
059 مقاالت

ا�ستراتيجيا المقاومة ا�ستطاعت 

الم�سلحة كما تجلت 

في بناء قاعدة ع�سكرية مقاومة في قطاع 

غزة، اأن تنت�سر على العدو ال�سهيوني في

ثالث حروب: 2009/2008 و2012 

و2014، وما زالت في قمة اأهليتها للحيلولة 

دون احتالل قطاع غزة، والرد على اأي حرب 

مقبلة بما ال يتوقعه العدو من مقاومة 

ومفاجاآت.

لقد انطلقت م�سيرة العودة الكبرى في 

قطاع غزة في ذكرى يوم االأر�ض في 30 

اآذار/مار�ض، وفي الذكرى ال�سبعين لنكبة 

1948، وتقرر ا�ستمرارها على مراحل 

متوا�سلة لتبلغ ذروتها في 15 اأيار/مايو 

2018، ليكون ذلك اليوم يوم فل�سطين، يوم 

اإجماع ال�سعب الفل�سطيني بجميع فئاته 

ومناطق وجوده وف�سائله على ثوابت العودة 

والتحرير.

منري �شفيق*

ت�شّور فل�شطيني ال�شرتاتيجيا واقعية:

جتميد امل�شاحلة ووقف التن�شيق االأمني

لم يعد اأي من م�شروَعي الدولة اأو الدولتين قاباًل للتحقق، لي�ض ب�شبب رف�ض الجانب 

المتم�شك  االإ�شرائيلي  الجانب  طرف  من  لرف�شهما  واإنما  منهما،  الأي  الفل�شطيني 

اأر�ض فل�شطين التاريخية غير  اإ�شرائيل هي  اأر�ض  اأن  اأي  با�شتراتيجيته التاأ�شي�شية، 

منقو�شة.

الدولتين،  اأو حل  الدولة  ثالثة، بعيدة عن فكرَتي حل  روؤية  المقالة،  تقدم هذه 

االأول من  الم�شتمرة منذ  الثالثة  االنتفا�شة  وتقترح وحدة فل�شطينية �شاملة تدعم 

ت�شرين االأول/اأكتوبر 2015، وت�شندها، و�شواًل اإلى دحر االحتالل من ال�شفة الغربية 

والقد�ض المحتلة، في مرحلة اأولى، قبل التفكير في اأي حل اآخر يحتاج اإلى تغيير 

جذري في موازين القوى.

* كاتب فل�سطيني، ومدير مركز التخطيط الفل�سطيني 
�سابقًا.
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لهذا، فاإن االأف�سل هو تجميد الو�سع 

الحالي، مع اإبقاء عالقات اإيجابية بين 

''حما�ض'' و''فتح''، اأو بين ال�سلطة الفل�سطينية 

وقطاع غزة، والتوجه اإلى تحقيق اأو�سع وحدة 

فل�سطينية بين جميع الف�سائل، بما فيها 

''حما�ض'' و''فتح''، تحت �شعار االنخراط في 

االنتفا�شة والتوحد في ظلها ما دام 

الجميع متفقًا عليها.

جناح جتربة االنتفا�شة

اإن ف�سل م�سار الت�سوية ف�ساًل نهائيًا، 

واندالع انتفا�سة القد�ض منذ االأول من ت�سرين 

االأول/اأكتوبر 2015 اإلى اليوم، وما �سهدته 

القد�ض في تموز/يوليو 2017 من انتفا�سة 

�سعبية �سمت ع�سرات االآالف، وامتدت 12 

يومًا �سد االأبواب االإلكترونية حول الم�سجد 

االأق�سى، وانتهت بانت�سار حا�سم، ثم اندالع 

م�سيرة العودة الكبرى في قطاع غزة 

وا�ستمرارها اإلى 15 اأيار/مايو، وربما اإلى ما 

بعده اأي�سًا، اأمور كلها توؤكد اأن اال�ستراتيجيا 

التي في قدرتها تحرير ال�سفة الغربية والقد�ض 

بال قيد اأو �سرط، هي ا�ستراتيجيا االنتفا�سة 

ال�سعبية ال�ساملة، و�سواًل اإلى الع�سيان المدني 

ال�سلمي.

اإن ا�ستراتيجيا الكفاح الم�سلح االأولى التي 

انطلقت في االأول من كانون الثاني/يناير 

رت عنها ف�سائل م. ت. ف.، 
ّ
1965، مثلما عب

وحتى �سنة 1993، حققت ال�سمود 

والنجاحات، واأعادت الحيوية الن�سالية اإلى 

ال�سعب الفل�سطيني، اإاّل اإنها اأُجه�ست اإلى جانب 

االنتفا�سة االأولى من طرف الف�سائل التي 

ان�سمت اإلى اتفاق اأو�سلو. لكن يالحظ مع 

انطالق االنتفا�سة االأولى )1987 - 1993(، 

واالنتفا�سة الثانية )2000 - 2005(، 

غير اأنه يالحظ اأن العالقات بين ف�سائل 

المقاومة خارج منظمة التحرير الفل�سطينية 

)م. ت. ف.( وداخل المنظمة بعد ف�سل ما ي�سمى 

م�سار الت�سوية، ما زالت على ما كانت عليه 

من قبل: االنق�سام ال يزال قائمًا بين ''فتح'' 

و''حما�ض'' مع ا�ستمرار محاوالت الم�سالحة 

التي لم توؤِت نتيجة، وكذلك ا�ستمرار ما �ساد 

�سابقًا من عالقات فاترة اأو �سلبية فيما بين 

الف�سائل ب�سورة عامة، فالكل لديه ما يقوله 

عن الكل، اأو في و�سف الحالة العامة ال�سائدة 

بين الف�سائل.

واإذا كانت هذه الحالة ال تجد تف�سيراً 

مقنعًا لها، فاإنه في جميع االأحوال، لي�ض 

مقبواًل ا�ستمرارها في ظل انتفا�سة القد�ض 

)االنتفا�سة الثالثة(؛ واندالع م�سيرة العودة 

الكبرى تحت قيادة وحدة وطنية وا�سعة؛ 

والقرار االأميركي باعتبار القد�ض عا�سمة 

للكيان ال�سهيوني ونقل ال�سفارة االأميركية 

اإليها، اأو مع االإعداد لما ي�سمى �سفقة القرن 

الت�سفوية. كذلك، فاإن من غير المقبول 

ا�ستمرارها مع �سعور الجميع بالماأزَقين العام 

والذاتي، وبالحاجة اإلى ت�سعيد االنتفا�سة 

وا�ستعادة المبادرة الف�سائلية لت�سعيدها 

والحفاظ على ا�ستمراريتها، وال �سيما مع 

اعتراف الجميع باأن ال اأ�سلوب ن�ساليًا اآخر في 

هذه المرحلة غير االنتفا�سة.

اإن حل هذا االإ�سكال يتمثل بداية في وقف 

االإ�سرار على اعتبار الم�سالحة بين ''فتح'' 

و''حما�ض'' ال�سرط االأول للخروج من الماأزق 

الحالي، ذلك باأن تجربة االأعوام الت�سعة 

الما�سية، كافية لعدم اال�ستمرار في خ�ّض الماء 

ة على 
ّ
ال�ستخراج الزبدة منه. فال�سلطة م�سر

و�سع يدها على �سالح المقاومة في قطاع غزة 

واإخ�ساع الجميع ل�سيا�ستها، واإاّل ال م�سالحة.
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ر عنه 
ّ
ب

ُ
ذروتها في اتفاق اأو�سلو الكارثي وما ع

الحقًا بحل ''الدولتين''.

هذا الم�سار الحتمي لهدف اإقامة دولة 

فل�سطينية في حدود �سنة 1967، هو ما حدث 

واقعيًا، اأي جرى التخلي عن هدف التحرير 

الكامل لكل فل�سطين، بل التخلي عن التم�سك 

بالحق الثابت لل�سعب الفل�سطيني في كل 

فل�سطين، وعن ا�ستراتيجيا الكفاح الم�سلح 

والمقاومة الم�سلحة، والدخول في ا�ستراتيجيا 

الت�سوية والعملية ال�سيا�سية، وهو ما ُترجم 

واقعيًا من خالل اتفاق اأو�سلو، و�سواًل اإلى 

مفاو�سات بال مرجعية، واإلى انك�ساف حقيقة 

م�سار الت�سوية والمفاو�سات، وهي تقديم 

جميع التنازالت بدءاً من االعتراف بالكيان 

ال�سهيوني، حتى �سلطة التن�سيق االأمني 

لحماية االحتالل ومنع جميع اأ�سكال المقاومة 

�سده. وبهذا لم يبَق غير الرهان الدائم على 

العودة اإلى المفاو�سات التي اأنهت اأي�سًا 

م�سروع حل الدولتين الأن الكيان ال�سهيوني 

يريد االأر�ض الفل�سطينية كلها، وال يقبل من 

خالل اأي اتفاق بالتنازل عن اأي جزء منها 

يعترف به كحّق فل�سطيني.

ومن جهة اأُخرى، فاإن نجاح تجربة 

االنتفا�سة خالل االأعوام الع�سرة االأخيرة اأدى 

اإلى بناء قاعدة المقاومة الم�سلحة المحررة 

في قطاع غزة، ولو تحت الح�سار، كما اأدى 

ا�ستمرار انتفا�سة ال�سباب الفردية العفوية 

الأكثر من عامين ون�سف عام، ونجاح 

االنتفا�سة ال�سعبية المقد�سية ال�ساملة في 

اإلغاء و�سع اأجهزة المراقبة االإلكترونية على 

اأبواب الم�سجد االأق�سى في تموز/يوليو 

2017، واالنطالقة ال�سعبية الهائلة في م�سيرة 

العودة في قطاع غزة، اإلى اعتبار دحر 

االحتالل وتفكيك الم�ستعمرات من القد�ض 

اجتماع �سكَلين من الن�سال ال�سعبي والم�سلح 

�سمحا بالمحافظة على ا�ستراتيجيا المقاومة 

دا ال�سعب الفل�سطيني 
ّ
الم�سلحة، وزو

با�ستراتيجيا االنتفا�سة ال�سعبية في الوقت 

نف�سه، االأمر الذي بلور االآن ا�ستراتيجيتين: 

االأولى ا�ستراتيجيا المقاومة الم�سلحة التي 

و�سلت اإلى مرحلة قاعدة المقاومة الم�سلحة 

المحررة في قطاع غزة المحرر، ولو تحت 

الح�سار الخانق؛ الثانية: ا�ستراتيجيا 

االنتفا�سة ال�سعبية ال�ساملة و�سواًل اإلى 

الع�سيان المدني ال�سلمي.

لقد انطلقت ا�ستراتيجيا الكفاح الم�سلح في 

�سنة 1965 بهدف تحرير كل فل�سطين، 

وا�ستمرت على هذا الهدف حتى �سنة 1974 

عندما تقرر في المجل�ض الوطني برنامج 

ن من مرحلتين: 
ّ
مرحلي لتحرير فل�سطين مكو

االأولى، اإقامة �سلطة وطنية مقاتلة على اأي 

جزء يتحرر من االأر�ض المحتلة؛ الثانية، 

االنتقال اإلى التحرير. لكن �سعار اإقامة �سلطة 

وطنية مقاتلة على اأي جزء �سرعان ما تحول 

اإلى هدف اإقامة دولة فل�سطينية على االأرا�سي 

التي احُتلت منذ �سنة 1967، اأي ال�سفة 

الغربية وقطاع غزة. وت�ستت هذا الهدف في 

دهاليز الدخول في الم�سيرة ال�سيا�سية وما 

تقت�سيه من تنازالت تعترف بدولة الكيان 

ال�سهيوني، ومن قرارات دولية بدءاً من قرار 

التق�سيم في �سنة 1947 اإلى القرار 242 الذي 

كر�ض ''حدود دولة الكيان ال�سهيوني'' بخطوط 

الهدنة، اأي 78% من اأر�ض فل�سطين )بزيادة 

24% على ما اأعطاها اإياه، ظلمًا وافتئاتًا، 

قرار التق�سيم في �سنة 1947، والبالغ %54(.

اإن تحول الهدف اإلى اإقامة دولة على 

االأرا�سي المحتلة منذ �سنة 1967 كان وراء 

جميع التنازالت التي ُقدمت، وو�سلت اإلى 
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الم�ستعمرات منه. وقد اآثر اأن يحدث ذلك بال 

قيد اأو �سرط ومن دون اأن يعقد اتفاقًا. وال�سبب 

في جميع الحاالت هو عدم ا�ستعداد اأي من 

القيادات ال�سهيونية لالتفاق على ان�سحاب 

ا ''فك االرتباط'' 
ّ
من ''اأر�ض اإ�سرائيل''. اأم

و''اإعادة االنت�سار'' فممكنان الأنهما يت�سمنان 

''حق'' العودة الع�سكرية، مع عدم االعتراف 

باأي حق فل�سطيني في االأر�ض من جهة، ومع 

المحافظة على ما يعتبرونه ''اأر�ض اإ�سرائيل'' 

من جهة اأُخرى. وهو ما حدث بين �سنَتي 

1948 و1967.

ويجب اأن يوؤخذ في االعتبار اأن ح�سر 

الهدف االآني بدحر االحتالل وتفكيك 

الم�ستعمرات، وبال قيد اأو �سرط، اأمر ال ت�ستطيع 

الواليات المتحدة اأو اأوروبا، اأو اأي دولة، 

مواجهته، الأن االحتالل يجب اأاّل يكاَفاأ فهو 

غير �سرعي، والأن اال�ستيطان يجب اأاّل يكافاأ 

كونه غير �سرعي. وهذا موقف يجب اأن يدركه 

جميع الذين يعار�سون االحتالل واال�ستيطان 

ويعلنون ذلك، لكنهم يتذرعون بالمفاو�سات 

حين يكون الهدف اإقامة دولة و''حل'' للق�سية 

الفل�سطينية. وهذا ما ثبت خطاأه وعدم واقعيته 

على الرغم من مخالفته ثوابت الق�سية 

ر عنها في ميثاَقي 1964 
ّ
الفل�سطينية المعب

و1967.

اإذاً يجب اأاّل نبحث عن حل للق�سية 

الفل�سطينية في الوقت الراهن واإلى اأمد بعيد 

غير منظور، فنحن منذ مئة عام نعي�ض بال حل 

ن بيدهم الحل هم 
َ
للق�سية الفل�سطينية، الأن م

قادة الكيان ال�سهيوني، وروؤ�ساء الدول 

الكبرى الذين يريدونه كما يريده الم�سروع 

ال�سهيوني، اأي كل االأر�ض من الناقورة اإلى اأم 

الر�سرا�ض، ومن النهر اإلى البحر. وعلينا اأي�سًا 

اأاّل نطرح حاًل، اأو نوافق على ''حل''، اإلى اأن 

وال�سفة الغربية هدفين يمكن تحقيقهما، وذلك 

في ظل وحدة وطنية فل�سطينية �ساملة تعتمد 

اال�ستراتيجيتين االآنفَتي الذكر، ومع االأخذ في 

االعتبار اأن موازين القوى العالمية واالإقليمية 

والعربية، وما اأخذ يت�سم به و�سع العدو من 

تراجع وتفكك، باتا ي�سمحان بتحقيق هدَفي 

دحر االحتالل وتفكيك الم�ستعمرات بال قيد اأو 

�سرط، ثم باالنتقال اإلى التح�سير لتحقيق 

هدَفي التحرير والعودة اإلى كل فل�سطين من 

النهر اإلى البحر.

هدفان قابالن للتحقق

اإن دحر االحتالل وتفكيك الم�ستعمرات من 

القد�ض وال�سفة الغربية، هما الهدفان اللذان 

يرّدان على اأخطر التحديات الراهنة التي 

تواجه الق�سية الفل�سطينية: تهويد القد�ض 

وا�ستيطان ال�سفة الغربية، باعتبارهما 

الهدفين القابلين للتحقق في الظروف 

والمعطيات وموازين القوى الراهنة.

وبالمنا�سبة فاإن تحقيق هذين الهدفين 

اأكثر احتمااًل وواقعية وقبواًل من جانب العدو 

)بعد اأن ي�سطر اإلى ذلك( من اأي م�سروع حل 

للق�سية الفل�سطينية.

ا الدليل فكامن اأواًل في ف�سل الت�سوية 
ّ
اأم

والمفاو�سات على اأ�سا�ض ''حل الدولتين''، علمًا 

باأن الم�سوؤول االأول عن ذلك هو القيادات 

ال�سهيونية التي اّتبعت جميعها ال�سيا�سات 

نف�سها ب�سورة عامة. وثانيًا، على �سبيل 

المثال، في: )اأ( اإ�سرار كل من يت�سحاق رابين 

و�سمعون بير�ض في اتفاق اأو�سلو على ا�ستخدام 

تعبير ''اإعادة االنت�سار''، بداًل من االن�سحاب من 

مناطق ''اأ''؛ )ب( رف�ض �سارون عقد اتفاق مع 

ال�سلطة الفل�سطينية ومحمود عبا�ض بعد قراره 

''فك االرتباط'' مع قطاع غزة وتفكيك 
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والمخيمات، والتي تتوحد فيها ف�سائل 

المقاومة جميعًا من فئات وقوى ال�سعب 

الفل�سطيني كله، وت�سل اإلى الع�سيان المدني 

ال�سلمي الذي ال يخرج من ال�سوارع والمواجهة 

اإاّل بعد فر�ض دحر االحتالل وتفكيك 

الم�ستعمرات واإطالق جميع االأ�سرى وفك 

الح�سار عن غزة بال قيد اأو �سرط.

وقف التن�شيق االأمني

اإن المانع الرئي�سي الذي يحول دون 

الو�سول اإلى هذا الم�ستوى من االنتفا�سة 

والمواجهة يتمثل بداية في ال�سلطة التي تتبّنى 

�سيا�سة التن�سيق االأمني مع قوات االحتالل 

ن يقاوم ويت�سدى للم�ستوطنين. فقد 
َ
�سد كل م

اأخذت على عاتقها ت�سفية انتفا�سة القد�ض 

)االنتفا�سة الثالثة الراهنة(، ومحا�سرة قطاع 

غزة ومقاومته، واإجها�ض م�سيرة العودة 

الكبرى.

المطلوب �سل هذا العائق من اأجل ت�سعيد 

االنتفا�سة وتوحيد جميع الف�سائل تحت 

رايتها، بما فيها ''فتح'' وال�سلطة واالأجهزة 

االأمنية من اأجل تحرير القد�ض وال�سفة الغربية 

)واإطالق جميع االأ�سرى وفك الح�سار عن 

قطاع غزة(. ويجب اأن يتم هذا بتوحيد موقف 

الف�سائل كلها، بما فيها ''فتح''، ووقف 

التن�سيق االأمني، وتحقيق وحدة وطنية �ساملة 

من جميع الف�سائل والحركات ال�سبابية 

والجماهير ال�سعبية ال�ساملة تحت هدَفي دحر 

االحتالل وتفكيك الم�ستعمرات، ومن خالل 

ا�ستراتيجيا االنتفا�سة ال�سعبية ال�ساملة 

والع�سيان المدني ال�سلمي المدعوم بمبادرات 

مقاومة متنوعة، اأو بمواجهات في الت�سدي 

لردات فعل االحتالل والم�ستوطنين.

ن�سبح قادرين على فر�ض حّلنا )كل االأر�ض 

من الناقورة اإلى اأم الر�سرا�ض، ومن النهر اإلى 

البحر(. ويجب اأن نظل م�ستم�سكين بالحق في 

كل فل�سطين والتحرير والعودة الكاملة.

ا اليوم وم�ستقباًل، فاإن المعادلة 
ّ
اأم

وموازين القوى تغيرت، وذلك منذ ُهزم جي�ض 

العدو في اأربع حروب، واأ�سبح غير قادر على 

احتالل قطاع غزة اأو الجنوب اللبناني، ولم 

يعد قادراً على احتالل القد�ض وال�سفة 

الغربية اإاّل بم�ساعدة التن�سيق االأمني 

الفل�سطيني. لقد دخل الكيان في مرحلة 

ال�سيخوخة، واأ�سبحت قياداته هي االأ�سد 

تخلفًا وتطرفًا وتخبطًا وتناق�سات، ومجتمعه 

متناق�ض وم�سطرب ومفزوع وغارق في 

العقلية اال�ستهالكية، وعالقاته �ساءت 

ماته الذين اأ�سبحوا اأ�سعف 
ُ

بحلفائه وح

بدورهم، كما اأن اتجاهات الراأي العام 

العالمي �سرعت تميل �سده.

وعلى م�ستوى موازين القوى العالمية 

واالإقليمية والعربية، فقد انتهى زمن ال�سيطرة 

الغربية على النظام العالمي اأو الهيمنة على 

الو�سعين االإقليمي والعربي، مثلما كانت 

الحال عليه طوال القرن الع�سرين، وهذا ما 

توؤكده االأحداث والوقائع خالل العقدين 

الما�سيين، االأمر الذي اأ�ساف عوامل جديدة 

اإلى �سعف الكيان ال�سهيوني، وفتح اآفاقًا 

اأمام الن�سال الفل�سطيني اأف�سل من اأي مرحلة 

�سابقة في تاريخ الق�سية الفل�سطينية.

اإن تقديراً دقيقًا لو�سع العدو اآنف الذكر، 

كما للو�سع العالمي، والو�سعين االإقليمي 

والعربي، ي�سمح بالقول اإن االنت�سار ممكن اإذا 

دت االنتفا�سة في القد�ض وال�سفة الغربية 
ّ
ع

ُ
�س

وقطاع غزة اإلى م�ستوى االنتفا�سة ال�سعبية 

ال�ساملة التي تغلق �سوارع المدن والقرى 
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�ض من خالل انتفا�سة 
َ
مار

ُ
الذي يمكن اأن ي

�ساملة، متوا�سلة وعنيدة وطويلة االأمد، �سيولد 

�سغوطًا داخلية وعربية واإ�سالمية وعالمية 

ا واجهته حكومة �سارون في 
ّ
اأ�سد كثيراً مم

االنتفا�سة الثانية.

فاالحتالل واال�ستيطان ال ينهزمان اإاّل 

بقوة قاعدة المقاومة الم�سلحة في قطاع غزة، 

وبقوة االنتفا�سة ال�سعبية ال�ساملة وما يتولد 

من اأ�سكال مقاومة، وبقوة وحدة ف�سائل 

المقاومة في ظلها وم�ساركة جماهير قطاع 

غزة فيها، كما بقوة ال�سغوط التي �ستتعر�ض 

لها القيادة ال�سهيونية عربيًا واإ�سالميًا 

وعالميًا من الدول الموؤيدة لها، والتي لن 

تتحمل ما �سيتولد من اأزمة مواجهة مع ال�سعب 

الفل�سطيني الموحد، ف�ساًل عن ردات الفعل من 

�سعوبها والراأي العام داخلها. ويا لهول ما 

�سيحدث �سد نتنياهو وليبرمان اإذا ما حاوال 

الت�سدي لالنتفا�سة ال�سعبية ال�ساملة بالقوة 

والقمع والبط�ض، فخ�سارتهما هنا �ستكون 

م�ساعفة، وهزيمتهما �ستكون م�ساعفة. 

ال�شغط االإقليمي والدويل

ال �سك في اأن انتقال االنتفا�سة اإلى 

االنتفا�سة ال�ساملة في القد�ض وال�سفة الغربية 

وقطاع غزة، والتي يتوحد تحت رايتها ال�سعب 

الفل�سطيني بجميع ف�سائله وحركاته ال�سبابية 

وقواه الحية وجماهيره، ومع تحولها اإلى 

الع�سيان المدني ال�سلمي، �سيولد اأزمة �سيا�سية 

عميقة جداً ت�سبه الزلزال في الو�سع العربي 

واالإ�سالمي والدولي، وذلك على الم�ستوى 

ال�سعبي والراأي العام، كما على م�ستوى الدول. 

وهذا االأمر �سيجعل من هذا الزلزال، اإلى جانب 

االنتفا�سة ال�ساملة، قوة �سغط هائلة توؤدي 

اإلى اأن ي�سبح ان�سحاب االحتالل وتفكيك 

الم�ستعمرات بال قيد اأو �سرط اأقل خ�سارة على 

الكيان ال�سهيوني من ا�ستمرارهما. وهذا هو 

ال�سرط الذي ي�ستطيع اأن يفر�ض على حكومة 

نتنياهو وجي�سه التراجع مثلما تراجع �سارون 

في فك االرتباط مع قطاع غزة.

�سحيح اأن مو�سوع القد�ض وال�سفة 

الغربية اأ�سد تعقيداً من قطاع غزة، لكن ال�سغط 
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