعلى جبروت املنعة املسلحة. 

إنه حدث بدأ من األرض األميركية وانتهى إليها، وقام تأثيره فيها. لكن سياسة 
ة الدولية، وبجبرون العلو والهيمنة على العاملين، الواليات املتحدة، بغطرسة السياس

"العامل". وعلى  جعلته حدثاً عاملياً، ألنها ترى نفسها سيدة العامل وحاكمته، وأنها هي
عكس قول عمر من اخلطاب، رضي الله عنه، إنه إذا عثرت دابة يف أرض العراق سئل 

ه إذا عثرت بغلة يف تكساس عنها أمل اخلطاب يوم القيامة، تقول الواليات املتحدة إن
  سئل عنها العاملين يف هذه الدنيا، ودفع العرب واملسلمون ديتها.

األمر هنا ليس فكاهة وال طرفة. لكنه أمر له عالقة وثيقة بعملية "اإلحلاق"   
 28و"االستتباع" الشعوري واإلدراكي. فمثالً، اقتحام شارون للقدس الشريف يف 

اً مهماً يف نظرها، ويجب أالّ يكون حدثاً عربياً ليس حدث 2000أيلول/ سبتمبر 
من أهمية واعتبار. إن  2001أيلول/ سبتمبر  11إسالمياً بمثل ما يجب أن يكون ليوم 

البلد املتبوع يميل إىل تأكيد أن تكون وقائع تاريخه وحاضره هي وقائع وأحداث 

                                                            

  .مفكر إسالمي مصري  
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وأحداثها. وسيادة أي  البالد التابعة له، وأن تستلب تلك البالد من وقائعها وتاريخها
بلد على بلد تستلزم لدى السيد أن ينمط نظرة التابعين وفق نظرته، ويلحقهم به من 

زاوية الرؤية والثقافة وطريقة التفكير. ولست أجد املناسبة اآلن لإلطثار من ذكر 
األمثلة لذلك. وحسْب القارىء أن يستدعي من رصيد ثقافته ما يتعلق بهذه املسألة، 

شيوعاً تقسيم تاريخ العامل كله وفقاً للمنظور األوروبي لتاريخ أوروبا  وأكثرها
وبحسب وقائع ذلك التاريخ اخلاص، من حيث العصور القديمة التي انتهت بسقوط 

روما، والعصور الوسطى التي انتهت بسقوط القسطنطينية أو بعصر النهضة، وهكذا. 
وي أيضاً على تعميم أوصافها على وتعميم أهمية الوقائع واألحداث على اآلخرين ينط

هؤالء اآلخرين.، ونزعهم من أن يكون لهم مفاهيم خاصة ونظرة خاصة. إن األمر هنا 
  يمس صميم اإلدراك والوعي الذي يراد زرعه يف اآلخرين، أو حموه.

واألمر الثاين هو أن السياسة األميركية أرادت أن تلقي عبء أزمتها على   
رة خاصة، نحن املسلمين والعرب، من حيث املسؤولية ومن اخلارج، وعليها نحن بصو

  حيث احلل.
أمّا من ناحية املسؤولية، فإن األميركيين حمّلونا تبعة احلادث بعد حدوثه   

بساعات معدودة، قبل أن يجروا حتقيقاً، أو حتى قبل أن يبدأوه، وعينوا الشخص اآلمر 
الذي يقيم به اآلمر والفاعل فقط، بل والتنظيم الفاعل، ثم نسبوا كل ذلك ال إىل البلد 

أيضاً إىل املسلمين عامة، وإىل اإلسالم وتعاليمه ومبادئه على نحو أعم. واآلمر ال 
دليل عليه، والفاعل ال دليل عليه، واجلماعة تؤخذ بفعل الفرد الذي مل يثبت، والكثرة 

ول التحضر تؤخذ بما ينسب إىل القلة بغير دليل؛ وهذا انتهاك كامل صريح لكل أص
  وقواعد اإلنسانية منذ عهد الفراعنة.

وأمّا من ناحية احلل، فإن كل األهداف التي تطمح الواليات املتحدة إىل   
حتقيقها للسيطرة على العامل بعد انتهاء احلرب الباردة وجدت يف احلادث مناسبة 

وب الشعلتحقيقها، ملا يتيحه لألميركيين من استخدام القوة وانتهاك احلرمات وضرب 
وشن حمالت التدمير والتخريب واإلبادة واإلذالل واإلخضاع بحجة أن األميركيين 

يدافعون عن أنفسهم. وهكذا ساغ لديهم أن يقنعوا العامل بأن األمن الداخلي األميركي 
جتري صيانته يف أفغانستان، عبر احمليطات والبحار والصحارى واجلبال، وصارت 

  ألمن الداخلي للواليات املتحدة األميركية.الكرة األرضية كلها ضامنة ل
إن األهداف التي تعمل الواليات املتحدة على حتقيقها وترسيخها اآلن هي   

أيلول/ سبتمبر. إنها تنشىء قواعد لها يف وسط آسيا، يف  11أهداف سابقة حلادث 
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أفغانستان جنوبي روسيا وغربي الصين، ويف وسط املنطقة املالصقة للهند 
وإيران وجمهوريات آسيا اإلسالمية، كما أنشأت مواطىء أقدام لها يف  وباكستان

البلقان يف أحداث الصرب، وكما رسخت وجودها يف اخلليج العربي بعد حرب العراق 
  . وهي تبعث عسكراً لها وخبراء عسكريين إىل اليمن وجورجيا والفيليبين.1991سنة 

 منتهاه، بل يف اآلثار أردت أن أوضح أن احلدث حدث أميركي يف بدئه ويف  
املطلوب ترتيبها عليه، وأن وقوعنا يف شرك أن نعده من أحداثنا ووقائع تاريخنا يفيد 

  أننا نسلم بأن نُستتبع ونُلحق بالتاريخ األميركي، ونصير جماالً حمكوماً بوقائعه.
ونحن ال بد من أن نتمسك بحقنا يف استقالل إدراكنا التاريخي، وبحقنا يف أن 

لنا تاريخنا وأحداثنا مما كان يسمى قديمًا "أيام العرب"، أو أيام املسلمين. ويف يكون 
عند غزو  2001تشرين األول/ أكتوبر  7األشهر الستة األخيرة فإن من أيامنا 

أيلول/ سبتمبر. ومن أخطر أيامنا يف السنتين  11األميركيين ألفغانستان، وليس  
، ثم ما يجري من يومها 2000ل/ سبتمبر أيلو 28األخيرتين انتفاضة فلسطين يف 

حتى اليوم وحتى الغد القريب والغد البعيد، فإن ما يحدث اليوم يف فلسطين سيتحدد 
  به مصير األمة العربية ملرحلة تاريخية ال أعرف منتهاها.

هو أثره، أي اثر السياسة األميركية  2001أيلول/ سبتمبر  11إن ما يعنينا من   
 28ها بعده، أثر ذلك يف أيامنا العربية املعاشة، وأهمها اآلن التي أفصحت عن نفس

  .2000أيلول/ سبتمبر 
  

  ثانياً:
 28املشكل املهم يف ظني، الذي أثارته وال تزال تثيره انتفاضة األقصى يف   

، يتعلق بالعالقة بين األمة والدولة يف نظمنا العربية 2000أيلول/ سبتمبر 
  وقف الشعبي واملوقف الرسمي.املعاصرة؛ أي العالقة بين امل

، ظهرت املقاومة العربية للمشروع الصهيوين بنشاط 1948و 1947يف سنتي   
أهلي، من تنظيمات شعبية ومتطوعين أفراد شكلوا فرقاً أهلية للتدريب واملقاومة، ثم 

استبعد هذا النشاط واستوعب، أو ظن أنه مل تعد له فاعلية، عندما دخلت اجليوش 
ربية أرض املعركة من مصر واألردن والعراق وغير ذلك. وكانت النتيجة النظامية الع

التي عرفناها وما زلنا نعايش آثارها، وهي ظهور دولة إسرائيل واستقرارها النسبي 
وتوسعها عن مشروع التقسيم الذي كان مطروحاً من األمم املتحدة. كنا، يف سنة 
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وا هم املستعمرين الغازين، ، نحارب بجيوش نظامية، وكان1949وبعض سنة  1948
  يحاربون بأساليب حرب العصابات، وكانت هذه مفارقة تاريخية وسياسية.

أن أغلبية حركات التحرير واملقاومة الوطنية اتخذت سبيل  نحن نعرف  
احلركات الشعبية يف مواجهتها لقوى االحتالل األجنبي، ليس فقط ألن وسائلها 

بية امتالكه، بل أيضاً ألنه أكثر مالءمة لطبيعة احملدودة هي ما يمكن للحركات الشع
املعركة ، وأكثر إدراكاً ملكامن القوة لديها اآلتية من الشمول الشعبي، وأكثر إدراكاً 

ملكامن القوة لدى خصمها فتتفاداها، وجملاالت الضعف منه فتضغط عليها. وال أريد 
، لكنني أشير إىل ما أن أستطرد يف شروح مدرسية قد يكون القارىء أعرف بها مني

التحرير يف الصين، ويف فيتنام، ويف كوبا، ويف  يؤيد هذا النظر من جتارب حركات
  اجلزائر، ويف بالد كثيرة يف إفريقيا وآسيا، على مدى القرن العشرين.

نحن نذكر من وقائع التاريخ املصري املعاصر لنشوء دولة إسرائيل أنه ما بين   
دايات حركات كفاح شعبي مسلح يف منطقة قناة ظهرت ب 1953وسنة  1951سنة 

السويس، حيث كانت القاعدة العسكرية البريطانية، وكانت حركات ترد من تنظيمات 
أهلية، وكانت الدولة املصرية تغض النظر عنها، وكان جهد السياسة البريطانية أن 

ة تدفع احلكومة دفعاً إىل موقف صدام مع اإلنكليز، بلغ حد قصف مبنى حمافظ
اإلسماعيلية باملدافع وقتل رجال الشرطة املدافعين عنه، األمر الذي أعقبه تظاهرات 

، وحريق القاهرة، وإقالة احلكومة، 1952كانون الثاين/ يناير  26اليوم التايل يف 
  وغير ذلك.

من شرعتها أن تسمح بقيام  ، ومل يكن1952تموز/ يوليو  23ثم قامت ثورة   
ن توجد مقاومة شعبية مسلحة ضد االحتالل البريطاين يف األحزاب، بله أن تسمح بأ

منطقة قناة السويس، إذ إنها كانت ثورة وطنية تعتمد نهجاً لها يف عملها الوطني 
االرتكاز على جهاز الدولة وحده، وعلى النشاط النظامي الرسمي وحده. وهي، من جهة 

بات السياسية أو العسكرية، أن ثانية، مل يكن ممكناً لها، وفقاً ألي نوع من أنواع احلسا
تشن حرباً نظامية باجليش ضد قوات االحتالل البريطانية. وهي، من جهة ثالثة، مل 

يكن يف وسعها، بموقفها الوطني وتوجهها التحرري، أن تتغافل عن هدف حترير أرض 
    مصر من االحتالل العسكري األجنبي.

ريرياً وطنياً ونهجاً نظامياً تموز/ يوليو مع نفسها هدفاً حت 23تصاحلت ثورة   
ومالءمة سياسية، بأن اعتمدت على املتطوعة يف الكفاح املسلح من رجال اجليش، 

وممن تربطهم بها صالت وثيقة. وكان من هؤالء، فيما بعد، من أسسوا أو شاركوا يف 



38)، ص 2002(ربيع  50، العدد 13لد المجمجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت  

 

5 
 

وجوه أنشطة األمن القومي يف مصر على مدى اخلمسينات والستينات، بحسب ما 
  كرات السياسية وأحاديث الذكريات التي رويت من بعد.نعرف من املذ

. 1955و 1954وبدأت الثورة بعد ذلك تستفيد من هذه التجربة يف سنتي   
وتتبع هذا األسلوب ذاته يف فلسطين، وكان قطاع غزة حتت اإلدارة املصرية بموجب 

يف اتفاقيات الهدنة وقتها. وهاجمت القوات اإلسرائيلية اجليش املصري يف غزة 
حادثة الصابحة وما ماثلها، وهو ما كشف عن ضعف يف اجليش وأحرج قيادة الثورة 
املصرية أمام جنودها وأمام شعبها. ومن ساعتها بدأت معركة بحث مصر عن السالح 

والتدريب. طلبته من أميركا، فلمّا بدا من الواليات املتحدة امتناعها هي ودول الغرب 
بدخول مصر يف األحالف العسكرية الغربية، اجتهت كلها من تلبية مطلب مصر إالّ 

مصر إىل االحتاد السوفياتي ودول شرق أوروبا االشتراكية، وبدأت توجهها السياسي 
واملهم  نحو هذه البالد ومشاركتها يف سياسة عدم االنحياز مما هو معروف مشتهر.

، 1955يف سياق املوضوع الذي أعرض له أن مصر، منذ أحداث الصباحة يف سنة 
عدلت عن خط العمل ضد إسرائيل عن طريق العمل التطوعي واملساندة يف الكفاح 

الشعبي إىل منهج خوض الصراع من خالل القوى النظامية للدولة ولقواتها املسلحة. 
. 1956الفرنسي على مصر يف سنة  –البريطاين  –وتأكد ذلك بعد العدوان اإلسرائيلي 
  جهة نظامية ورسمية يف األساس.وصارت املواجهة مع إسرائيل موا

 1945ومن جهة أُخرى، عن داخل فلسطين، فإن ما حدث يف السنين العجاف،   
، ليس أمراً تاريخياً عادياً؛ ليس جمرد انتكاسة، وال جمرد هزيمة، وليس 1950 –

فشالً، وال تصفية حلالة ثورية، وال كان كذلك تغييراً لدولة أو نظام، وال كان تغييراً يف 
ازين القوى السياسية واالجتماعية، ومل يكن جمرد احتالل لبلد. كان كل ذلك وأكثر مو

  كثيراً: كان اقتالعاً لشعب وتصفية له.
نشأت إسرائيل على أرض فلسطين التي نراها اآلن على اخلريطة، وهجّرت   

الفلسطينيين املقيمين بهذه األراضي من أراضيهم وبيوتهم ومصانعهم، هجّرتهم إالّ 
ة ألف وبعض عشرات من اآلالف. وصار املهّجرون الجئين يف خميمات ما بقي من مئ

أرض فلسطين يف أيدي العرب، ويف األقصطار اجملاورة. وآل كثير منهم إىل خارج 
هذه البقاع. وما بقي من فلسطين يف الضفة الغربية لنهر األردن سيطرت عليه مملكة 

ة الهاشمية، وآل قطاع غزة إىل اإلدارة شرق األردن، وصارا معاً اململكة األردني
. ونشـأ يف جامعة الدول 1949العسكرية املصرية بموجب اتفاقية الهدنة يف سنة 
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العربية كيان سياسي سمي "حكومة عموم فلسطين"، ما لبث أن وجد نفسه بال أرض 
  وال شعب وال حمكومين، فاندثر الكيان ودرس، وذرته الرياح.

ه، وتهجيره عنوة، وضم أشالء بلده الباقية إىل دول إن اقتالع شعب من أرض  
أُخرى، أو لواءات تتبع دوالً أُخرى، كل ذلك قوض يف البداية التكوينات املؤسسية 

والبنى التنظيمية التي كانت تتصنف فيها اجلماعات الشعبية وتنتظم أحزاباً 
فعل الشتات وجماعات وطوائف وطبقات وعشائر وجهات إقليمية. انهارت التكوينات ب

والنزيف البشري ثم مع االستقرار النسبي يف املآالت اجلديدة، وعلى مدى السنين يف 
اخمليمات واملالجىء وجماالت العمل يف شتى األنحاء العربية وغير العربية، بدأت 

ببطء حركات التشكيل والتهيؤ للتجمع يف أحزاب وجماعات وتكوينات رسمية معترف 
عليها. لكن إعادة التشكيل هذه جرت يف ظروف تاريخية بها، أو عرفية متعارف 

  خمتلفة عما كان عليه الوضع قبل االقتالع.
  

  ثالثاً:
أنا طبعاً ال أبيع املاء يف "حارة السقايين" فأحكي للفلسطينيين عن تاريخهم،   

لكني فقط أتالمس مع وقائع التاريخ من الزاوية التي تساعد يف الكشف عن املشكل 
طرحه، فأشير إىل التوصية التي اتخذت يف مؤتمر القمة العربي األول يف  الذي أحاول
بتكوين كيان فلسطيني، وإىل نشأة حركة التحرير الفلسطينية  1964أيار/ مايو 

ومنظمة التحرير بشعارات التحرير والعودة والسالح، وبطء نموها ثم بدء ازدهارها 
؛ فهي قويت مع الضعف 1967سنة  األردنية يف –السورية  –بعد الهزيمة املصرية 

ملبدأ املواجهة النظامية بين الدول املواجهة  النسبي للدول، ومع اخلفوت النسبي
  والدولة اإلسرائيلية.

وكانت إسرائيل احتلت قطاع غزة والضفة الغربية لنهر األردن، فتحقق انفصال   
ت احلكومة فلسطيني "بالفعل" عن سياسات احلكومات العربية اجملاورة. ثم تخل

 . األردنية عن الضفة الغربية وتركتها للفلسطينيين، فتحقق االنفصال القانوين أيضاً
لفلسطين تعتمد يف تكويناتها الشعبية على لكن بقيت الكيانات األساسية املشخصة 

فلسطينيي اخلارج، وكذلك يف كوادرها األساسية ذات األثر األقوى. إن هذه التشكيالت 
بين فلسطينيي اخلارج أجنزت مهمة كبرى، وهي أنه صار بنفوذها ونشاطها 

للفلسطينيين املنتشرين يف سائر البالد العربية وغيرها "منظمة" تشخص لهم الوطن، 
وليست جمرد حزب أو تنظيم سياسي؛ صارت مشخصاً للهوية الفلسطينية يف خارج 
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ات يمفلسطين وبين املنتشرين يف اخلارج، وليست جمرد تنظيم سياسي من تنظ
  متعددة، تتعدد بتعدد األهداف واملناهج السياسية.

لكن من اجلهة املقابلة، فإن هذه الطبيعة "اخلارجية"، املتحصلة من النشوء   
التنظيمي العضوي بين شعب اخلارج واحلياة السياسية يف خارج األرض الفلسطينية، 

ر احلكومات جعلت أثر اخلارج وسياسات حكوماته أقوى من أثر الداخل، سواء أث
العربية الوطنية التي كانت وبقيت تعمل يف الشأن الفلسطيني، أو اثر القوى السياسية 
. وكانت  لألنظمة الدولية التي تساند احلق الفلسطيني، مثل االحتاد السوفياتي سابقاً

تيجة ذلك أن غلبت على منظمة التحرير الصبغة السياسية حلكومات التحرير الوطني ن
لستينات والسبعينات، وصبغة التحرير الوطني مع رفض األحالف العربية يف ا

ومعاداة االستعمار الغربي والتحالف مع الدول االشتراكية وشوق إىل نوع من التنمية 
االقتصادية شبيه بما يف هذه الدول العربية، ومع تنسيق مع حكومات وأنظمة التحرر 

  الوطني.
بالدنا العربية، يف الستينات  واملشكل هنا أن أنظمة التحرر الوطني يف  

والسبعينات، كانت تشغلها أوضاعها الداخلية أكثر مما يشغلها هدف حترير فلسطين، 
وكان يشغلها هدف حترير أراضيها القطرية احملتلة أكثر مما يشغلها هدف حترير 

الضفة الغربية وقطاع غزة. أو بعبارة أخف، فإن أهداف احلكومات الوطنية العربية يف 
حقة مشكالت التنظيم والبناء الداخلي لدى كل منها، ويف حترير أراضيها القطرية مال

احملتلة من إسرائيل، كان كل ذلك يزاحم لديها الهدف الفلسطيني يف حترير أراضي 
الضفة والقطاع. واملشكل كذلك أن املواجهات بين الدول تثير احتماالً غالباً يتعلق 

وب النظامية يف ثقلها ويف نوعياتها تختلف اختالفاً باحلروب النظامية، وأعباء احلر
  املقاومة الشعبية وأثقالها. كبيراً عن نوع أعباء

ومع شعور احلكومات العربية بقدر من التضامن بين بعضها البعض يزيد لدى   
بعض البالد واألنظمة وينقص لدى البعض اآلخر، بالداً وأنظمة، ومع إدراك هذه 

ا أمنها القومي مع غيرها من البالد العربية األُخرى، بدرجات احلكومات لتداخل قضاي
تتفاوت ومقادير تزيد وتنقص، ومع كل ما تفرضه األوضاع الشعبية من امتزاج ومن 

واحدية الثقافة واحلضارة والتاريخ املشتك والتشكل النفسي املتشابه، ومع بلوغ 
حرر الوطني، مع كل ذلك عوامل التقارب واالمتزاج مداها األكبر لدى حكومات الت

وعلى الرغم من كل ذلك تظل الذاتية القطرية واحلدود اإلقليمية حمددة ملسؤولية 
حكومات التحرر الوطني والنظم املستقلة. وأن القَسَم الوارد يف دستور كل دولة من 
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الدول العربية، الذي يقسمه أولو األمر فيها لتويل شؤونها العامة، هو قسم بأن "أحافظ 
ى استقالل الوطن وسالمة أراضيه" يقصد أراضي الدولة القطرية، لذلك فإن هناك عل

من احتفظ بدولته بغير األرض التي احتلت فأعلن تخليه عنها للفلسطينيين، وهناك 
من حارب وفاوض لتحرير أرضه القطرية وحدها، وهناك مكث يتربص. ومل تكن هذه 

قصى ما تمكنها الظروف احمليطة بها. هي مشكلة، فإن كل ذاتية تسعى ألن تتحقق بأ
وإنما املشكلة تتراءى من أن "الذاتية" الفلسطينية يف مرحلة الوجود يف اخلارج كانت 
ال تفرض نفسها على اآلخرين بما يليق بحجمها وأهميتها. وبقيت كذلك حتى ظهرت 

من داخل األرض الفلسطينية، وحتى عادت قوة اخلارج إىل داخل أرضها احملتلة 
  اندجمت مع احلركة الشعبية الداخلية.و

إن حكومات وأنظمة التحرر الوطني، التي عرفتها بالدنا العربية يف   
اخلمسينات والستينات، حققت كل منها االستقالل الوطني يف اجملال القطري 

واإلقليمي، وبقيت معركتها مع االستعمار ومع النفوذ األجنبي وضغوطه اآلتية من 
لكبرى مستمرة، وبقي إدراك هذه احلكومات والنظم التحررية الستمرار القوى العاملية ا

معركة التحرير قائماً، لكنها نقلت عبء معارك التحرر إىل خارج حدودها اإلقليمية 
والقطرية. والتحرر ال يستكمل داخل حدود الدولة فقط إالّ بحفظ األمن فيما وراء 

رج، ومن هنا جرت سياسة رفض احلدود، بتوفير درجة من درجات األمن يف اخلا
األحالف العسكرية ودعم عدم االنحياز مما عرفته السياسات العربية يف اخلمسينات 

  والستينات.
وكانت املواجهة مع إسرائيل من جماالت هذا العمل السياسي خالل هذه   

املرحلة، فصارت قضية فلسطين والوجود اإلسرائيلي جماالً تتداخل فيه مفاهيم األمن 
ومي العام للبالد العربية عامة، ولدول اجلوار الفلسطيني خاصة، مع مفاهيم األمن الق

القطري واإلقليمي بإلقاء عبء املعركة خارج القطر احملرر كي ال يتسرب إىل الداخل. 
لذلك كانت السياسة القطرية حلكومات التحرر الوطني بالنسبة إىل الفلسطينيين تكاد 

ثيراً) على اإلثارة، وإبقاء القضية حية، وخوض املعركة تقتصر أحياناً (أو تقتصر ك
السياسية خارج احلدود، وبناء اجليوش النظامية للردع وللدفاع عن احلدود القطرية 

، 1967ويف سنة  1956اإلقليمية. وجاءت احلروب كلها يف هذا اإلطار، يف سنة 
سعياً إلزاحة  1973هجوماً إسرائيلياً على احلدود القطرية اإلقليمية، وجاءت حرب 

االحتالل اإلسرائيلي عن األراضي القطرية احملتلة، وكذلك حرب االستنزاف التي جرت 
  .1970وسنة  1967بين سنة 
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قال الرئيس السادات كلمته الشهيرة: إن هذه احلرب هي آخر  1973وبعد حرب   
 آلن، بعداحلروب. وكان لهذه العبارة وقع الصدمة يف نفوس الوطنيين وقتها. لكننا ا

أكثر من ربع قرن على ذكرها، وبعد ما جرى يف الساحة العربية والساحة الفلسطينية 
بعدها، يمكن أن نذكر أنها إن كانت آخر احلروب النظامية التي تقوم بين جيوش الدول 

احمليطة بفلسطين وبين إسرائيل، فإن احلركة الفلسطينية الشعبية وحركات اجلهاد 
ن عقالها بعد ذلك. ومل تعد الدول ونظمها وجيوشها النظامية الشعبية قد انطلقت م

وسياساتها على الساحة الدولية هي قوة املواجهة، ومل تعد هي املسيطرة على حركات 
املقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي، وانطلقت حركات املقاومة الشعبية وحركات 

يعاً، إنما جاء بعد تردد التحرير من عقال هيمنة الدول. مل يجر ذلك مباشرة وال سر
واضطراب واختالفات كثيرة، استغرقت باقي السبعينات ومعظم الثمانينات، وقد 

  تكون استغرقت بعض التسعينات كذلك.
  

  رابعاً:
بين الدولة املصرية وإسرائيل لترسم  1979جاءت االتفاقية املبرمة يف سنة   

األراضي العربية اولفلسطينية  حداً زمانياً فاصالً بين عصر احلروب النظامية لتحرير
  احملتلة، وبين عصر آخر مل يتبلور وقتها بعد، وإن كانت مالحمه اآلن تأذن بالتشكل.

ضع رؤية تاريخية سياسية، وليس قصدي تأييد أحداث هنا أحاول أن أوأنا   
تمت يف املاضي وال نقضها؛ لكني أجتهد يف تبين ما ترتب عليها من آثار، سواء 

قد واجهت مقاومة عنيفة وهجوماً  1979غير املتوقعة، وأن اتفاقية سنة  املتوقعة أو
حاداً من معظم القوى السياسية الوطنية، سواء يف مصر أو بين العرب عامة. وأكاد 

أجتاسر على القول إنه  إن كانت االتفاقية أبرمت ونفذت على الرغم من هذه املقاومة، 
عربية قد استطاعت أن حتد من آثار االتفاقية فإن هذه املقاومة الوطنية املصرية وال

وتضعف فاعليتها بأكثر مما استطاع موقعو االتفاقية أن ينفذوا من أحكامها ويحققوا 
  من أهداف تطبيقها.

ونحن نتعلم من هذا احلدث، ومن غيره من سوابقه الكثيرة يف التاريخ   
هم هباء إذا وقع والسياسة، أن من يعارضون حدثاً معيناً ال يذهب جهد معارضت

احلدث على غير ما كانوا ينشدون، ألن معارضتهم هذه إن مل تستطع أن تمنع وقوع 
احلدث فهي على األقل جتد أثرها يف احلد من نتائجه، أو يف صرف نتائجه عما كان 

  يتوقع املؤيدون وعما كانوا يريدون.
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قية أنها تنهي الصراع بين مصر وإسرائيل، وهي فعالً كان أمل مبرمي االتفا
أنهت احلروب النظامية بين البلدين لكنها مل تنه الصراع؛ أنهت أسلوباً من أساليب 

الصراع ومل تنه الصراع ذاته. وحتول الصراع بين البلدين من حروب جيوش نظامية 
وهي العمل من خالل  إىل ما يمكن أن نسميه "األساليب الدولية السلمية املشروعة"،

املفاوضات وبالضغوط الدولية، وحتويل الشرعية الدولية إىل الصالح العربي، 
واالستناد إىل املواثيق الدولية والعمل الدبلوماسي لتوسيع نطاق ما يحفظ األمن 

  القومي املصري.
وإىل بدء عالقات  وكان أمل مبرمي االتفاقية أنها تفضي مباشرة إىل التطبيع،

ية وجتارية وثقافية وإنسانية على كل املستويات، لكن هذا األمر ال أقول مل اقتصاد
يتحقق، إنما أقول إن ما حتقق منه هو أقل القليل، بسبب التعبئة الشعورية الشعبية 

العامة ضد التطبيع وضد إنشاء أية عرقات شعبية أو إنسانية أو جتارية مع 
وأمن الدولة التي فرضت نفسها على اإلسرائيليين، وبسبب حماذير األمن القومي 

  سياسة الدولة أيضاً.
وكان أمل مبرمي االتفاقية أن تكون عازلة ملصر عن العرب، كما عزلت اتفاقية 

. لكن ما يحدث 1923لوزان تركيا عن بالد املسلمين وشعوبهم منذ إبرامها يف سنة  
يضاحاً لهذه . وإ1923ما حدث لتركيا باتفاقية سنة  1979ملصر باتفاقية سنة 

النقطة، فإنه بعد احلرب العاملية األوىل احتلت جيوش احللفاء بعض أراضي الدولة 
العثمانية يف األناضول، وحاصرت العاصمة إستنبول، وبدأت حركة املقاومة لذلك 

وفحواها، فيما كتب  1923بقيادة كمال أتاتورك، وابرمت اتفاقية لوزران يف سنة 
اجليوش األجنبية عن أراضي تركيا يف مقابل أن تسقط  بها وما مل يكتب، أن جتلو

رى، ففصلت بالبالد والشعوب اإلسالمية األُخ تركيا أي ادعاء  لها يتعلق بعالقاتها
، ومل تقترب 1924ثم ألغيت اخلالفة يف سنة  1922السلطنة عن اخلالفة يف سنة 

  تى اآلن.ذلك الوقت ح تركيا فيما بعد من أي دولة إسالمية أو عربية، منذ
، فقد كان ثمة هدف مماثل لدى موقعي 1979وبالنسبة إىل اتفاقية سنة 

االتفاقية من اإلسرائيليين وظهيرهم األميركي، وهو أن يجلو اإلسرائيليون عن أرض 
سيناء يف مصر يف مقابل أن تترك مصر أي ادعاء بدور عروبي لها، وأن تنعزل عن 

تحقق على الصورة التي أريدت وقتها. وبعد العرب شعوباً وقضايا. وهذا الهدف مل ي
أكثر من عشرين عاماً على إبرام االتفاقية، فإن عالقات مصر بالدول العربية 

وشعوبها، والعالقات بين الشعوب، مل تتقلص على ما كان اآلخرون يقصدون. حتى 
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الدولة املصرية ال يزال لها شؤون عربية واضحة وسياسات عربية وتداخالت عربية، 
  ياً كانت وجوه الرأي يف أي من ذلك على التعيين.أ

أنها جعلت سيناء جمردة من  1979نحن ندرك أن من آثار اتفاقية سنة 
كرية املصرية كاملة، وندرك أن ثمة قيوداً سعدة الالسالح مثالً، فهي ليست حتت السيا

 سلبي يفحتد من اإلرادة السياسية املصرية يف مواجهة عدد من األوضاع ذات األثر ال
السياسية  الشؤون املصرية، وندرك أن االتفاقية كانت مما زاد به حجم التأثيرات

مل ترتب كل  1979األميركية، لكن تظل احملصلة النهائية حتى اآلن أن اتفاقية سنة 
ما كان يأمل اإلسرائيليون واألميركيون بأن يتحقق منها، وأن املعارضة السياسية 

اجهت هذه االتفاقية ساهمت يف التقليل واحلد من اآلثار املصرية والعربية التي و
السلبية التي كانت يمكن أن تترتب على التنفيذ األمثل لهذه االتفاقية وفق ما قصد 

  اإلسرائيليون واألميركيون منها.
قى نقطة مهمة هي أن استبعاد احلروب النظامية من الشأن الفلسطيني مع تب

لي قائماً وحمتدمًا، أوجد حاجة ضرورية إىل التفتيش اإلسرائي –بقاء الصراع العربي 
عن أسلوب آخر يدار به الصراع. إن نشاط الدول واحلكومات العربية يف إدارة هذا 

الصراع بالوسائل السلمية املشروعة على الصعيد الدويل، ال يكفي حلسم صراع من 
لسطيني عن أرضه الدموي احملتدم الذي يسعى فيه الغزاة لطرد الشعب الف هذا النوع

. الصراع السلمي املشروع هنا يصلح وسيلة  ودياره واالستيالء عليها عنوة ونهباً
مساعدة، وال يصلح وسيلة أساسية. ومن هنا صار دور الدول واحلكومات العربية يف 
هذا الشأن هو الدور الثانوي املساعد أو املساند، وهو الدور التابع وليس املتبوع من 

وظيفي الفعال. وشغر دور األصل أعواماً معدودة حتى رأينا وشاهدنا حيث األداء ال
  .1987أحداث انتفاضة سنة 

وإذا كان ابتعاد دور احلروب الرسمية النظامية يف هذا الصراع باتفاقية سنة 
، 1987هو ما فسح اجملال الشعبي لظهور االنتفاضة الفلسطينية يف سنة  1979

  ال إله إالّ هو، العلي القدير".فسبحان من يخرج احلي من امليت "

:   خامساً
من مالحظة حركات التحرير يف العصر املعاش، وعبر  نحن نعلم باالستقراء  

القرنين األخيرين،  أن ال وجه للمقارنة بين القوة العسكرية النظامية للمستعمرين 
 والدول الكبرى املعتدية، وبين مثيلتها يف دولنا. ولو كان ثمة وجه موازنة بين
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اجلانبين ملا وقع استعمار، وال احتالل، وال عدوان ممتد األثر متطاول األزمان. هزمنا 
االستعمار باحلروب النظامية، وأخرجناه من ديارنا باملقاومة الشعبية التي تتراوح 

ما بين حروب العصابات وتوجيه الضربات ضد رجاله ومؤسساته يف األرض 
النظامية ستبقى الدول الكبرى وصنائعها هي  احملتلة، وأنه بالنظر إىل آلة احلرب

األقوى مادياً واألمهر علمياً وتقنياً، وأنه بالنظر إىل تكلفة احلروب النظامية ستبقى 
  هي األقدر عليها.

أن وسائل املقاومة الشعبية توهن  –والقارىء أعرف مني  –ونحن نعرف   
دوان شديد التكلفة، وبها العضد، وترهق العصب، وتستنفد الطاقة، وجتعل الوجود الع

مع الوقت ينهار الشعور باألمن لدى الوجود العدوان، ويف كل األحوال يتحول الربح 
املرتقب من اعلدوان إىل خسارة واستنزاف موارد. ونحن نعرف حجم اخلسائر البشرية 

، يف مقاومتهم االحتالل األميركي، لكنهم أخرجوا أقوى الًالتي تكبدها الفيتناميون، مث
دول األرض من أرضهم وأخافوها أن تكرر الصنيع نفسه عقدين من الزمان. ونعرف 
أن الروس قتلوا ما يشارف املليونين من األفغان، لكنهم رحلوا يف النهاية وانهارت 

  قوتهم الدولية.
"عام فيه يُغاثُ الناسُ وفيه يَعْصِرون" (سورة يوسف،  1987لذلك فإن عام   

قاومة الشعبية الفلسطينية عن نفسها داخل األراضي )، إذ أعلنت امل49اآلية 
الفلسطينية احملتلة، وبدأت به مرحلة جديدة للمقاومة الفلسطينية ضد االحتالل 

اإلسرائيلي. استخدمت أوالً وسائل العمل الشعبي الداخلي، من جتمعات وتظاهرات 
املقاومة من  ورمي باحلجارة، ثم نما ذلك إىل استخدام وسائل العنف الشعبي. وحركة

الداخل وإن كانت أكثر تكلفة من حيث ما يهرف من دم عزيز، فهي أكثر استقالًال، وأبعد 
عن إمكان فرض التبعية عليها، وأمنع إزاء الضغوط الدولية واحلكومية. وهي من ثم 

  أفعل من حيث النتائج إن شاء الله.
بعض األحيان، وُجدت، يف  ونحن نعرف من املطالعات عن حركات التحرير أنه  

أقسام من قوة التحرير داخل األراضي احملتلة وأقسام أُخرى وجدت خارجها، وأن ذلك 
أدى يف مدى زمني ما إىل وجود تناقض أو تباين يف السياسة ويف أسلوب تقدير 

ورسم السياسات، وأن نظرة كل من الفريقين إىل الواقع وتقديراته كانت  املواقف
منها، وباملؤثرات التي كانت ترد إليه من العوامل احمليطة  حمكومة بالزاوية التي يرى

  به، ويؤكد ذلك ويزيد يف تأثيره ما قد يكون موجوداً من انفصال تنظيميز



38)، ص 2002(ربيع  50، العدد 13لد المجمجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت  

 

13 
 

طبعاً يف هذا الصدد، ال يستطيع أحد أن يرجح قوة على أُخرى بموجب نظري   
شعب  لليتعلق بوصف لصيق بهاز وقد ترى حركة الداخل يف نفسها أنها أصدق تمثيالً

الذي يعاين، وأنها أدق يف مالحظة أوضاع قوته ووجوه ضعفه، وقد ترى يف حركة 
اخلارج أنها تُنبنى على مفهوم تصوري عن الشعب والوطن، وأنها أكثر تأثيراً بأوضاع 

وسياسات الدول احمليطة أو القوى العاملية، وأنها تميل إىل املبالغة يف أثر اخلارج 
قد ترى حركة اخلارج أنها أكثر انفتاحاً على الظروف اخلارجية وعالقاته الدولية. و

املؤثرة، وأنها أوثق صلة بجماهير املواطنين املنتشرين يف اخلارج، إىل غير ذلك من 
االعتبارات. وليس املهم الترجيح بين وجوه النفع التي تملكها كل حركة، إنما املهم 

  كات، إن مل يمكن توحيدها.هو كيف يمكن جتميع اجلهود والتنسيق بين احلر
وإذا كان قد أمكن اإلشارة فيما سبق إىل حركة اخلارج الفلسطينية، فقد كان   

كما ظهرت يف الداخل، على  لها بطبيعة احلال وجودها الداخلي املرئي وغير املنكور.
مدى الثمانينات، حركة اكتسبت السمات الشعبية واخلصائص السياسية التي تميزت 

السياسية الشعبية يف البالد العربية مما ظهر يف السبعينات  بها احلركات
والثمانينات، وهو السمت اإلسالمي الوطني. ودعم هذا الظهور أن القوى الدولية 

اخلارجية صارت أقل دعماً للحركة التحريرية الفلسطينية، إذ ضعف االحتاد 
عن  ر الفلسطينيةالسوفياتي وعقدت مصر صلحها مع إسرائيل، وأُجليت منظمة التحري

لبنان وعن أراضي دول املواجهة، وأتيح لها الوجود البعيد يف تونس. ثم ضُرب النظام 
  .1991العربي ضربة عنيفة بحرب اخلليج الثاين يف سنة 

جرت األحداث يف هذا اإلطار بأن أُعلن إنشاء الدولة الفلسطينية يف اجتماع   
، مع قبول قرار التقسيم الصادر عن 1988اجمللس الوطن الفلسطيني يف اجلزائر سنة 

. وجرى 1973لسنة  338و 1967لسنة  242وقراري  1947األمم املتحدة يف سنة 
، ثم عقد 1991ذلك يف إطار االعترافات الدولية، ثم حضور مؤتمر مدريد يف سنة 

، وجرى االعتراف بدولة إسرائيل يف مقابل 1993اتفاق أوسلو مع إسرائيل يف سنة 
، االعتراف 1988رائيل باجلانب الفلسطيني، الذي كان أعلن دولته يف سنة اعتراف إس

  به بوصفه "السلطة الوطنية" ويف مقابل عودته إىل أرض فلسطين.
ومرة أُخرى فسبحان من يخرج احلي من امليت. كانت عودة قوة اخلارج   

قوة  الفلسطينية إىل أرص فلسطين زاداً ودعماً وقوة حلركة الداخل، والتأم شمل
التحرير الفلسطينية بأجنحتها وفصائلها، وانصهرت القواعد الشعبية يف لهيب 
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مقاومة االحتالل الصهيوين، بارك الله فيهم وسدد خطاهم. وظهر ذلك يف انتفاضة 
  .2000أيلول/ سبتمبر  28األقصى منذ 

وبهذا، فإنه على مدى األعوام العشرين املاضية، آلت حركة التحرير وحركة   
ومة من تصدر احلكومات والقوى الرسمية النظامية إىل تصدر قوة املقاومة املقا

الشعبية، وآلت من التبعية لسياسات احلكومات إىل أن تكون أصيلة عن نفسها، وحتول 
النشاط الرسمي النظامي للدول إىل نشاط مساعد، وآلت من االزدواجية بين حركتي 

ل على جتانس وتناسق إن شاء الله. الداخل واخلارج إىل أن تصير كلها حركة داخ
.   وكان فضل الله عليك عظيماً

  سادساً:
فيها  تستعمر وال قام بقيت املشكلة التي مل يتبلور لها حل بعد، ألن فلسطين مل  

املشروع الصهيوين وتبنته الدول الكبرى املسيطرة لشأن يتعلق  بفلسطين وأرضها 
ية واألمة اإلسالمية، وألثرها املهدِّد ألمن فقط، بل أيضاً ملوقعها يف سياق األمة العرب

كل من هاتين اجلماعتين املتداخلتين ولألقطار وللدول القطرية التي قامت فيهما، وقد 
. وهذه نقطة حمسوم صحتها من  اختيرت فلسطين ال لذاتها فقط بل لغيرها أيضاً

م وأشمل لدى الناحية التاريخية والناحية السياسية، وحمسوم أن املعركة بشأنها أع
الطامعني فيها من أن تنحصر يف هذا املوقع، وأن احلرص على اقتناصها هو حرص 
على السيطرة على شعوب وأمم وثروات وموقع جغرايف سياسي، وأن مواجهة ذلك كله 

يجب أن جترى بهذا العموم والشمول. فليست فلسطين شأناً فلسطينياً فقط، وبقدر ما 
األميركي مهدداً للعرب واملسلمين، وجب أن  –اإلسرائيلي   -يكون املشروع الصهيوين 

  يكون مواجهاً منهم جميعاً، وخصوصاً البالد العربية.
ونحن نعرف أن فلسطين هي اجملال اجلغرايف للقدس، وأن فلسطين كلها قدس   

كما يعبر البعض عن ذلك. ونعرف أن القدس خاصة، وفلسطين عامة، هما أكثر ما 
ما جتمعان بين أنصار العروبة وأنصار اجلامعة اإلسالمية، جنتمع عليه، وأنه

وجتمعان بين املسلمين واملسيحيين، وبين اإلسالميين العلمانيين من الوطنيين، وبين 
احلركات الشعبية من حيث هي حركات حترير واستقالل، وبين الدول العربية من حيث 

ونظم احلكومات. لكن يف هذه أن مراعاة واجبات األمن القومي هي أول واجبات الدول 
العالقة األخيرة يكمن املشكل القائم اآلن بين احلركات الشعبية وسياسات احلكومات، 

  وهو ما عبّرت عنه يف هذا املقال من قبل بأمر العالقة بين األمة والدولة.
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وقد حاولت أن أوضح من قبل أن املسألة الفلسطينية آلت إىل أن تكون مسألة   
يف معاجلتها أخيراً إىل حركات التحرير الشعبية، وأن هذا كان من شعبية، وآلت 

التطورات املهمة اإليجابية على مدى األعوام اخلمسين املاضية. لكن هذه األيلولة إىل 
اليوم تظهر يف إطار احلركة الشعبية الفلسطينية، والواجب أن تمتد إىل وجوه الدعم 

االت البشرية واملادية واملعنوية لدى سائر والتأييد واملساندة الشعبية يف سائر اجمل
شعوب األقطار العربية. والسؤال الذي يثور اآلن هو أن جتربة االنتفاضة الفلسطينية 

اجلارية وما قابلتها به الشعوب العربية من دعم معنوي وتأييد، تكشف عن مدى 
رغبة يف االستعداد الذي يتفجر لدى هذه الشعوب يف جتاوز حدود املساندة إىل ال

األميركي لفلسطين. لكن كيف  –املشاركة يف حركات مقاومة االحتالل اإلسرائيلي 
ينتظم هذا األمر، وما هو دور احلكومات العربية، على األقل، يف ترك هذا التحرك 

  الشعبي العربي يحدث، وعدم مقاومتها له؟
أساليب اإلسرائيلي عن  –لقد سبقت اإلشارة إىل أن ابتعاد الصراع العربي   

احلروب النظامية هو أجدى وأنفع حلركة التحرير الفلسطينية العربية. ويتفرع من ذلك 
ليس فقط أن تتفادى الدول العربية أساليب املواجهات العسكرية النظامية، بل أيضاً 

أن تبتعد عن أي تصرف يفضي إىل التورط يف مواجهة من هذا النوع، وأن تتجنب إىل 
  لفعل جتاه أي استفزاز يمكن أن تورطها يف مثل هذه املواجهات.احلد املستطاع ردات ا

واحلق أن األعباء امللقاة على عاتق احلكومات والدول يف ثقلها الباهظ، ويف   
كثرتها املتنوعة، أثقل وطأة من األعباء امللقاة على عاتق حركات املقاومة الشعبية. 

ائه وشبابه وعجائزه فاحلكومات مطلوب منها تأمين شعب كامل، برجاله ونس
وأطفاله، ومطلوب منها إمداد هؤالء جميعاً بأسباب الوجود املنتظم من حيث توفير 
شبكات اإلمداد واملرافق أو التأهيل واملساهمة يف إدارة اجملتمع، ومن حيث التعليم 

بينما حركات التحرير الوطني واملقاومة الشعبية تتكون  والصحة واإلنتاج وغير ذلك،
وطالئع ومتطوعة، واألعباء الضخمة والتضحيات الهائلة التي تقوم بها من نخب 

.   ويقوم بها رجالها إنما تتم طوعاً، فاملشكل خمتلف قدراً ونوعاً
ومن جهة أُخرى، فإن ثمة أعباء حتتملها احلكومات والدول يف عالقاتها   

ناة والتدبر بالدول األُخرى، وثمة تبعات تلحق بها يف هذا اجملال وتقتضي منها األ
واحلذر، وهي تخضع من الناحية الدولية ألسس شرعية خمتلفة، ولنظم عالقات 

  خمتلفة عن هذا النمط من الوجود الذي تمارس فيه حركات املقاومة الشعبية نشاطها.
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وكل ذلك مقدر ومعتبر. ولذلك فإنه عندما نلحق اختالفاً يف السياسات التي   
تضيه النشاط التحريري األهلي، يتعين أن نضع يف تتبعها احلكطومات والدول عما يق

احلساب هذا االختالف النوعي يف الوظائف والتبعات بين أهل احلكم يف الدول وبين 
وأطن أن كل املطلوب من احلكومات وأهل احلكم يف  أصحاب حركات التحرر الشعبية.

 يل ويف العالقاتالدول املعنية هو أن يمارسوا أساليب الصراع السلمي يف اجملال الدو
بين الدول واحلكومات واملنظمات الدولية، وأن يمارسوا ما يقدرون عليه من أساليب 
املقاطعات واحملاصرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية واإلعالمية والثقافية 

مع قوى االحتالل ومسانديه، وأن يتركوا شعوبهم تتحرك يف املساندة واملشاركة 
ير إعاقة لها وال كبت لدعاويها، وبغير كبح حلركتها الطليقةن حلركات التحرير بغ

وذلك يف إطار ما ال يورط هذه الدول واحلكومات يف مواجهات عسكرية نظامية. وهذا 
أمر يخضع لتقدير كل دولة وحكومة، وللجدل الذي يجري بينها وبين شعبها وشعوب 

  األقطار العربية واإلسالمية.

  سابعاً:
فإذا كانت احلكومات والدول تعذر يف حدود ما  ر للمسألة.لكن ثمة وجه آخ  

تقدر عليه وما تطيقه، بالنسبة إىل املسؤوليات والتبعات امللقاة عليها بحكم أنها 
حكومات ودول، أو بالنسبة إىل موازين القوى يف عالقاتها بالقوى اخلارجية األُخرى، 

اطنيها واحملكومين بها من فإن الوجه اآلخر للمسألة يتعلق بموقفها هي إزاء مو
شعبها. وهنا فإن األمر ال يتعلق بالقدرة التي تثير األعذار، وإنما بالرغبة التي تستفز 

  املواقف.
وتبييناً لهذه املسألة، يمكن عقد املقارنة بين انهيار اإلرادة السياسية   

حلكومات باكستان وتضحيتها بحليف لها هو حكومة طالبان يف أفغانستان، 
يتها بمجال يكاد يكون أهم جماالت أمنها القومي وهو اجملال األفغاين، وتضح

 11األميركي عليها بعد أحداث الضغط  ضرب كل ذلك يف أقل من ثالثة أيام منو
أيلول/سبتمبر. ويمكن عقد املقارنة بين ذلك وبين بقاء العناد األفغاين على الرغم من 

ون، وما قتلت من أبرياء، وما كل ما حشدت أميركا من حشود. وما دكت من حص
شردت من ماليين البشر. فإن انهيار اإلرادة والطواعية الفورية أتى من الدولة األقوى 

  من حيث التنظيم والعدد واجليوش والتنيظمات.
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ويمكن أيضاً عقد املقارنات بالنسبة إىل ما احتل من أراض. فكثيراً ما كان   
األشد مقاومة ومناوأة، من نصيب البالد ذات األسرع حترراً، أو األصعب سيطرة، أو 

الدول واحلكومات األضعف من حيث العدة والسيطرة وأقصد هنا القوة املركزية للدولة 
أو احلكومة مقارنة بمدى تماسك األمة واجلماعات األهلية فيها. كما نلحظ أيضاً أن 

وشعوبنا هو  أكثر ما حتسب الواليات املتحدة حسابه اآلن يف هجمتها على بالدنا
  البالد ذات احلكومات والدول األضعف، مثل أفغانستان والصومال وهكذا دواليك.

ثمة مشكل يرد حين تكون احلكومات أخوف على نفسها من شعبها منها على   
نفسها من خماطر اخلارج عليها، أو على األمن القوي للجمكاعات التي وجدت هذه 

ن أمن الدولة، أي أمن احلكومة، مقدماً لديها احلكومات حلراستها وتأمينها. هنا يكو
على األمن القومي، أي أمن اجلماعة السياسية التي قامت احلكومة حلراستها. وإذا 

كانت احلركات الشعبية تتجه إىل مسألة فلسطين بالدعم واملساندة واملشاركة، فليس 
الت الداخل ما يضمن لدى النظر احلكومي أن تتجه هذه احلركات أو بعضها إىل مشك

فتتحول من اجتاه إىل اجتاه، وأن نظريات األمن التي تتبناها الدول واحلكومات إزاء 
حركات شعوبها تستند يف األساس إىل ضمان عدم قدرة هذه احلركات الشعبية على 

مواجهة حكوماتها، وال تستند على حسن نيات تلك احلركات أو عدم رغبتها أو 
  ها.تعهداتها بعدم مواجهة حكومات

ومهما يكن األمر فنحن ال نناقش األسس، وال نبحث فيما هو اجلائز أو الواجب،   
وال نقوّم املواقف والسياساتـ لكننا بقدر اإلمكان نحاول أن نستخلص أكثر املمكنات 
فاعلية يف حدود الواقع، ويف إطار ما يطمئن كل صاحب موقع على موقعه بالطريقة 

حركة هذا االستخالص ملصلحة  راءذلك ما دام يمكن إجالتي يراها هو كافلة ألمنه، و
ن التي هي ذاتها حركة كفالة األمن القومي العربي، التحرير، وحركة حترير فلسطي

  وهي ذاتها حركة تأمين أوىل القبلتين وثالث احلرمين يف اإلسالم.
  هذا ما يجب أن نفكر فيه، وأن نقترح له احللول.  
  ية بالنسبة إىل حركة التحرير الفلسطينية.وثمة ثالثة ظروف أظنها مؤات  
الفلسطينية ال باعتبارها دولة  أراد اتفاق أوسلو أن يقيم السلطة الوطنية أولها:  

وحكومة لها شأن الدول واحلكومات التي تعرفها النظم الدولية، وإنما أن يكون لها 
ة لكن السلط فقط خصائص "احلكومة" يف مواجهة شعبها وتأميناً للوجود اإلسرائيلي.

ما إن دخلت أرض فلسطين حتى صارت قواعدها من بين فئات الشعب الفلسطيني 
  احملكوم، وانحازت األغلبية يف ذلك إىل احلركة الشعبية.
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إن الدول العربية واإلسالمية هي على قدر من التعدد والتنوع كبير جداً.  ثانيها:  
مواقف موحدة على الصعيد وإذا كان من شأن هذا األمر أن يعرقل إمكان اتخاذ 

العربي، أو اإلسالمي، كما الحظنا يف مؤتمرات القمة العربية واإلسالمية التي عُقدت 
، وإذا كان هذا أضعف الوجود العربي، أو اإلسالمي 2000أيلول/ سبتمبر  28بعد 

املوحد أو املتناسقن فإن له مزية أُخرى، وهو أنه مع أوضاع كل من الدول 
وع حجوم الضغط التي تمارس على كل منها، وتنوع حجوم التردد واحلكومات، وتن

لدى كل منها، وعالقة كل منها بشعبها قرباً أو بعداً، فإن ذلك يزود الوضع الفلسطيني 
  من الدعم واملساندة والسماح باملشاركة. دوائر لالنفراج وأشكاالً

ة وقطاع غزة، : إن الدولة الصهيونية مصممة على ابتالع الضفة الرغبيثالثها  
لكن الضفة والقطاع وقفا يف حلقها. فهي ال تستطيع أن تهضمهما وال أن تستوعبهما. 
وهي ال تستطيع أن تقذفهما من حلقها إىل اخلارج فتعترف أمام نفسها وشعبها وأمام 
العامل بفشل مشروعها وأن وجوداً إسرائيلياً يف الضفة والقطاع، وحكماً إسرائيلياً لهما 

اآلن خمسة وثالثون عاماً وتكون نتيجته ما نراه اآلن يثبت قيام هذه  مضى عليه
املعضلة أمام الصهيونية، فإن إسرائيل ال تستطيع أن تهضم وتستوعب، وال أن تقذف 

  وتقيء، واألمر كله يحتاج إىل وقت وصبر وطول نفس.
ويكون ذلك ميسوراً إن شاء الله بمساندة الشعوب العربية واإلسالمية،   

  شاركتها عندما حل هذا املشكل بين الدولة واألمة.وبم
لكن يبقى السؤال الذي يجب أن يشغلنا وهو: قوة الدولة املركزية احلديثة   

عندما تضعف قوة األمة وفاعليتها، وكيف يمكن فك هذا التالزم العكسي بين 
 اجلانبين؟
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