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  *حممد زكريا
  **فرّاج خالد

  لبنان على احلرب أثر
  :الفلسطيني الوضع يف

  السياسية القوى ومواقف آراء
   

 الصفوف يف خاص طراز من جدالً املفاجئة، ونتائجها وحجمها بتوقيتها لبنان، على اإلسرائيلية احلرب أثارت
 حزب يلوم السياسية والكادرات املثقفين من به يستهان ال قطاعاً كأن بدا للحرب، األوىل األيام ففي. الفلسطينية

 لكن. اإلسرائيليين اجلنديين باختطاف قام حين لألمور تقديره سوء وعلى مغامرته، وعلى حذره، انعدام على الله
 الله حزب يكرر أن من اخملاوف تساوره كانت منه جزءاً إن إذ. ذاتها االعتبارات من ينطلق كله يكن مل القطاع هذا

 مثل حتمل نستطيع ال وقت يف جديدة، هزيمة بالعرب تنزل وأن واالنتصار، بالصمود ووعوده حسين صدام جتربة
 يف أصابهم ما احلرب هذه يف الفلسطينيين يصيب أن يخشى كان آخر قسماً أن كما. وفلسطينياً عربياً الهزيمة هذه

 احلرب، هذه ضد الفلسطيني الكادر من به يستهان ال قطاع وقف حينها إذ. 1991 سنة العراق ضد األميركية احلرب
 يكن ومل. العرب املتحدة الواليات حلفاء جميع جانب من الفلسطيني الشعب وبمعاقبة صدام بهزيمة انتهت التي

  .األمر تكرار يف راغبين هؤالء
 من كبير قطاع أعاد حتى للمواجهة، جيداً  نفسه أعد وأنه حسين، صدام جتربة يكرر ال الله حزب أن ثبت إن ما لكن

 الكادرات من األغلبية اصطفت وهكذا،. الفلسطيني للجمهور العام املوقف يف ينخرط كي موقفه بناء الناس هؤالء
 إىل املتشككين حجم وتقلص شاملة، وطنية معركة تخوض باعتبارها اللبنانية، املقاومة وراء والثقافية السياسية

  .األدنى احلد
 اصطفت إذ الهزيمة؛ إمكان من اخملاوف من الرغم على البدء، منذ تماماً حمسوماً الشعبي املوقف كان املقابل، يف

 األدنى الشرق" شركة أجرته استطالع فبحسب. اللبنانية واملقاومة الله حزب جانب إىل الساحقة األغلبية
 يؤيدون الفلسطينيين من% 97 أن تبين أغسطس،/آب 7 يف الله، رام يف) Near East Consulting" (لالستشارات

 له يسبق مل إجماع هناك كان أي. ذاته املوقف يتخذون الفلسطينيين املسيحيين من% 95 وأن الله، حزب مقاومة
 القيادية والصالبة والصمود االستعداد حيث من متميزاً نموذجاً جتسد وطنية معركة الله حزب معركة أن على مثيل

  .والفعال املتميز واألداء
 األخبار مع وتفاعله الفلسطيني اجلمهور اهتمام مدى مالحظة الصعب من يكن مل أيضاً الشعبي املستوى وعلى

 الله رام مدينة سماء أضيئت يوليو/تموز 14 ليلة يف املثال، سبيل فعلى. القتال ميادين من اآلتية اليومية
 جانب إىل هذا بيروت، شاطئ قبالة احلربية جةالبار تدمير الله حلزب العام األمين أعلن حين النارية باأللعاب
  .وغزة لبنان مع تضامناً غزة وقطاع الغربية الضفة مدن جميع يف انطلقت التي التضامنية املسيرات

 يف الكامل شبه الشلل من فترة شكلت 14/8/2006 حتى 12/7/2006 من املمتدة الفترة أن اجلزم ويمكن
 الوحيد املوضوع احلرب وأصبحت التلفزة، شاشات أمام تسمرت العظمى األغلبية إن إذ الفلسطيني، اجملتمع
  .هناك اليومي القتل من الرغم على منسي، شبه أمراً صار غزة قطاع على العدوان أن حد إىل الناس، بين للحديث

% 3 الـ نسبة أن نقدّر أن يمكن – ذلك غير على يدل ما لدينا وليس – فعالً مُمثِّلة االستطالع هذا نتائج كانت وإذا
 الثقافية – السياسية النخبة من املتشكك القسم ذلك الساحقة، أكثريتها يف تمثل، الله حزب تؤيد مل التي

 موقفه على ظل القسم هذا أن الواضح ومن. أساساً التحرير وبمنظمة الفلسطينية بالسلطة واملرتبط الفلسطينية،
 من أهم إقليمياً جانباً لبنان يف الدائر للصراع أن على ركز إذ. املواجهة من موقفه تقويم يعيد أن ورفض املتشكك،

 املتحدة الواليات مواجهة ويف العرب، مواجهة يف إيران، مصالح أجل من يخاض صراع أنه أي. الوطني جانبه
  .احلرب هذه يف املصري – السعودي للمحور معاد حمور جانب إىل االصطفاف اخلطأ من فإن لذا. األميركية

 الله حزب انتصار أن تعتقد كانت ألنها املوقف هذا اتخذت القسم هذا من معينة نسبة أن إىل اإلشارة من بد ال لكن
 فلسطين يف الشخصية احلريات يعرض قد الذي األمر العلمانية، على الدينية لألصولية انتصار إىل يؤدي أن يمكن
  .كبير خطر إىل العربي العامل ويف
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 يف مباشرة التأثير إىل الله حزب انتصار يؤدي أن من بخوفه موقفه يبرر كان القطاع هذا من األكبر القسم أن غير
 امللتهب الداخلي الصراع يف ،"فتح" حساب على" حماس" تقوية إىل يؤدي أن أي الفلسطينية؛ الداخلية التوازنات

 العام فاملزاج. فلكها يف يدور من وإىل ،"فتح" حركة إىل ينتمي القطاع هذا من كبيراً جزءاً أن يفترض وهذا. بينهما
  .الفلسطيني الداخل يف املعركة تأثيرات جتاه حساساً كان" فتح" يف املتوسط والكادري القيادي

 ظل" حماس" تأييد أن بين فقد". حماس" حلركة تأييداً ينعكس مل الله حزب صمود أن أكد املذكور االستطالع أن غير
  %.30 حدود يف أي الفلسطيني، الشعب أوساط يف هو كما
 يؤثر مل لبنان يف الصراع أن واتضح حسين، صدام جتربة تكرر مل فاملقاومة معظمها؛ يف تبخرت الشك أسباب لكن

 أُخرى أسباباً بأن يوحي الذي األمر موقفه، على القطاع هذا ظل ذلك مع. فلسطين يف الداخلي القوى ميزان يف جدياً
  .والدولية اإلقليمية املصالح هذه أصحاب وارتباطات باملصالح تتعلق أعمق أسباباً ذلك، وراء تقف

 تكن مل األوضاع أن من الرغم وعلى. يُهزم أن الله حلزب البدء، منذ تريد، كانت نسبة فرز يمكن القطاع هذا من
 جمالسها يف املوقف هذا إعالن عن تتورع ال كانت أنها يعلم فالكل علناً، رأيها عن بالتعبير النسبة لهذه تسمح

 إىل النهاية يف ستؤدي رأيه، يف فهي،. النسبة هذه ممثلي أحد عن نُقل كما ،"ملصلحتنا احلرب هذه. "اخلاصة
 املعركة أن يف شك الناس هؤالء لدى يكن ومل. ذاته القديم الطريق إىل وتعيدنا وحكومتها،" حماس" من اخلالص

 بأن مطلقاً إيماناً يؤمنون كانوا. تقدير أكثر على أسبوعين، أو أسبوع خالل سيتقرر الله حزب مصير وأن حمسومة،
 وتأليف ،"حماس" حكومة بإقالة الفلسطيني الرئيس طالبوا لذا. سيتحقق وإسرائيل املتحدة الواليات تريده ما

 على املطلب هذا طرحت التي األميركية، اخلارجية وزيرة رايس، كوندوليزا طلبته ما على بناء فوراً، طوارئ حكومة
  .السيئة النعوت بشتى ينعتونه أخذوا وتلكأ، ذلك، فعل عن الرئيس أحجم وحين. عباس حممود الرئيس طاولة

 يف جوهري تغيير إحداث دون من لكن إزاءها، التكيف يحاولون أخذوا رغباتهم عكس احلرب نتائج جاءت وإذ
 لبنان على حزناً يبدون وهم. لبنان إىل الدمار جلب وإنما ينتصر، مل الله حزب أن على اآلن يقوم فجدالهم. مواقفهم

  .أنفسهم اللبنانيين من أكثر
 تركز فهي. ذاته احلذر تبدي هذه% 3 الـ نسبة أن جند اللبنانية، املقاومة جتربة من باالستفادة األمر يتعلق وحين

 املقاومة تنظيمات ألساليب عملياً نقداً  قدم الله حزب أن ترى وال وفلسطين، لبنان بين األوضاع اختالف على
  .هديه على والسير النقد الناس تبني يف يكمن اخلطر أن ترى بل وطرقها، الفلسطينية

 وضعها والتي احملتلة، فلسطين يف رئيسية قوى نظر لوجهات ممثلين مع أجريناها التي القصيرة املقابالت ويف
 الرئيسية التيارات تفاعلت كيف نرى أن يمكن لها، األويل حتريرنا بعد أدناه املنشورة النهائية بصيغتها أصحابها

 نرى أن يمكن كما. العسكرية نتائجها واتضحت احلرب انتهت أن بعد اللبناين، احلدث مع الفلسطينية الساحة يف
 له سيكون اريخياً،ت انتصاراً املعركة نتائج يف يرى من فهناك. عرضناها التي املتباينة للمواقف واضحة ظالالً

 للمقاومة، الكبير الصمود إىل ملتفتاً موقفه يوازن أن يحاول من وهناك. فلسطين يف الصراع على كبيرة انعكاسات
 صراع يف املتمثل واخلطر بلبنان، حل الذي الدمار إىل نفسه الوقت يف وناظراً  دحرها، يف اإلسرائيلي والفشل
 للمقاومة، انتصارات عن حديث أي من واضحاً حذراً يبدي الذي التيار هناك ذلك، إىل إضافة. املنطقة يف احملاور

 ▄.فلسطين يف األحوال على الله حزب لتجربة فيها مرغوب غير انعكاسات من جدية خماوف يبدي كما
  

  *ربه عبد ياسر
 التحتية البنية أو املدنيين، الضحايا مستوى على سواء لبنان، يف احلرب تركتها التي الكارثية اآلثار من الرغم على
 على االنعكاسات من جمموعة تركت احلرب هذه فإن واالقتصادية، املدنية احلياة أو كامل، شبه تدميراً دمرت التي

 – الفلسطيني الصراع موقع إىل استناداً مباشرة، بصورة الفلسطينية القضية وعلى األوسط، والشرق لبنان
 سياسية بأبعاد تتمتع التي تلك االنعكاسات هذه من يهمنا وما. عامة العربي – اإلسرائيلي الصراع من اإلسرائيلي

  :أهمها نذكر واستراتيجية،
 رئيس بدأها التي السياسية النظرية وانهيار اإلسرائيلي، – العربي للصراع واألحادية اجلزئية احللول فشل )1(

 آلثار كاملة تصفية دون من لبنان من اجلانب األحادي بانسحابه براك، إيهود السابق، اإلسرائيلية احلكومة
 أريئيل حليفه فيها واستمر اللبنانيين، األسرى إطالق وعدم االحتالل، حتت شبعا مزارع على كاإلبقاء االحتالل،

 ناهيك وخمارجه، القطاع مداخل على مسيطراً االحتالل بقاء مع غزة قطاع من اجلانب أحادي انسحاب يف شارون
 قام التي النظرية، هذه. إسرائيل على" البدائية" الصواريخ إطالق ذريعة حتت املستمر وعدوانه توغالته استمرار عن
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. أوملرت إيهود احلكومة، رئيس باعتراف تماماً انهارت شارون، املؤسس وفاة بعد كديما، حزب الحقاً عليها
 تتفق حلول دون من لالحتالل، جزئية معاجلات أية أن يدرك بدأ ياإلسرائيل اجلانب بأن نأمل الفشل، بهذا وارتباطاً

  .الدموي والصراع النزاع من أُخرى حللقة جمدداً  االستعداد سوى األمر حقيقة يف تعني ال املتنازعة، األطراف عليها
 انتصار إمالء يف العسكرية القوة فشل لبنان، على األخيرة احلرب وكذلك اإلسرائيلي، – الفلسطيني الصراع أكد )2(

 طرف أي تصيب قد وإنما اآلخر، دون من طرف على تقع ال التدميرية احلرب آثار وإن املقابل، الطرف على سياسي
 كاملة بصورة تنهي بلبنان، مقارنة حمدوديتها على بإسرائيل، حلقت التي فاخلسائر. العسكرية قوته تبلغ مهما

  .الغير أراضي على احلرب أو ،"النظيفة" احلرب نظرية
 األراضي لبعض احتاللها على اإلبقاء عبرها إسرائيل حتاول التي االستراتيجي العمق نظرية أيضاً انهارت )3(

 متبادلة اتفاقيات يف يكمن األمني العمق أن وثبت للصراع، الحقة تسوية أية يف احملتلة والعربية الفلسطينية
  .نموذجين واألردين املصري املثاالن يؤخذ أن ويمكن املتنازعة، األطراف مع وعادلة

 حلل والوحيدة الفعالة الوسيلة باعتبارها الدولية، الشرعية إىل واحلاجة القناعة احلرب هذه يف تعززت )4(
 الشرعية على االتكاء إىل وإسرائيل لبنان عمد كيف احلرب يف ورأينا. ومستقراً متوازناً حالً اإلقليمية النزاعات

 هذا وقدرة النزاع، حسم يف الدولية بالشرعية التسلح أهمية رأينا كما. ومالئم سريع للحرب خمرج إليجاد الدولية
  .وفاعلة ضاغطة قوة حشد على السالح

 الشرعية خطاب وهو عنه، بنفسها تنأى أن دائماً حاولت خطاب يف لبنان على حربها يف إسرائيل وقعت )5(
 وحاولت ،1559 القرار على وخصوصاً الدولية، الشرعية على لبنان على عدوانها يف تتكئ أن حاولت فقد. الدولية

 ضغط يف يستثمر أن يجب ذاته بحد هذا. القرار ذلك تطبيق عنوان حتت جتري هذه حربها بأن العامل توهم أن
 االزدواجية وإلبراز اإلسرائيلي، – الفلسطيني بالصراع الصلة ذات الدولية الشرعية بقرارات إسرائيل إللزام سياسي
 الوقت يف وتتنكر الدولية، الشرعية باسم لبنان على حربها تسوق فهي. الدولية الشرعية مع تعاملها يف املطلقة

  .الدولية القرارات لعشرات نفسه
 يف به يؤخذ نموذجاً يشكل أن النار إطالق وقف حماية أجل من اللبناين اجلنوب يف دولية قوات لنشر يمكن )6(

  اإلسرائيلي، – ينيالفلسط الصراع
 السياسية الوحدة على للحفاظ متزامن بشكل الغربية والضفة غزة قطاع يف القوات هذه انتشار يكون أن شرط

  .الفلسطينية لألراضي واجلغرافية
 ما إذا املقررة، الدولية احملافل يف السياسي والضغط التأثير على العربية الدول قدرة لبنان على احلرب أكدت )7(

 نحو التطلع إىل يدفعنا الذي األمر ،1701 للقرار النهائية الصيغة يف ذلك رأينا وقد. وخطابها جهودها توحدت
  .بيروت قمة أقرتها التي العربية السالم مبادرة إلحياء فاعل عربي حترك

 إىل االعتبار تعيد أن يمكن واجلزئية، األحادية احللول نظرية انهيار جانب إىل لبنان، على األخيرة احلرب نتائج إن
 القيادة نضج على كبيرة، درجة إىل يعتمد، وهذا. فاعلتين وعربية دولية رعاية جتلب معنى ذات سياسية عملية

 الشرعية بوابة عبر يمر الصراع هذا حل بأن وأوروبية أميركية قناعة مع بالترافق العملية، هذه ملثل اإلسرائيلية
  .منها تنتقص أو الشرعية هذه عن خارجة حلول عبر ال وقراراتها، الدولية

 مقاربة هي العسكري الله حزب نموذج استنساخ إىل تتطلع فلسطينية عسكرية مقاربة أي أن إىل أيضاً أشير أن أريد
  .للجميع معروفة وجغرافية سياسية ألسباب وذلك سلفاً، بالفشل عليها وحمكوم عرجاء

 لدراسة حماولة هناك أن ،"حماس" حركة من وخصوصاً الفلسطينية، القيادات بعض من سمعنا أننا واملؤسف
 حيث من السياسية، الله حزب جتربة الدراسة هذه تطال أن دون من" استنساخها"و العسكرية الله حزب جتربة
 الدولية بالشرعية عالقته وأخيراً السياسية، والقوى بالدولة وعالقته احلرب، لهذه السياسية إدارته طريقة

  .األسيرين وموضوع
 احلرب ظروف مع ومسؤولية بواقعية تعامل ناضجاً سياسياً خطاباً العام، أمينه لسان على الله، حزب قدم لقد

 بعدم سواء الدبلوماسي، الصعيد على احلرب هذه إلدارة وحكومتها اللبنانية الدولة بمرجعية قبل فقد. وتداعياتها
 مصير بوضع أو احلرب، لوقف عربية آلية إىل حتولت التي السبع السنيورة، فؤاد احلكومة، رئيس نقاط معارضته
 واستعداده الدولية، بالشرعية أي ،1701 األمن جملس بقرار بقبوله وأخيراً اللبنانية، الدولة تصرف يف األسيرين

  .السياسية للقيادة تاماً خضوعاً العسكري العمل خضوع عن طبعاً ناهيك لتطبيقه، – األقل على – املعلن
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 التفتت وقف على القادرة العبر وتستخلص الله، حلزب السياسية التجربة الفلسطينية القوى تدرس أن نأمل
 االحتالل مواجهة يف املتبقية الفلسطينية القوة توظيف على قادر عقالين سياسي موقف بناء ملصلحة والتشرذم

 قوى وبتحول لالستعراض، السالح باستخدام عالقة لها أُخرى فوارق إىل نتطرق أن هنا نريد وال. ومشاريعه
 الشارع يلمسه للمقارنة آخر ميدان فهذا.. معيشته يف الضيق يف وتزيد املواطن أمن تنتهك ميليشيات إىل املقاومة

 ▄.يوم كل اليد ملس الفلسطيني
  

  *كبها وصفي
 33 طوال املعركة هذه واكبت كثيرة مفاجآت أسميها، كما األسرى حترير حرب أو السادسة، احلرب معركة كشفت

 يف الصراع بطبيعة تتعلق أساسية أسئلة مثيرة اللبنانية، التحتية البنية وحتطيم والتخريب والدمار القتل من يوماً
  .املنطقة
 املعركة، بدايات يف احلكومة خلف اجلميع توحد أن فبعد. احلرب هذه يف اإلسرائيلي العام الرأي حتول النظر ويلفت
 احتجاج حركات إىل املعركة نتائج اتضحت أن بعد تطور أيام، عشرة من أكثر مرور بعد املوقف يف ارتباك حدث

 أيقن فقد. والسياسيين اجليش صفوف يف داخلية حرباً أشعل الذي األمر والعزل، واإلقالة بالتحقيق ومطالبات
  .احلرب لهذه املعلنة األهداف من أي حتقيق يف أخفقت إسرائيل أن اجلميع

 داخل الفلسطينية املقاومة وعلى العربي، والعامل املنطقة على ونتائجها احلرب هذه تقويم عن احلديث وعند
 املقاومة تمكنت إذ. احلرب هذه يف قاسية ضربة تلقت اإلسرائيلية الردع قوة أن بوضوح يظهر احملتلة، األراضي
 فرضت فزاعة املاضية األربعة العقود مدار على ظلت التي هذه، الردع قوة يسمى ما حقيقة كشف من اللبنانية
 اللبنانية املقاومة استطاعت فقد. بأسرها املنطقة شملت وعدوانية توسعية وخمططات تسويات خاللها من إسرائيل

 صعيد على املقاومة خيار عزز الذي األمر اللبناين، التراب وحل يف أنفه ومرغت اإلسرائيلي، اجليش هيبة كسر
 من يتمكن كي صلبة مقاومة من أرضية يلزمه السياسي اخليار أن حقيقة اجلميع أمام وكشف الفلسطينية، القضية
  .الوطنية األهداف حتقيق

  :احلرب هذه يف صعيد من أكثر على إخفاقات السياسية – العسكرية املؤسسة واجهت لقد
 املقاومة قدرة تقويمهما يف فاحشة خطاءأ والسياسية العسكرية القيادتين ارتكاب إىل أدى استخباراتي فشل )1(

 املستقبلي، منظورها ويف العسكرية، املؤسسة يف الفشل هذا وتأثير. واسعة معركة إلدارة واستعدادها اللبنانية
  .جداً كبيراً  سيكون

 التي األهداف من عدد حتقيق ويف احلرب، حسم يف منها، اجلوية سيما وال اإلسرائيلية، احلرب تكنولوجيا فشل )2(
 ثمرة انهيار إىل أدى ما وهو للمقاومة، سهالً  هدفاً كانت إذ البرية، احلرب يف املركافا دبابة فشلت كما. لها حددت
  .لصناعتها الهندسية التكنولوجيا يف الطائلة واالستثمارات األبحاث من طويلة أعوام

 احلرب إنهاء يف وفشل االستراتيجي، العمق وعن اإلسرائيلية الداخلية اجلبهة عن بعيداً املعركة إبقاء يف فشل )3(
  .اإلسرائيلي اجلانب يف اخلسائر وبأقل قصير وقت يف

 وإمالءاته اجليش جتاذبات أسيرة كانت التي السياسية القيادة تخبط حقيقة عن كشف املعركة إدارة يف ارتباك )4(
 اتخاذ يف االتزان وعدم التخبط من حالة عكس الذي األمر أُخرى، جهة من األبيض البيت وإمالءات جهة، من

  .املناسب الوقت يف املالئمة القرارات
 أمل على غزة، قطاع على العدوان توسيع نحو تدفع اإلسرائيلي اجليش يف كثيرة عناصر أخذت اإلخفاقات هذه أمام
 هناك املقاومون يتسلح أن قبل بسرعة العمل وبحجة بها، احمليطة واملناطق سديروت على الصواريخ إطالق وقف

 اجليش قيادة أن واحلق. كبيرة معضلة أمام قريبة فترة خالل إسرائيل تضع قد الصواريخ من جديدة بأنواع
 هل: هو املطروح السؤال لكن. لبنان يف أُهدرت أن بعد يقهر ال الذي اجليش صورة تستعيد أن تريد اإلسرائيلي

 بهزيمة يقهر ال الذي اجليش وسيمنى الساحر على سينقلب السحر أن أم سائغة، لقمة الفلسطينية املقاومة ستكون
  أُخرى؟ وانتكاسة جديدة

  :إذ وعوامله، اإلسرائيلي – العربي الصراع آليات حكمت التي املسلمات من كثير يف النظر إعادة احلرب فرضت لقد
 حالة أنتجتها معينة ثوابت على عقود طوال اعتمدت التي اإلسرائيلية األمنية النظرية يف كبيراً تغييراً أحدثت )1(

  .العربي والعجز االمتثال
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 الصمت حالة من انتقل فقد. برمتها املقاومة موضوع يخص فيما العربي املوقف يف سلبي نوعي تطور حدث )2(
 حركة فوز بعيد بالتشكل بدأ فقد فجائياً، يكن مل املوقف هذا أن واحلقيقة. إجهاضها على العمل حماولة إىل

 من اجلزء حتى األطراف جميع شمل واسع جتمع نشوء شهدنا إذ الفلسطينية، التشريعية االنتخابات يف" حماس"
 الرسمي املوقف يأتي أن غريباً  ليس لذلك. سياسية وكحركة مقاومة كحركة" حماس" جتربة إلجهاض منها احمللي
 ضد االصطفاف إىل مضطرة صارت األنظمة هذه أن يعني الذي األمر وضوحاً، أكثر األخيرة املواجهة من العربي

  .استقرارها على احلفاظ أجل من مقاومة حركة أي
 هو ذلك ودليل. واملبادرة املبادأة من مرحلة إىل الفعل وردات النفس عن الدفاع مرحلة من املقاومة انتقلت )3(
  .الله حلزب  "الصادق الوعد" وعملية غزة قطاع يف" املتبدد الوهم"

 إسرائيل يف السياسية القيادة تبدي مرة فألول. الفلسطينية الساحة على سياسياً حراكاً األخيرة احلرب ولّدت
 الفلسطينية القيادة نرى دائماً كنا وقد. ذلك هو يطلب أن دون من الفلسطينية السلطة رئيس مع للجلوس استعدادها

 الفلسطينية، الوطنية السلطة رئيس أن حد إىل األمور، اختلفت فقد اآلن أمّا. اإلسرائيلية القيادة مع للجلوس تلهث
 من عدد تقاطر شهدنا كما. اللقاء لهذا اجليد التحضير يتم أن قبل أوملرت مع يجلس لن أنه أعلن عباس، حممود

 اجلوالن ملف احلرب هذه فتحت وكذلك. وأنان بلير إىل إضافة املنطقة، إىل األوروبية الدول يف اخلارجية وزراء
  .اإلسرائيلية واملعتقالت السجون يف واألسرى

 نائب دفع الذي األمر موزونة، سياسة خالل من املقاومة حول اجلماهير التفاف أهمية مدى أيضاً احلرب كشفت
 وما. فلسطين يف اللبنانية التجربة استنساخ عن احلديث إىل مرزوق، أبو موسى ،"حماس" لـ السياسي املكتب رئيس

 االنتصار" شعار حتت ،6/10/2006 فيه الواقع اجلمعة يوم غزة يف إليه" حماس" دعت الذي احلاشد املهرجان
 االقتصادي احلصار من الرغم على ،"حماس" تمكنت إذ. ذلك على دليل إالّ ،"األشرار ملؤامرات ورفضاً األحرار خليار

  .الديمقراطي الشعب وخيار املقاومة خيار حلماية مليون نصف نحو حشد من والسياسي،
 وانتماءاتها، مشاربها خمتلف وعلى الفلسطينية، املقاومة تقوم أن يقصد مرزوق أبو عنه حتدث الذي االستنساخ
 تأسيس على تعمل وأن الفلسطينية، الساحة على ممارساتها يف جذرياً النظر وإعادة اللبناين، الدرس باستيعاب

 يف يكون وبذلك عليها، الفصائل جتمع التي الفلسطينية بالثوابت الصادق االلتزام خالل من حقيقية وطنية وحدة
  .تاريخي إجناز حتقيق الفلسطينية املقاومة قدرة

 أن وبعد اإلسرائيلي، للطرف فادحة بخسارة أوزارها السادسة احلرب وضعت أن بعد إنه القول يمكن النهاية، يف
 جانب إىل الفلسطينية، الساحة داخل الضغط ممارسة األميركية املتحدة الواليات بدأت للمقاومة، النصر حتقق
 الفلسطيني السياسي النظام وتقوض وتفشلها املنتخبة احلكومة تزيح كي واالقتصادي، السياسي احلصار تشديد

 اإلسالمية، احلركات أن الحقاً  لتدعي وذلك إسالمية، حركة ديمقراطية، بطريقة فيه، احلكم سدة إىل وصلت الذي
 من واخلوف الذعر أصابهم من كل إىل الثقة إعادة يتم وبالتايل الفشل، مصيرها خارجه، أو احلكم يف كانت سواء

  .الفلسطينية الساحة أو اللبنانية الساحة على سواء املقاومة، حركات انتصار
 ضغوط عليه مورست إذ". حماس" حكومة إلطاحة مازن أبو الرئيس على الضغط خطوات تأتي السياق هذا ويف

. تأليفها على االتفاق تم حال يف الوطنية الوحدة حكومة تأليف هنية إسماعيل األستاذ تكليف عدم أجل من كبيرة
 يف ودجمها" حماس" الستدراج احلوار طريق عن إليه يصبو ما حتقيق على يحرص الفلسطينية السلطة رئيس لكن

  .الدولية واملتغيرات الواقعية عن احلديث خالل من السياسية التسوية
 الشعب معنويات ورفعت سائدة، كانت التي الهزيمة لثقافة حداً وضعت األخيرة احلرب إن القول يمكن وبهذا

 أمام مصراعيه على الباب فتحت الذي الوقت يف الوطنية، باملقاومة املنطقة شعوب ثقة وعززت الفلسطيني،
 ما وتصنيفها املنطقة يف العربية البنية وتفكيك االحتالل، ملصلحة حلول فرض حملاولة املباشر الدويل التدخل

  .عربية داخلية صراعات إىل إسرائيل ضد الصراع حتويل يتم كي ومتطرف، معتدل بين
 فإسرائيل. املنطقة يف تسوية خلريطة جديدة أسساً ربما، وأرست، الراكدة املياه فعالً  األخيرة احلرب حركت لقد

 عاجزة ووقوفها اللبنانية املقاومة أمام خسارتها بعد عربي طرف أي مع مقبلة حرب ألي حساب ألف حتسب باتت
  ▄.البعيد املدى على اإلسرائيلي املشروع نهاية بداية هي األخيرة احلرب فإن لذلك. الفلسطينية املقاومة أمام
 
 
 



  59، ص )2006 فيرخ( 68، العدد 17المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية  تالباقم

 

6 
 

  *احلوراين حممد
 إسرائيل هو احلقيقة هذه يدرك من وأكثر. اإلسرائيلي الردع صورة اهتزاز هي للحرب جداً امللموسة النتائج إحدى
 على حدثت كانت وإن احلرب، أن أعتقد وأنا. األخيرة حربها يف تنتصر أن تستطع مل أنها تماماً تعرف فهي. نفسها
 الذي العراق، يف مالحمه من مهمة أجزاء تبدت جديد، أوسط لشرق أميركية برؤية مرتبطة فإنها لبنانية، أرض
 يد على عراقيين ومن عراقيين، يد على عراقيين من املسفوك الدم مظلة حتت التقسيم، إىل أُخرى وراء خطوة يذهب

 دول من لبنان خارج أطراف حلساب أيضاً وإنما لبنان، حلساب بالضبط ال أيضاً خيضت حرب وهي. أميركيين
  .اإلقليم

 خاص طائفي توازن يحكمه لبنان أن ومعروف. الدولة بموضوع يتعلق لبنان يف عميقاً حواراً أثارت احلرب هذه
 يقبلون مشتركاً، قاسماً تشكل دولة لديهم سيكون هل: هو وجوهري مهم سؤال عن سيجيب من هم واللبنانيون. به
  ال؟ أم لوائه، حتت ويعملون فيه، ويتشاركون به،
 التي واألسئلة باحلرب يتعلق لبنان يف أحدهما: ظرفين هناك أن أعتقد فأنا الفلسطينية، القضية إىل بالنسبة أمّا

 املطروحة األسئلة أحد لذلك. وحصار أزمة حالة تعيش التي بفلسطين يتعلق واآلخر ،1701 الدويل والقرار طرحت
 يتعلق كلي سياق يف الفلسطينية، األرض يف" حماس" مثل معين تنظيم ملصلحة سيؤثر الله حزب أداء هل: هو

 حزب أداء عن قوي انطباع وصلنا كان وإن. ال هي اإلجابة أن أعتقد أنا العربي؟ العامل يف اإلسالمية باحلركات
 يخص فيما الفلسطيني الشعب وجتربة. باهظ أيضاً هو لبنان دفعه الذي الثمن أن جتاهل يمكن ال إنه إالّ الله،

 جيد أداء بشأن الساحة يف إجماع يوجد ال أنه وأعتقد. فادح ثمن له اجليد األداء حتى أنه إدراك إىل تقوده األثمان
 القضية بكل تتعلق ال حزبية ألسباب أدواتها استعملت ما كثيراً املقاومة أن بمعنى. فلسطين يف للمقاومة

. هدف خدمة يف املقاومة جلعل أو األمر، هذا لتحقيق املالئم الزمان أو الوسيلة أحياناً تختر مل أنها كما. الفلسطينية
  .سياسي هدف لتحقيق وسيلة منها أكثر استقطاب أداة كانت أنها ويبدو

 همومه طابع عن تركيزه أزاح الفلسطيني اجملتمع أن أعتقد ال الفلسطينية، الساحة يف واالنسداد التأزم ظل ويف
 مل فهي. معين طرف ملصلحة احلرب لهذه تأثير من هناك يكن مل اعتقادي يف. يبدو كما واخلالد األزيل اليومي،

  .إطالقاً آخر، طرف حساب على الفلسطينية الساحة يف طرفاً تعزز
. الفلسطينية الساحة يف أثر قد السابقة، املواجهات يف أو احلرب هذه يف كان إن الله، حزب سلوك أن إنكار يمكن ال

 العوامل أحد كان لبنان، يف املقاومة ضربات حتت حدث أنه بدا الذي ،2000 سنة لبنان من اإلسرائيلي االنسحاب
 السياسي، األفق وبانسداد الداخلي، باالحتقان تتعلق أُخرى عوامل هناك طبعاً،. االنتفاضة إىل بالنسبة الدافعة
  .النهائي احلل بشأن ديفيد كامب مفاوضات وبفشل

 وإن قهرها، يمكن ال جهة ليست إسرائيل إن تقول الناس وعي يف فكرة تكوّن اجتاه يف احلرب هذه أثرت األقل، على
 أن وأعتقد. الناس وعي يف أكثر جمسدة بدت الفكرة لكن. الفلسطينية الساحة يف جديدة ممارسة ذلك على يترتب مل

 من تصريحات تطلق وهي. اخلطوات من جمموعة هذا إدراكها على ورتبت. احلقيقة هذه يدرك من أكثر هي إسرائيل
 بفشل العميق شعورها من ناجت وهذا. العسكري تفوقها لتأكيد حماولة يف مقبلة، جولة هناك بأن آخر إىل وقت

  .لبنان على العسكري باملعنى حربها
 على له قدمت إذ ،1973 سنة منذ له تتوفر مل فرصة الفلسطيني للجانب وفرت احلرب هذه أن يرى من هناك: سؤال
 الفلسطينية، الدولة مشروع أمام جديد من الباب فتحت فقد وبذا. به ويحلم يتوقعه يكن مل انتصاراً فضة من طبق
  .حتقيقه ممكناً يعد ومل انتهى كأنه بدا الذي

 أكثر مدركاً أصبح الدولية القوى من فكثير. الفلسطيني املوضوع ملصلحة أثرت احلرب. نعم الزاوية، هذه من: جواب
 بدأ الذي املناخ هذا أن أعتقد لكنني. الفلسطينية املشكلة هو األوسط الشرق يف املشكلة جذر أن مضى وقت أي من

 مسار استعادة اجتاه يف وتثميره معه وللتعامل لتفعيله مستعدين غير فيها هم حلظة يف للفلسطينيين أتى يتكوّن
 فيها فازت التي االنتخابات، عن جنم الذي الوضع فلدينا. واالستقالل احلرية نيل إىل بالتدريج، بهم، يؤدي

 سياسات تبني وبين التاريخي الشعار بين املفاضلة يف التفكير منطقة يف زالت ما حكومة ولدينا ،"حماس"
" حماس" قرارات أن وخصوصاً أمرها، لتحسم كثير وقت لديها ليس وذاك، هذا وبين. الفلسطيني الشعب ملصلحة
 أن يريد من مهمة يصعب وهذا. السياسة على مما أكثر األيديولوجيا على قائمة سياستها ألن طويالً، وقتاً تستلزم

 نطاقاً، أوسع حركة من جزء هي إذ حملياً، ليس" حماس" فقرار ذلك، فوق. واقعية سياسة تتبنى" حماس" يجعل
 إىل بالنسبة الفلسطيني املوضوع يكون وربما. حصراً يدها يف ليس بفلسطين، يتعلق فيما قرارها، فإن لذلك. دولية
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 يتفوق بفلسطين، تتعلق سياسات توضع ربما لذلك. اإلسالمي العامل استنهاض أداة هو املسلمين اإلخوان حركة
 وحل الفلسطيني، األمل إنهاء على العامل، يف اإلسالمية احلركات ودعم اإلسالمي، العامل استنهاض هدف فيها

  .الفلسطيني املوضوع
 يرى من هناك لكن. الداخلي وضعنا بسبب لبنان يف االنتصار استغالل نستطيع ال أننا يرى من فعالً هناك :سؤال

 مما انطالقاً  سياسة يصوغ أن يستطيع فالرئيس. صعبة قرارات اتخاذ على قادرة قيادة إىل االفتقار هو السبب أن
 ليس احلل أن أي. توقع غير على جاءتنا التي الثمينة الفرصة من االستفادة من يمكننا قد السياسة هذه ومثل حدث،

 أغلبية تقنع سليمة سياسة حتديد يف وإنما وسط، سياسي حل إىل للوصول" حماس" حركة مع املساومة يف
  .وراءها السير إىل وتدفعهم الفلسطينيين،

 من مستمدة وفعالة نشيطة سياسة يضع أن الرئيس إمكان يف أن أعتقد لكنني. السهولة بهذه ليس األمر :جواب
 األمر لكان نهائي حل أجل من دويل مؤتمر إىل بالذهاب تتعلق املسالة أن لو. الفلسطينية التحرير منظمة مسار

 إىل الفصائل إسار من املسألة تخرج وهنا عليه، معروض حل أمام عندئذ سيكون الفلسطيني فاجلمهور. واضحاً
 فينطوي الطريق، خريطة اآلخر، اخليار أمّا. رفضه أو االتفاق بهذا الفلسطيني الشعب قبول وهي األوسع، املنطقة

 النهائي احلل مقومات أن عن فضالً جدية، فلسطينية داخلية مشكلة تخلق أن شأنها من املراحل من جمموعة على
  .فيه حمددة غير

  
 لكن. معنا الفلسطيني اجلمهور وسيكون مباشرة، الطريق نختصر أن يمكن النهائي للحل مؤتمر إىل ذهبنا إذا

  .السالم استحقاقات لدفع دويل مؤتمر إىل للذهاب مستعدة غير إسرائيل
 اإلسرائيليون يراه بما يتعلق أالّ يجب األمر لكن. الطريق خريطة دوامة إىل العودة مصلحتنا يف ليس إذاً :سؤال

 بدءاً  كلها، املنطقة يف مأزومة عامة والغربية األميركية السياسة. أيضاً نحن نراه بما بل فقط، وغيرهم
 إننا للمعنيين نقول أن اللحظات من حلظة يف نحن نستطيع وبالتايل. ولبنان وإيران بالعراق مروراً بأفغانستان،

 شيئاً  لنا قدمتم إذا إالّ الفلسطينية، القضية اسمه الذي املنطقة، يف الرئيسي الصاعق لكم ونفجر بلة الطين سنزيد
 نحن. احلاضر إىل ال املاضي، الزمن إىل تعود إلينا بالنسبة فهذه الطريق؛ خريطة إىل ارجعوا لنا تقولوا ال. جدياً
 تمتد مفاوضات نتحمل أن نستطيع ال. ذلك من أكثر به للقبول مستعدين ولسنا عاماً، أربعين منذ االحتالل حتت

  .الفعل إىل تبادر وال اآلخرين، تنتظر الفلسطينية السياسة بأن أحياناً نشعر. أُخرى أعواماً
 هو احلل إىل الطريق أن على يصر واضحاً موقفاً التحرير منظمة تتخذ أن وأتمنى. تقول ما على أوافق :جواب

 والتي والشياطين، بالتفصيالت املآلنة املراحل سياسة جربنا فقد. النهائي احلل أجل من دويل، مؤتمر إىل الذهاب
 سياسة وجود عدم منها استراتيجية، علل جمموعة شابه الفلسطيني املوقف أن أعتقد وأنا. الفشل إىل انتهت

 هو ما مع نتعامل فنحن الفلسطيني، املوقف وطرح للمبادرة إرادة وجود عدم ومنها تفكير، بعد متخذة فلسطينية
  .متلقياً طرفاً وجعلنا املبادرة، أفقدنا الوقت مع وهذا. علينا مطروح

 يجيد ال لكنه واقعية، بأهداف وقطب ،"]حماس[" واقعية سياسة أي دون من قطب: قطبين تنافس ظل يف اآلن نحن
 أرى وال. ضائع بأنه املواطن شعر لذلك. الفلسطينية األزمة يعمق الذي األمر إليها، بالوصول كفيلة سياسة وضع

 غير الفلسطينية الساحة يف القائم االستقطاب أن منها كثيرة، موضوعية ألسباب املأزق، لهذا حالً  القريب األفق يف
 يظهر عنفاً تفرز الثقافة من نوعاً ينتج وهذا. وطنية أرضية بال حزبيته، يف مغرق حزبي، استقطاب فهو. موضوعي

 يف هنا موجودة ليست القرار سلطة إن ثم. الضفة مناطق بعض يف أو غزة، يف يجري كما آخر، إىل وقت من
 إىل هي تبادر سياسة وضع عن التحرير منظمة عجز وهناك. املسلمين اإلخوان بحركة يتعلق فيما فلسطين

 متهالكة، بنى التنظيمات من كثير يف التنظيمية البنى إن ثم. األزمة يعمق الذي األمر لها، أنصار وكسب ترويجها،
 ▄.واالستقالل احلرية يف يتمثل هدف لديها وطنية حركة أننا وهي األصلية، املهمة نسيت

  
  *جرار خالدة

 األهداف فقط تكن مل لبنان على اإلسرائيلية احلرب أهداف أن املنطقة يف األمور جملريات املتتبع على خافياً يعد مل
 وتصفيته، الله حزب سالح ونزع األسيرين اجلنديين استعادة أي حتقيقها، يف وفشلوا اإلسرائيليون أعلنها التي

 إطار يف اإلسرائيلية - األميركية املصالح وفق املنطقة ترتيب بإعادة وترتبط كثيراً، ذلك من أبعد كانت وإنما
 وكان احلرب، ذروة يف رايس، كوندوليزا األميركية، اخلارجية وزيرة به بشرت الذي ،"اجلديد األوسط الشرق" مفهوم
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 وفرض أشكالها، بمختلف واملمانعة املقاومة قوى تصفية إىل يهدف وهو. قبل من به نادى أن سبق بيرس شمعون
 على واقتصادياً  سياسياً  ورؤيتهما هيمنتهما فرض وبالتايل السياسية، للتسوية اإلسرائيلية - األميركية الرؤية
  .األوسط الشرق منطقة كامل

 يف منيعاً  سداً كلها شكلت حتقق، الذي العسكري واالنتصار اللبناين، والشعب الله حزب مقاومة وصالبة صمود لكن
 األميركية القوات تواجهها التي احلقيقية الصعوبات مع لبنان يف األميركي الفشل ويترافق. اخملططات تلك وجه

 إىل أشرت والتي الفلسطينية، االنتخابات عنها أسفرت التي النتائج ومع املتصاعدة، املقاومة ظل يف العراق يف
 حتقيق أن ليؤكد واإليراين، السوري املوقفين يف املمانعة صمود ومع الفلسطينية، واملمانعة املقاومة استمرار
 موجودة، املقاومة دامت ما البعض، يعتقد كما سهالً أمراً ليس املنطقة يف اإلسرائيلية - األميركية األهداف
  .خياراتها حول شعبي التفاف أوسع وحتقق وسالحها، بثوابتها وتتمسك

 زعماء مع ولقاءاتها) 2006 أكتوبر/األول تشرين أوائل يف( للمنطقة األميركية اخلارجية وزيرة زيارة جاءت وقد
 احلرب آلة حتقيقه عن عجزت ما لتحقيق السعي أجل من الفلسطينية، والسلطة ومصر واألردن العربي اخلليج

  .بإيران املتعلقة األهداف إىل إضافة وفلسطين، لبنان يف اإلسرائيلية
 ستلقي حكيمة، وكقيادة منظمة كقوة العسكري، الله حزب انتصار يف املتمثلة احلرب، نتائج إن القول ويمكن

 أو إسرائيل، على انتصر متميز نموذج تثبيت ناحية من سواء جماالت، عدة يف الفلسطيني الوضع على بظاللها
 القيادة بصالبة املتعلقة الدروس استخالص ناحية من أو اللبناين، الداخلي الوضع تعقيدات مع التعامل كيفية

  .إلخ واملقاومة، التنظيم وقوة والسرية وحكمتها
. أوسلو واتفاق الطريق كخريطة التسوية، ملشاريع الرافض الفلسطيني املوقف سيتعزز السياسية الناحية من

 أن سيما وال املشاريع، هذه يف الرسمي الفلسطيني االنخراط منع يف للنجاح فرصة بالتايل، لديه، وسيكون
  .الفلسطيني امللف يف تنازالت أي تقدم مل األميركية، اإلدارة من مدعومة إسرائيل،

 مواصلة على وسيساعد االحتالل، إلنهاء أسلوباً املقاومة بخيار التمسك إىل الفلسطينيين أغلبية سيدفع ما وهذا
 مع التعامل الدويل اجملتمع على يفرض الفلسطينية، القوى تعدد ظل يف موحد، سياسي برنامج لبلورة املساعي
  .أكثر بجدية الفلسطينية احلقوق

 الذي األمر الله، حزب كنموذج وصلب مقاوم نموذج بتبني املطالبة األصوات ستتعاىل الشعبي املستوى وعلى
 من االقتراب مع يتالءم بما أدائها تقويم وإعادة النموذج هذا دراسة الفلسطينية واألحزاب القيادات على سيفرض

 الداخلي، واإلعداد البناء وخيار الشامل، باملعنى املقاومة بخيار الثقة تعزيز كله، ذلك من واألهم. النموذج هذا
  .واخلارجي الداخلي الشأن إدارة يف السياسية واحلكمة

 الفلسطيني الشارع يف اإليجابية ذلك وتفاعالت الله، حزب حققه الذي واالنتصار احلرب نتائج أن يف كذلك شك وال
 اللبناين االنتصار إلفراغ قواها استنفار إىل نفسه، الوقت يف األميركية، اإلدارة كلها ستدفع واإلسالمي، والعربي

 زيارة جاءت اإلطار هذا ويف. الثانوية الصراعات من دوامة يف املمانعة قوى إدخال عبر مضمونه، من الكبير
 ▄.ومقاومته منه واحلذر ذلك، إىل االنتباه اجلميع من فاملطلوب لذا. للمنطقة رايس

  
  *رأفت صالح

 واملسبق اجليد والتخطيط مالتنظي حسن على اعتمادها بفعل الله، حزب بقيادة اللبنانية الوطنية املقاومة استطاعت
 واستنادها للمعركة، والسياسية العسكرية إدارتها حسن وبفعل أعوام، ستة طوال ذلك سرية على واحملافظة للحرب،

 الدولة ومؤسسات السياسية قواه ووحدة االجتماعية، وفئاته طوائفه بمختلف اللبناين الشعب وصمود احتضان إىل
 اإلسرائيلية الردع قوة تهشم أن يوماً، 33 امتداد على اإلسرائيلي للعدوان التصدي أثناء يف جتلت التي اللبنانية

 احلكومة سعت التي للعدوان املعلنة األهداف كل تفشل وأن ،"يقهر ال الذي اإلسرائيلي اجليش" صورة وتهز
 ونزع األسيرين، اجلنديين عن اإلفراج مقدمها ويف لبنان، على العدوانية حربها وراء من لتحقيقها اإلسرائيلية

 العدوان الستثمار سعت التي اإلسرائيلية -  األميركية املشاريع حتبط أن استطاعت كما. وتفكيكه الله حزب سالح
  .الشقيق لبنان على االستسالم وفرض
 يف ما بأحدث اإلسرائيلي اجليش وإمداد اإلسرائيلي للعدوان املعلن دعمها عن عبرت التي األميركية، اإلدارة

 إلسرائيل الدولية السياسية احلماية تأمين على عملت والتي الذكية، الصاروخية القذائف من األميركية الترسانة
 الوقت إسرائيل تعطي كي النار إطالق لوقف مبكر قرار اتخاذ من ومنعه الدويل األمن جملس دور تعطيل خالل من
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 الطائفية روح إثارة عبر حالياً، تسعى لكنها. أيضاً الفشل األُخرى، هي حصدت، املوهوم، االنتصار لتحقيق الكايف
 يف اإلسرائيلي العدوان فشل التي األهداف لتحقيق لبنان، يف والقوى والفئات الطوائف بين السياسي واالنقسام

  .حتقيقها
 واحتضنت اإلسرائيلي، العدوان ضد الشقيق لبنان جانب إىل وجوده أماكن خمتلف يف الفلسطيني الشعب وقف

  .العدوان وهجّرهم منازلهم دُمرت الذين اللبناين اجلنوب أبناء إخوته وضعها، تعاسة على لبنان، يف خميماته
 القوة على اعتمدت التي اإلسرائيلية للسياسة الذريع الفشل اإلسرائيلية -  اللبنانية اجلبهة على احلرب أكدت لقد

 اجلانب األحادية احللول سياسة جدوى عدم أثبتت كما. العربي احمليط مع الصراع حل يف الغير أراضي واحتالل
 أنه بأسره وللعامل لإلسرائيليين جديد، من وأبرزت،. غزة قطاع يف وكذلك اللبناين، اجلنوب يف إسرائيل اتبعتها التي
 االحتالل واستمرار الفلسطينية القضية يف املتمثل اإلسرائيلي، – العربي الصراع جلذر وعاجل نهائي حل دون من

 يتحقق لن ،1967 يونيو/حزيران عدوان يف احتلت التي واللبنانية والسورية الفلسطينية لألراضي اإلسرائيلي
 داخل األطراف بعض وحتى والدولية، اإلقليمية القوى من كثير بدأ وقد. املنطقة يف والسالم واالستقرار األمن

 واالنتقالية، اجلزئية واحللول اجلانب األحادية احللول نهج مغادرة إىل والدعوة ذلك باستخالص فعلياً، إسرائيل،
  .اإلسرائيلي – العربي للصراع وشامل نهائي حل إىل التوصل وإىل

 أعادت التي املناطق من اإلسرائيلي االحتالل قوات وانسحاب العدوان وقف بعد تولد الذي اجلديد املناخ إن
 املشترك للعمل الفلسطينية الوطنية والسلطة التحرير منظمة قيادة أمام اجملال يفسح اللبناين، اجلنوب يف احتاللها

 لألمم العامة واجلمعية الدويل األمن جملس إطار يف الصديقة الدولية واجملموعات الشقيقة العربية الدول مع
 الضم جدار وبإزالة شعبنا، عن احلصار وفك العدوان بوقف إسرائيل تلزم جديدة قرارات استصدار أجل من املتحدة،
 الترتيبات واتخاذ االحتالل، سجون من األسرى وبإطالق الدولية، الهاي حمكمة بحكم عمالً العنصري والفصل
 الصراع أطراف جميع وبمشاركة املتحدة لألمم التابع األمن جملس برعاية للسالم، دويل مؤتمر لعقد العاجلة
 ،242 القرارات وخصوصاً بالصراع الصلة ذات املتحدة األمم راراتق تنفيذ أساس على يقوم اإلسرائيلي، – العربي

 جميع عن ونهائي كامل بشكل اإلسرائيلي االحتالل إنهاء إىل يؤدي وبحيث ،194و 1397و ،425و ،338و
 دولة وإقامة العربية، القدس مقدمها ويف ،1967 حرب يف احتلت التي واللبنانية والسورية الفلسطينية األراضي
 الالجئين حق وتأمين ،1967 يونيو/حزيران من الرابع حدود على القدس بعاصمتها السيادة كاملة فلسطين

  .منها هجّروا التي وأمالكهم ديارهم إىل العودة يف الفلسطينيين
 أن املمكن من اإلسرائيلية - اللبنانية اجلبهة على واحلرب الله حزب جتربة من أُخرى كثيرة وعبر دروس وهناك
 يف الوحدة حتقيق أهمية مقدمها يف يأتي. واألهلية الرسمية ومؤسساته السياسية وقواه شعبنا منها يستفيد
 مواجهة يف الفلسطينية الوطنية السلطة ومؤسسات الفلسطينية السياسية القوى خمتلف بين السياسي املوقف
 والنجاح القوة عوامل وتوفير شعبنا، صمود لتعزيز وذلك شعبنا، على املفروض اإلسرائيلي واحلصار العدوان
 العدوان وقف أجل من األُخرى الدولية واحملافل األمن جملس إطار يف والعربي الفلسطيني السياسي للتحرك

 – العربي للصراع وشامل نهائي حل وإيجاد شعبنا، عن واالقتصادي واملايل السياسي احلصار وفك اإلسرائيلي،
  .اإلسرائيلي

 الوفاق وثيقة ووضع الضيقة، الفئوية املصالح على لشعبنا العليا الوطنية املصالح اجلميع يغلّب بأن ذلك ويتأتى
 إسماعيل واألخ عباس حممود الرئيس األخ بين املاضي سبتمبر/أيلول مطلع يف عليه االتفاق تم وما الوطني،

 الوطنية الوحدة حكومة تأليف يف واملباشرة التطبيق موضع املقبلة احلكومة برنامج بشأن احلكومة، رئيس هنية،
 وتعزيز حماية يوفر وبما لشعبنا، واالقتصادي واملايل السياسي الدويل الدعم وحشد استحضار على القادرة
 معاجلة يف املساهمة من يمكن وبما العتيدة، الفلسطينية الدولة نواة باعتبارها الفلسطينية الوطنية السلطة

 الدعم واستئناف احلكومي، القطاع يف للموظفين الرواتب وتأمين املتفاقمة، واالجتماعية االقتصادية املشكالت
  .التحتية البنية ملشاريع اخلارجي املايل
 وتفعيل بتطوير يتعلق فيما ،2005 مارس/آذار يف القاهرة يف عليه االتفاق تم ما إجناز يف اإلسراع من بد ال كذلك

  .وجوده أماكن جميع يف لشعبنا والوحيد الشرعي املمثل الفلسطينية، التحرير منظمة
 به واالقتداء الفلسطينية، املقاومة سالح طهارة على احملافظة يف الله حزب جتربة من االستفادة من بد ال وكذلك

 العامة املؤسسات على التعدي يف استخدامه أو الفلسطينية، القوى بين اخلالفات حل يف السالح استخدام حتريم يف
 واالبتعاد املقاومة تشكيالت سرية على واحملافظة املقاومة سالح ظهور عدم على واحلرص اخلاصة، األمالك أو
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 األمن وأجهزة وقوات الفلسطينية الفصائل بين ما والتعاون التكامل على واحلرص الشكلية، االستعراضات عن
  .اللبناين واجليش اللبنانية املقاومة بين القائم بالتعاون أسوة الفلسطينية

 مبررات أية اإلسرائيلي االحتالل قوات تعطي وأالّ  النفس، بضبط تتحلى أن الفلسطينية املقاومة فصائل على أن كما
 بقرار قبل عندما وطريقته الله بحزب ذلك يف مقتدية غزة، قطاع على وخصوصاً وحصارها، عدوانها لتصعيد
 الله، نصر حسن السيد أعلن فقد. مشكالت من فيه ما كل من الرغم على معه، وتعامل 1701 رقم األمن جملس
 للقرار خرق أي نسجل أن نريد ال ألننا صبرنا نحن اآلن حتى: "قوله األخير خطابه يف الله، حلزب العام األمين
  ▄...".تقعد ولن الدنيا ستقوم شرعياً دفاعاً كان ولو قبلنا من بسيط خرق أي أن نعرف ألننا ،1701

   
  

  .الله برام مقيم فلسطيني وكاتب شاعر(*) 
  ".الفلسطينية الدراسات جملة" حترير هيئة عضو(**) 

  .الفلسطينية التحرير ملنظمة التنفيذية اللجنة عضو(*) 
  ").حماس(" األسرى شؤون وزير(*) 
  ".فتح" حلركة الثوري اجمللس عضو(*) 
  .سطينفل لتحرير الشعبية اجلبهة عن التشريعي اجمللس عضو(*) 
  ).فدا( الفلسطيني الديمقراطي لالحتاد العام األمين(*) 

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


