امللف  /مقابلة 047

غزة  ...2014انتصار الصمود

فلسطين هي البوصلة

(حوار مع رمضان عبد الله ش ّلح ،األمين العام
حلركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطين)
أجرى الحوار :هيئة التحرير

هل انتهت احلرب على غزة بوقف إطالق النار بعد  51يوم ًا من الصمود البطويل الذي
صنعه الشعب الفلسطيني وقواه املقاومة؟ أم إن هذه احلرب ستدخل تاريخ فلسطين
ال من ملحمة املقاومة املستمرة منذ بدايات الغزو الصهيوين؟
بصفتها فص ً
تقوم أداءها العسكري
كيف تقرأ املقاومة جتربتها خالل معركة الصمود هذه ،وكيف ّ
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وانتصارها املعنوي واألخالقي على االحتالل اإلسرائيلي؟
أسئلة غزة هي أسئلة النضال الفلسطيني ضد الغزاة ،ومن الضروري أن ُتقرأ كنافذة
تفتح أسئلة احلاضر واملستقبل ،ولذا كان ال ب ّد من حماورة أحد قادة املقاومة ،الدكتور
رمضان عبدالله ش ّلح األمين العام حلركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطين الذي أدى تنظيمه
دور ًا أساسي ًا يف املقاومة العسكرية ،ويف بلورة األهداف السياسية التي طرحها الوفد
الفلسطيني املفاوض يف القاهرة .كما أن حركة اجلهاد اإلسالمي قامت بدور توافقي يف
الساحة الفلسطينية من دون تقديم أي تنازل بشأن ثوابت املقاومة.
وجرى هذا احلوار مع األمين العام حلركة اجلهاد اإلسالمي ،على ثالث مراحل :يف املرحلة
األوىل أع ّدت هيئة حترير "جملة الدراسات الفلسطينية" جمموعة من احملاور  /األسئلة
ُأرسلت إىل رمضان عبدالله ش ّلح الذي أجاب عنها خطي ًا؛ يف املرحلة الثانيةأعددنا جمموعة
من األسئلة اإلضافية على النص الذي ُأرسل الينا وذهبنا إىل لقاء معه دام ساعتين تقريب ًا،
وقد ناقش بروح ديمقراطية عالية أسئلتنا ومالحظاتنا؛ يف املرحلة الثالثة أرسل إلينا بعد
يومين ملحق ًا مكتوب ًا يجيب على أغلب استفساراتنا ،فقمنا بإدراجه يف سياقه داخل النص.
ونود أن نشير يف النهاية إىل أن هذا النص املنشور صاغه األمين العام حلركة اجلهاد
ّ
اإلسالمي بلغته.

I

املقاومة الفلسطينية :نحو
مراجعة شاملة
 ماذا تقول عن حرب غزة
وإعادة بناء املشروع الوطني
الفلسطيني؟

 احلرب الصهيونية على غزة،
هذه املرة ،والتي استمرت واحداً
وخمسين يوم ًا ،ليست جمرد
حلظة عابرة يف تاريخ الصراع،
وإنما هي حمطة تاريخية يجب
أن يكون لها أثرها الذي يوازي
حجمها على الصعد كافة .وإذا
أردنا أن نلمس أثرها يف مستقبل
املشروع الوطني الفلسطيني ،فإننا ،وبكل صراحة ،لدينا خشية من أن ما يسمى املشروع
الوطني ،بوضعه الراهن ،ال يستطيع أن يستوعب أو يهضم إجنازات أو إيجابيات املعركة ،وال
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مما خ ّلفته من آثار سلبية من دمار
يقوى على مواجهة حتديات ما بعد احلرب ،أو التخلص ّ
وجراحات .وهذه اخلشية نابعة من عمق األزمة التي يعيشها املشروع الوطني الفلسطيني،
والتي حتولت ،منذ زمن ،إىل مأزق وحالة من انسداد األفق ،جعل كثيرين يتساءلون :هل
هناك مشروع وطني فلسطيني؟ أو أين هو املشروع الوطني؟ وما هي أهدافه؟ ما هي أدواته
ووسائله؟ ما هي إمكاناته؟ ما هي حتالفاته؟ ما هي آفاقه املستقبلية ،يف ظل التحوالت
الكبرى التي تعصف باملنطقة ويشهدها العامل؟
يف اإلجابة عن هذه األسئلة ،قلت قبل أكثر من عامين ،إن املشروع الوطني الفلسطيني
الذي حملته منظمة التحرير ،بعنوان "حل الدولتين" ،قد انتهى .وهناك أسباب كثيرة ال تخفى
ال تطرحه
على أحد ،توصل إىل هذه النتيجة .لكن ،هل هذا يعني أن هناك مشروع ًا وطني ًا بدي ً
ال أو "اجلهاد"؟ األمر ليس بهذه البساطة ،فاملشروع الوطني ليس برناجم ًا
"حماس" مث ً
انتخابي ًا يطرحه البعض لبناء سلطة حتت مظلة االحتالل ،وال هو رصاص أو صاروخ تطلقه
املقاومة ،مع أهمية ذلك .املشروع الوطني يف احلالة الفلسطينية ،أكبر وأعقد من ذلك كثيراً،
ألنه يجيب عن سؤال املصير ،بالنسبة إىل األرض واإلنسان ،ليس بمعزل عن كل ما جرى يف
عما يجري يف الواقع ،أو ما يحمله املستقبل.
التاريخ ،تاريخ الصراع ،وال ّ
وبالعودة إىل أثر حرب غزة يف إعادة بناء املشروع الوطني نقول إن إعادة بناء املشروع
الوطني الفلسطيني تتوقف على عدة عوامل أو حمددات:
ال :الوضع الفلسطيني بجميع مكوناته وعالقاته الداخلية ،أي العالقة الفلسطينية ـ
أو ً
جراء حالة االنقسام.
الفلسطينية التي عانت وال تزال تعاين ّ
ثاني ًا :الصراع مع الكيان الصهيوين ،وال أقول العالقة الفلسطينية ـ اإلسرائيلية ،ألين ال
أستطيع النظر إىل دولة االحتالل إ ّ
ال بمنظور الصراع.
ثالث ًا :العالقة الفلسطينية ـ العربية واإلسالمية ،وأقصد هنا العمق العربي واإلسالمي
للقضية ،وأي حاضنة يمكن أن تتوفر للمشروع الوطني الفلسطيني.
رابع ًا :أخيراً ،هناك العامل الدويل ،أو املوقف الدويل من قضية فلسطين ،بل من الشعب
الفلسطيني وحقوقه ومقاومته ومستقبله.
وإذا فحصنا أثر حرب غزة يف هذه العوامل أو احملددات األربعة ،فإنه يمكن أن نعرف
أثرها يف عملية إعادة بناء املشروع الوطني الفلسطيني ،والتي من وجهة نظري ،ستكون
إيجابية باحملصلة أو ملصلحتنا ،لو استطعنا التقاط هذه اللحظة التاريخية واستفدنا من
مفاعليها.
 ماذا عن أسئلة الوحدة الوطنية؟

 ال يمكن احلديث عن الوحدة الوطنية من دون احلديث عن "الوطنية الفلسطينية" التي
جتمعنا .وهذا ما سأتطرق إليه عند احلديث عن دور اإلسالميين.
األصل أننا مازلنا يف مرحلة كفاح وطني ،واحلركة الوطنية مل تنجز بعد شيئ ًا من أهدافها
التي انطلقت من أجلها منذ بدايات الصراع .ويف مرحلة التحرر أو الكفاح الوطني ،الوحدة
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ليست ترف ًا ،وليست خياراً ،بل إنها واجب ،وضرورة مصيرية ،وشرط وجود للكل الفلسطيني.
شعاري" :الشعب يريد إنهاء
لهذا ،رأينا الشعب يف ظل االنقسام ،وبكل عفوية وصدقية ،يرفع
َ
االنقسام"؛ "الشعب يريد إنهاء االحتالل" ،فالتخلص من االنقسام ،والتخلص من االحتالل،
هدفان متالزمان ،ألن الوحدة واحلرية وجهان لعملة واحدة.
لكن يبقى السؤال األهم :هل الوحدة الوطنية التي يطرحها البعض اليوم ،هي جمرد
تكتيك لتحقيق بعض املكاسب اآلنية ،أم هي استراتيجيا نضال؟ لألسف ،منذ أن دخلت
الساحة الفلسطينية نفق التسوية ،هبط حديث الوحدة من االستراتيجي إىل التكتيكي ،ومن
الكلي إىل اجلزئي ،أو من الكبير والشامل إىل الصغير والتفصيلي.
أما
املعيار.
وهو
العنوان
فهو
كان احلديث عن الوحدة سابق ًا يبدأ بالبرنامج السياسي،
ّ
اليوم ،فيستحيل التوافق على برنامج سياسي موحد ،بل إنه حتى التوافق على خطط للتحرك
السياسي أصبح عسيراً ،ولذلك اع ُتبر تشكيل الوفد املوحد يف مفاوضات القاهرة يف أثناء
احلرب على غزة إجنازاً! لكن هل هذا يعني أن نفقد األمل؟ بالتأكيد ال .ال بد من احملاولة
لتلمس عناصر الوحدة الوطنية ،وهنا لن أتكلم عن وحدة الدم واملصير ،أو وحدة األرض
والتاريخ ،وال سيما أن هذا كله مهدد.
سأحتدث عن أربعة عناوين عملية يمكن أن تشكل مرتكزات للوحدة:
األول :الهدف ،أي ماذا يريد الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية؟
فمنذ بداية الصراع إىل البرنامج املرحلي يف سنة  ،1974كان الهدف حترير فلسطين،
كل فلسطين ،من النهر إىل البحر ..ويف البرنامج املرحلي اخ ُتزل الهدف إىل "سلطة وطنية"
على أي جزء يتم حتريره .ويف اجلزائر يف سنة  1988صار الهدف دولة فلسطينية يف حدود
 ،1967ثم جاء اتفاق أوسلو واعتراف منظمة التحرير بإسرائيل ،يف مقابل "حكم ذاتي" يف
الضفة والقطاع ،على أمل أن يتطور إىل دولة مستقلة ،حتت شعار حل الدولتين .ما حدث يف
أوسلو جتاوز البرنامج املرحلي كثيراً ،وخصوص ًا يف نقطتين مهمتين :األوىل ،أن البرنامج
املرحلي رفض أي كيان ثمنه االعتراف والصلح مع إسرائيل والتنازل عن حق العودة وتقرير
املصير ،والثانية ،أن السلطة أو الكيانية الفلسطينية تقوم على أرض يتم "حتريرها" بالكفاح
املسلح ،وال ُتستجدى باملفاوضات.
وكي ال أطيل يف هذا املوضوع،
أقول ليس هناك حركة حترر يف
 ليس هناك حركة حترر يف التاريخ اعترفت
التاريخ اعترفت بعدوها قبل حتقيق
بعدوها قبل حتقيق أهدافها ،إ ّ
ال إذا كانت قد
أهدافها ،إ ّ
ال إذا كانت قد ُهزمت
ُهزمت وأعلنت االستسالم التام
وأعلنت االستسالم التام .منظمة
التحرير اعترفت بعدوها يف مقابل
اعترافه بها كمؤسسة! وحتى لو اختار الفلسطيني املرحلية وجتزئة األهداف ،فإنه كان عليه
أما أن
أن يترك أمر االعتراف والصلح للشعب الفلسطيني كله ،عندما يصبح له دولة فيقررّ .
يتم جتريده من أهدفه وسالحه ،وإلزامه بمسؤولية حفظ أمن عدوه ،ونحن يف مرحلة حترر
وطني ،فهذا خطأ استراتيجي فادح يف إدارة الصراع .وهذه أول قضية بحاجة إىل مراجعة
أوسع الهوة
يف املشروع الوطني الفلسطيني .وأنا هنا ال أضع عراقيل حتول دون التالقي ،أو ّ
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بين أطراف احلركة الوطنية ،وإنما أحاول أن أفسح الطريق أمام اللقاء بإزالة الوهم الذي قام
من أجل حتقيق شيء غير ممكن" .حل الدولتين" انتهى ،وحلم "الدولة الفلسطينية املستقلة"
عن طريق املفاوضات غير ممكن ،ألن ميزان القوى ال يسمح بذلك ،وألن طريق الوصول إليها
ُرسمت معكوسة :االعتراف والصلح قبل الدولة ،وعن طريق "نبذ العنف" ،أي إعالن الهزيمة،
وإلقاء البندقية الفلسطينية أو وضعها يف خدمة أمن إسرائيل! وطبع ًا ،بالنسبة إلينا ،فنحن ال
نقبل االعتراف بإسرائيل بأي حال ،إ ّ
ال إنني أسلط الضوء على اخلطأ التاريخي الذي وقع فيه
صانع القرار ،حين قبل التنازل عن هدفه ،قبل السير خطوة واحدة على طريق احلل.
الثاين :وسيلة الوصول إىل الهدف ،وبإيجاز شديد أقول ،هل هي املفاوضات أم املقاومة؟
أظن أن جتربة املفاوضات ،ومعركة غزة ،جتيبان عن هذا السؤال .فاألوىل وصلت إىل طريق
مسدودة ،وأثبتت عقم هذا اخليار ،والثانية تفتح أفق ًا جديداً أمام املقاومة ،ويكفي التفاف
لتحمل تكلفتها العالية.
الشعب حولها ،واستعداده
ّ
الثالث :املؤسسات؛ وبإيجاز أيض ًا أقول لدينا السلطة ،واملنظمة .األوىل يف نظري أصبحت
عبئ ًا كبيراً على القضية والشعب ،وهي التي حترف املسار الوطني من صراع مع االحتالل،
أما املنظمة ،فيفترض أن تكون هي احلل،
إىل صراع فلسطيني ـ فلسطيني على السلطةّ .
ال من
لكنها لألسف حتولت إىل مشكلة ،وإىل أحد ملفات التجاذب الداخلي بين األطراف ،بد ً
أن تكون اإلطار اجلامع للكل الفلسطيني ،ووعاء الشراكة يف القرار .ولألسف ،فإن كل اجلهود
التي ُبذلت بشأن إعادة بناء منظمة التحرير ،مل تسفر عن شيء يذكر ،وال ندري حتى اآلن
هل املراد احتواء اإلسالميين داخل املنظمة التي اعترفت بإسرائيل؟ أم تصحيح هذا اخلطأ
وتصويب مسيرة النضال كي جتسد املنظمة من جديد الهدف الذي قامت من أجله؟ وربما
يستغرب البعض أن مثل هذا السؤال مل ُيطرح يف اجتماعات اإلطار القيادي ملنظمة التحرير،
وإذا ُطرح فإن أحداً ال يتوقف عنده!!
الرابع :التهديد اإلسرائيلي واخلطر املتمثل يف االستيطان يف الضفة وتهويد القدس
واستمرار احلصار واحلروب املدمرة على قطاع غزة .إن شراسة العدوان الصهيوين الذي
يستهدف األرض واإلنسان واملقدسات ،أو التاريخ واجلغرافيا ،تفرض علينا أن نتجاوز
كثيراً من التناقضات الثانوية بيننا ،وأن يظل التناقض الرئيسي لنا جميع ًا هو مع دولة
االحتالل.
ال شك يف أن التهديدات اإلسرائيلية عامل توحيد كبير ،لكن هذا لن يحدث ،من دون
الوقوف بشجاعة وشفافية إلجراء مراجعة جلميع العناوين السابقة ،إىل أن يتم تصحيح
املسيرة وتصويب املسار ،وإ ّ
ال فلن يكون هناك وحدة وطنية ،وسنظل نتحدث بلغة الشعارات،
نشتهي الوحدة وال نطال التوافق!
 أين موقع فلسطينيي الشتات وفلسطينيي  48يف تصوركم للوحدة الوطنية؟

 إن أخطر ما تعانيه احلالة الفلسطينية هو غياب اجملتمع الفلسطيني املوحد على أرض
واحدة .فالشعب الفلسطيني اليوم هو عبارة عن جتمعات متعددة ومنتشرة يف عدة أماكن من
العامل ،ظروفها خمتلفة ،وبيئاتها خمتلفة ،وهمومها خمتلفة ،وعلى الرغم من ذلك ،ما زالت
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فلسطين جتمعها ،لكن بأي قدر؟ ويف أي اجتاه؟ وألي هدف؟
إن التصنيف الثالثي للشعب الفلسطيني إىل ضفة وغزة ،و ،48وشتات ،هو تصنيف عام
جداً ،لكن يف تفاصيله هناك تعقيدات كبيرة مزعجة وربما حمبطة .صحيح أننا ما زلنا
ندفع ثمن النكبة ونعيش آثارها ،ولذلك نقول إن النكبة ما زالت مستمرة ،غير أن اخلط أو
النهج السياسي ،اللذين سلكتهما الثورة أو احلركة الوطنية الفلسطينية ،يتحمالن مسؤولية
ال أسقط من حسابه فلسطينيي الشتات وفلسطينيي ،48
كبيرة أيض ًا .فالبرنامج املرحلي مث ً
عرفها اتفاق
ثم جاء مشروع التسوية وحصر كل النزاع واحلل يف حدود أراضي  67التي ّ
أراض متنازع عليها ،وهذا يعني إعفاء إسرائيل من آثار النكبة ،أي إسقاط حق
أوسلو بأنها
ٍ
العودة .املعروف أن األغلبية أو األكثرية من الشعب الفلسطيني هي يف الشتات خارج أرض
فلسطين .أي دور لهؤالء؟ وأي حقوق لهم؟ املعلومات التي رشحت من املفاوضات ،وأكدتها
مصادر فلسطينية وإسرائيلية ،هي أن السقف الذي قبل به املفاوض الفلسطيني بالنسبة إىل
حق العودة كان املطالبة بعودة  100,000فلسطيني إىل فلسطين ،بين أكثر من ستة ماليين
يعيشون يف الشتات! إسرائيل يف زمن حكومة أوملرت قبلت بعودة  5000فلسطيني ،شرط
أن تختارهم إسرائيل ،وأن يعودوا إىل الضفة وغزة ،وتكون عودتهم على مدار خمسة أعوام!
وهذا يعني أن مسار التسوية احلايل أسقط حق العودة ،واملبادرة العربية حتدثت عن حل
ُيتفق عليه لقضية الالجئين ،وهذا التوجه ليس جديداً ،بل هو ما أسس له قرار  242الذي
ليس فيه أي ذكر لفلسطين ،لكنه يتحدث عن إيجاد حل ملشكلة الالجئين.
اليوم شعبنا يف الشتات يعيش واقع الضحية مرتين :ضحية النكبة وفقدان األرض
والوطن ،وضحية الظرف واملكان والواقع الذي يعيش فيه على امتداد العامل .وقد رأينا ما
حل بشعبنا يف سورية ومأساة خميم اليرموك ،ثم أوضاع الفلسطينيين يف خميمات لبنان.
الفلسطيني اليوم يدفع ثمن االنفجار اجلاري يف املنطقة أكثر من شعوب الدول العربية
نفسها .بعض الشباب الفلسطيني اليوم موزع ما بين الهجرة إىل التنظيمات املتطرفة
فيما يسمى السلفية اجلهادية ،أو الهجرة إىل أوروبا واملوت غرق ًا يف البحر .أين منظمة
التحرير من هؤالء؟ وأين هي املرجعية الفلسطينية املوحدة التي تتحمل مسؤوليتها جتاه
كل فلسطيني يف العامل؟
أما أهلنا يف مناطق  ،48فعلى الرغم من معاناتهم وصراعهم املرير مع العنصرية
ّ
الصهيونية البغيضة ،فإن بقاءهم على أرض فلسطين هو أهم ذخر استراتيجي للقضية.
إنهم الشاهد احلي الذي ينسف جميع االدعاءات واألساطير املؤسسة للكيان الصهيوين ،وهم
العين التي تواجه اخملرز وتنسف خمطط "يهودية الدولة" ،ولذا ،فإنهم يتعرضون اليوم لنوع
من التطهير العرقي الصامت يف أماكن وجودهم كافة ،وخصوص ًا يف حيفا وعكا واللد
أراض وتهجير داخلي وأشكال املضايقات كلها .وقد رأينا
والنقب ،من هدم بيوت ومصادرة
ٍ
ه ّبة أهلنا يف مناطق  48وتضامنهم مع غزة يف أثناء العدوان ،األمر الذي يؤكد أن الشعب
الفلسطيني ،وعلى الرغم من فقدانه اجملتمع املوحد على بقعة أرض واحدة ،استطاع أن
يحافظ على اإلطار العام للوحدة الوطنية ،وأنه إذا فرقته اجلغرافيا ،فإنه بروحه وانتمائه
وإرادته التي ال تنكسر ،ويف جميع أماكن وجوده ،وعلى اختالف توجهاته ،شعب واحد،
وقضيته واحدة.
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 قلتم إن حل الدولتين انتهى ،وميزتم بينه حالي ًا وبين البرنامج املرحلي الذي لديكم
مآخذ عليه ،فما هي رؤية حركة اجلهاد إىل احلل؟

 حركة اجلهاد ،وألسباب كثيرة ،ال تشغل نفسها بطرح حلول وبدائل مثل حل الدولتين
والدولة الواحدة وما شابه .ومن أسباب هذا املوقف جتربة منظمة التحرير ،فاملنظمة قبلت
بما ُعرف ببرنامج احلد األدنى (دولة على  %22من األرض) وإسرائيل ترفض ذلك.
نحن ليس لدينا أوهام ،وندرك أن مشكلتنا معقدة جداً ،وإسرائيل ،ككيان غاز استعماري،
تختلف عن أي حالة من حاالت الغزو االستعماري ،ألنها استعمار استيطاين إحاليل .اجليش
الغازي اليوم ليس تعداده  180,000جندي إسرائيلي نظامي ومعهم  400,000جندي
احتياط .إنها ليست اجلزائر أو فيتنام ،اجليش الغازي تعداده سكان إسرائيل جميع ًا من
اليهود ،وهم يعتقدون أن أرض فلسطين كلها ،من النهر إىل البحر ،هي "أرض إسرائيل" ،وأن
لهم فيها حق ًا إلهي ًا!!
كيف يمكن أن نتعامل مع هؤالء ،وأي صيغة وأي حل يمكن أن يقنعهم بمجاورة "األغيار"
يف "حل الدولتين" ،أو التعايش معهم يف حل "الدولة الواحدة"؟!
إن الرفض اإلسرائيلي للتسوية بمنطق احلد األدنى هو نتاج ميزان القوة .فإسرائيل تعتبر
نفسها هي املنتصرة يف الصراع العربي ـ الصهيوين ،وهي التي تملي شروطها لفرض "حل
إسرائيلي" للصراع ،ال يتجاوز يف جوهره احلكم الذاتي ،مع ربط للضفة بشكل ما مع األردن.
لهذا ،نحن نعتبر أن سجال البرامج واحللول ،منذ فكرة الدولة الديمقراطية لـ "فتح" يف
سنة  ،1968إىل البرنامج املرحلي ،إىل حل الدولتين وغيره ،لن يغير من املوقف الصهيوين
شيئ ًا .الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحدث تغييراً هو استمرار الضغط العسكري على إسرائيل
لتعديل ميزان القوة ،وإحداث نوع من كي الوعي وتغيير املفاهيم ،وهذه مهمة املقاومة
ووظيفتها كما فعلت يف غزة ،حتى لو سلكت املنظمة طريق التسوية .وهذا ما أدركه الشهيد
ياسر عرفات ومال إليه يف انتفاضة األقصى ،ولهذا قتلوه.
لذلك ،نحن نعتقد ،ومن واقع جتربة التسوية الفاشلة ،أن مسار احلرب ومسار التسوية
فرسي رهان يف هذه القضية ،مع قناعتنا بأن السباق غير متكافئ ،ألن فرس
سيظالن
َ
التسوية حمل رهان وتشجيع العامل كله ليصل إىل حيث تريد إسرائيل ،بينما فرس املقاومة،
كل العامل يحاصره ويتنكر له ،لكنه ينطلق بقوة إرادة الشعب الفلسطيني ،وسيصل ويفوز
بإذن الله.
من هنا أستطيع أن أقول إن رؤية حركة اجلهاد تقوم على استمرار اجلهاد واملقاومة،
حتى دحر االحتالل عن كامل
 إن رؤية حركة اجلهاد تقوم على استمرار
أراضي الضفة والقطاع ،من دون
اجلهاد واملقاومة ،حتى دحر االحتالل عن كامل
قيد أو شرط .وهذا ال يعني أننا
أراضي الضفة والقطاع ،من دون قيد أو شرط
نختزل حقنا يف فلسطين يف حدود
 ،67وإنما من باب حتقيق هدف هو
حمل إجماع فلسطيني وتأييد عربي
ودويل ،بغض النظر عن موقف البعض من املقاومة التي يقرها القانون الدويل ضد االحتالل
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األجنبي .وعندما نقول بال قيد أو شرط ،أي أن نحرر األرض ،من دون أي التزام باالعتراف
بإسرائيل ،أو التنازل عن شبر من أرض فلسطين كاملة.
 ما هو دور التيارات اإلسالمية يف املشروع الوطني ،وكيف حتدد عالقاتها بالقوى
العلمانية األُخرى؟

 إذا أردنا فهم دور التيار اإلسالمي يف املشروع الوطني ،يجب أن نبتعد عن الدبلوماسية
أو اجملامالت ،ونتحدث بشفافية حديث ًا يالمس نشأة احلركة الوطنية الفلسطينية
وأطوارها التاريخية .ولهذا قلت ال بد من أن نتحدث عن "الوطنية الفلسطينية" قبل احلديث
عن الوحدة.
لقد تشكلت "الوطنية الفلسطينية" الراهنة ،يف طورها األول ،مع مطلع القرن العشرين،
وما حمل من أحداث مثل سايكس بيكو  ،1916ووعد بلفور  ،1917وهزيمة الدولة
العثمانية يف احلرب العاملية األوىل ،واالحتالل البريطاين لفلسطين والغزو الصهيوين لها،
وما صاحب ذلك من قيام حركة مقاومة لهذا الغزو ،ونشوء أحزاب سياسية ،وظهور رموز
وقيادات وطنية يف عشرينيات القرن املاضي وثالثيناته .ففي تلك املرحلة ،ظهرت حركة
الشيخ عز الدين القسام ،وكان أزهري ًا معمم ًا ،لكن قيادة احلركة الوطنيةُ ،عقدت للحاج
أمين احلسيني ،بغض النظر عن أي مالحظات على تلك املرحلة وأولئك الزعماء .واملالحظ
أن احلركة الوطنية يف تلك املرحلة اتسمت بسمتين مهمتين :األوىل ،أنها نشأت على قاعدة
التصدي للمشروع الصهيوين ومقاومته ،والثانية ،أن احلركة الوطنية ،يف ذلك الطور ،مل
تنسلخ عن حضنها العربي واإلسالمي .مل تبرز مشكلة هوية ،ومل يقع أي انفصام بين
الوطنية والعروبة واإلسالم .وكانت شخصية احلاج أمين أبرز تعبير عن انصهار األبعاد
الثالثة يف وطنية فلسطينية تتسع للجميع.
بعد نكبة  ،1948وبالذات يف اخلمسينيات والستينيات ،دخلت "الوطنية الفلسطينية"
طورها الثاين ،بانضواء الوطني الفلسطيني يف إطار القومي العربي ،يف مرحلة املد
اليساري والقومي وبروز التيارات العلمانية يف العامل العربي ،فكانت حركة التحرر
الوطني الفلسطيني جزءاً من حركة التحرر العربي .يف تلك املرحلة ،حدث انفصام يف
عالقة العروبة باإلسالم ،ع ّبر عن نفسه يف الصدام بين التيار القومي والتيار اإلسالمي،
وانسحب هذا على فلسطين ،فتوارى اإلسالمي عن األنظار ،بل مل يظهر على خريطة
احلركة الوطنية التي ،وإن فقدت سمة االنسجام بين املكونات الثالثة (الوطنية والعروبة
واإلسالم) ،فإنها احتفظت بسمة الصدام مع املشروع الصهيوين ومقاومته ،حتت عنوان
الثورة الفلسطينية املعاصرة.
بعد هزيمة  ،67وسيطرة حركة "فتح" على منظمة التحرير التي نشأت كتعبير عن
الكيانية الفلسطينية ،بدأ النفس الوطني يأخذ شكل "فلسطنة" القضية ،وظهور شعار القرار
الوطني املستقل ،وحتى البعد القومي خرج من املشهد ،وتم تغيير امليثاق من "ميثاق
قومي" أسس منظمة التحرير إىل "ميثاق وطني" فلسطيني .كان هذا هو الطور الثالث
"للوطنية الفلسطينية" التي ظلت حمتفظة بسمة الصراع مع املشروع الصهيوين ومقاومته،
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ال ،والتي كان
وهو طور سيشهد يف نهاياته بروز التيار اإلسالمي" :اجلهاد اإلسالمي" أو ً
لها السبق يف عودة اإلسالمي إىل ساحة النضال ،ثم "حماس" مع اندالع االنتفاضة األوىل
يف سنة .1987
وهنا ،وليس من باب مديح الذات ،وإنما للتاريخ ،ال بد من أن نسجل أن ظهور حركة
اجلهاد ،يتلوها "حماس" ،شكل إضافة نوعية ،بل مهمة جداً ،إىل مسيرة النضال الوطني،
من أجل تصحيح اخللل الذي أصاب الوطنية الفلسطينية ،وذلك باستعادة االنسجام
بين مكوناتها الثالثة (الوطنية ـ العروبة ـ اإلسالم) ،وتعزيز سمة الكفاح بتكريس نهج
املقاومة ضد املشروع الصهيوين.
وكي ال ُيفهم بروز التيار اإلسالمي على أنه يأتي يف سياق مفهوم اإلزاحة والبديل،
طرحت "اجلهاد اإلسالمي" ،ويف وقت مبكر ،يف االنتفاضة األوىل ،مفهوم "اجلماعة
الوطنية" التي تنصهر فيها األبعاد الثالثة السابقة .لكن اجلميع مل يمهل "الوطنية
الفلسطينية" لتستعيد توازنها ،ورأوا يف بروز التيار اإلسالمي بعبع ًا هربوا منه كي يشقوا
لنا طريق ًا توصلنا إىل التسوية مع إسرائيل ،بدءاً بمدريد وانتهاء بأوسلو يف سنة .1993
بل إن اتفاق أوسلو تم الوصول إليه عبر نفق سياسي سري شقه رئيس السلطة ،السيد
حممود عباس ،بعلم املرحوم ياسر عرفات وقراره ،كي نصل بموجبه ،إىل إنشاء السلطة
الفلسطينية يف سنة  .1994وهنا دخلت "الوطنية الفلسطينية" طورها الرابع وأي طور؟!
فمنذ ذلك احلين و"الوطنية الفلسطينية" تتعرض لعملية تفكيك لكل شيء ،بل لتجريف
ساحق! وإذا كانت "الفلسطنة" قادت إىل تغيير امليثاق القومي إىل ميثاق وطني ،فإن ما
سماه البعض "األسرلة" ،يف ظل أوسلو ،أدى إىل شطب امليثاق الوطني أو بنوده الكفاحية،
ّ
وحل قانون السلطة حمله!
خالل هذه املرحلة ،جرى العمل على حمو السمتين اللتين الزمتا احلركة الوطنية:
االنسجام يف أبعاد الشخصية الوطنية (الوطنية ـ العروبة ـ اإلسالم) واحلضور اإلسالمي
تمسك التيار اإلسالمي
يف املشهد ،واملقاومة ضد الكيان الصهيوين .بل إنه ،وعلى خلفية ّ
باملقاومة ،جرى تصوير اإلسالميين على أنهم اخلطر وليس إسرائيل! وبعد االنقسام،
صارت "حماس" يف نظر "فتح" هي العدو ،والعكس صحيح.
ومل ينتبه أهل أوسلو إىل أن إغالق باب اجلهاد والصراع مع العدو احملتل ،سيفتح باب
اجلهاد والصراع على الهوية واالنتماء والنفوذ كي تنفجر احلركة الوطنية من داخلها.
ولهذا السبب ،كان موقف "اجلهاد" بعدم املشاركة يف السلطة ،ال يستند إىل الزهد فيها
حتت االحتالل فحسب ،بل إىل الوعي بخطورة حرف البوصلة أيض ًا ،واالنزالق إىل لعبة
اختراع "العدو البديل" داخل الساحة الفلسطينية ،والتي أصبحت جتتاح املنطقة اليوم ،وال
سيما يف اعتبار البعض أن إيران هي العدو البديل من إسرائيل!
وإذا أردت أن أخلص من هذا العرض كله إىل شيء ما أقول :ال يمكن للوطنية الفلسطينية
أن تعيش بشكل سوي أو يكتب لها النجاح ،إذا انسلخت عن عروبتها وإسالميتها ،أو تخلت
عن مقاومة املشروع الصهيوين ما دامت فلسطين حمتلة.
وإذا اقتربنا بشكل حمدد من التيار اإلسالمي وعالقته بالقوى العلمانية ،كما يف
السؤال ،نقول إن هناك عبئ ًا كبيراً على الطرفين :اإلسالمي ،ألنه مطلوب منه أ ّ
ال يستبدل،
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يف أي حلظة من اللحظات ،صراع الهوية بالصراع مع االحتالل ،وأن يكون احلوار هو
أما "العلماين" فعليه أن يدرك أن وجود "اإلسالمي"
طريق التفاهم والتعايش بين اجلميعّ ،
ضرورة وحاجة وطنية ،كي تستعيد الوطنية الفلسطينية انسجامها وتوازنها الذي عاشته
عند نشأتها ،وهذه حاجة أصبحت اليوم أكثر إحلاح ًا يف ظل ما يجري يف املنطقة ..أي
أن وجود "حماس" أو "اجلهاد اإلسالمي" ،بما يمثالنه من وسطية واعتدال ،هو ضرورة
وحاجة لـ "فتح" وقوى اليسار ،كي نحمي الساحة الفلسطينية من تيارات التطرف ..والذي
ال مرعب ًا غداً.
ال تعجبه "حماس" أو "اجلهاد" اليوم فقد يجد بدي ً
 هل لك أن تضيء أكثر على فكرة "اجلماعة الوطنية"؟

 كما قلت هذه الفكرة طرحتها احلركة يف مرحلة مبكرة ،وكانت احلركة اإلسالمية بجميع
تياراتها متأثرة بفكرة األممية اإلسالمية وأفكار أبو األعلى املودودي وموقفه السلبي جداً
من القومية ،وسيد قطب وفكرة "جنسية املسلم عقيدته" ..كانت الفكرة لدينا بسيطة وهي أنني
مسلم وأعتز بانتمائي إىل اإلسالم ،لكن االنتماء إىل الدين أو الرابطة الدينية ال يلغي الروابط
األُخرى ،سواء القومية ،أو الوطنية ،أو اإلنسانية ،والرسول ،صلى الله عليه وسلم ،وضع
دستوراً يف املدينة هو املسمى "الصحيفة" ،وأسس وفقه جمتمع ًا متعدد األديان واألنساب
واألعراق ،حيث االفتراق يف الدين مل يمنع من بناء كيان سياسي أساسه "املواطنة" ،ألهله
عرفت املسلمين
حقوق وواجبات نص عليها الدستور .واملعروف أن دستور أو وثيقة املدينة ّ
بأنهم "أمة من دون الناس" ،وهذه أمة العقيدة التي حتدث عنها سيد قطب .وكانت هذه هي
املرة األوىل التي يعرف فيها اجملتمع العربي جماعة على أساس اإليمان ،من دون النظر
إىل أصولهم القبلية أو أنسابهم .لكن ،يف فقرات ُأخرى ،حتدثت الوثيقة عن اليهود بأنهم
"أمة مع املؤمنين" أي املسلمين ،وهذه أمة املواطنة السياسية .وبشكل أوضح نصت الوثيقة
على أن "لليهود دينهم ،وللمسلمين دينهم ،مواليهم وأنفسهم ،إ ّ
ال من ظلم وأثم ".ومل تكن
هذه التجربة النبوية يف املدينة جمرد حدث صغير يف تاريخ اإلسالم ،غير أن التيارات
اإلسالمية مل تتوقف عندها كثيراً إ ّ
ال يف األعوام األخيرة ،فقد كان لدى اإلسالميين ،وال
زال ،حساسية عالية جتاه فكرة بناء األوطان على أساس اجلغرافيا ،كما هي يف الدولة
القومية احلديثة يف أوروبا ،وذلك بخالف اإلمبراطوريات التي قامت على أساس الدين
أو العرق .حركة اجلهاد قالت ببساطة إذا كان هناك جغرافيا ـ يف نظر البعض ـ ال تصلح
رابط ًا للعالقة بين أهلها ،فهذا إن كان ينطبق على أي بلد ،فال ينطبق على فلسطين ،ألن
اجلغرافيا ضائعة مغصوبة ،األمر الذي يتطلب تأكيد االنتماء إليها ،وليس التنكر لهذا
االنتماء ،أو اعتباره منافي ًا للدين ،ألن الدين اعتبر اجلهاد لتحرير األرض املغصوبة من
فروض األعيان ،وخصوصية فلسطين إسالمي ًا معروفة.
وهنا ال بد من التنويه بأن جمتمعنا ،أو شعبنا الفلسطيني ،يخلوان من التعدد املذهبي
والطائفي والعرقي ،كما هو األمر يف بالد ُأخرى كسورية ولبنان والعراق وغيرها .نعم،
هناك مسلم ومسيحي ،وهذا مل يكن قط يمثل مشكلة ،ال يف تاريخ فلسطين باجململ ،وال يف
تاريخ احلركة الوطنية الفلسطينية .االنتماء األيديولوجي الفصائلي واحلزبي هو الذي أظهر
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مسألة التعددية األيديولوجية والسياسية ،ومن هنا طرحت حركة اجلهاد فكرة اجلماعة
الوطنية ،من أجل بناء حركة وطنية
على قاعدة االنتماء إىل الوطن،
 طرحت حركة اجلهاد فكرة اجلماعة الوطنية،
بعيداً عن أي صراع أيديولوجي أو
من أجل بناء حركة وطنية على قاعدة االنتماء
عقائدي ،ألن الصراع الوحيد الذي
إىل الوطن ،بعيد ًا عن أي صراع أيديولوجي أو
له األولوية هو الصراع مع االحتالل.
عقائدي ،ألن الصراع الوحيد الذي له األولوية
هو الصراع مع االحتالل
 هل تقترب حركة اجلهاد بهذا
الطرح من موقف حركة "فتح"
بشأن مفهوم اجلماعة الوطنية؟
 هناك تشابه بيننا يف القبول بالتعددية الفكرية ،لكن داخل اجملتمع ،وليس داخل التنظيم
ال ،على صعيد اجلماعة الوطنية،
الواحد .وهنا نلحظ الفارق يف الطرح يف نقطتين جوهريتين .أو ً
أي اجملتمع أو الدولة ،فإن رؤية حركة "فتح" تستند إىل التجربة األوروبية التي تشترط تالزم
العلمانية والديمقراطية يف بناء اجملتمعات ،بمعنى أن اجملتمع كي يكون ديمقراطي ًا ال بد من
أن يكون علماني ًا ،وهذه فكرة ليست من املسلمات حتى يف التاريخ والواقع األوروبي والغربي،
اللذين ال يخلوان من نماذج أو جتارب "ديمقراطية مسيحية"؛ ثاني ًا ،على صعيد التنظيم ،وانطالق ًا
من رؤيتها الفكرية ،فإن "فتح" تنظيم علماين يمكن أن يضم اإلسالمي والقومي واملاركسي،
أما "اجلهاد" فتنظيم عقائدي ينطلق من رؤية كونية إىل العامل هي اإلسالم ،فهو املرجعية ،لكن
ّ
مما يسميه
ا
جزء
لسنا
نحن
ولهذا،
اإلنساين.
للمشترك
واسعة
مساحة
فيها
مستنيرة
رؤية
ضمن
ً ّ
اإلعالم الغربي والصهيوين اليوم "اجلهاد العاملي" ،حتى لو كان اسمنا حركة اجلهاد ،بل إننا
حركة مقاومة فلسطينية مرجعيتها اإلسالم .ولذلك نقول إن معركتنا مع اليهود أو قتالنا لهم
ليس ألنهم يهود ،فنحن ال نقاتلهم الختالفهم عنا يف الدين ،وإنما نقاتلهم على أرض فلسطين،
ألنهم اغتصبوا أرضنا وأخرجونا من
 نحن مقاتلون من أجل احلرية ،وليس من
أرضنا بقوة السالح واإلرهاب .نحن
أجل فرض عقيدتنا أو ديننا على اآلخرين ،ألن
مقاتلون من أجل احلرية ،وليس من
تعاليم ديننا تقول" :ال إكراه يف الدين"
أجل فرض عقيدتنا أو ديننا على
اآلخرين ،ألن تعاليم ديننا تقول" :ال
إكراه يف الدين".
II

غزة قبل العدوان
 ماذا عن احلصار املتمادي ،وتأثير سقوط اإلخوان يف مصر يف احلصار ويف احلالة
عجلت حكومة التوافق الوطني يف العدوان على غزة؟
الشعبية يف غزة ،وإىل أي مدى ّ
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ال ،بالنسبة إىل احلصار فإنه واحد من أبشع اجلرائم اإلنسانية بحق ما يقرب من
 أو ً
تعرض له
مليوين إنسان ،وهو مستمر منذ ثمانية أعوام تقريب ًا .إسرائيل حت ّدث الناس ّ
عما ّ
اليهود يف غيتو وارسو يف أوروبا ،بينما قطاع غزة أكبر غيتو يف التاريخ ،بل أكبر سجن
وقفص حديدي من اجلهات كافة ،والناس يتعرضون فيه للموت البطيء.
حولت احلصار من مسألة وطنية إىل
لكن األخطر يف مسألة احلصار أن أعوام االنقسام ّ
شأن حملي يخص غزة ،ويخص "حماس" حتديداً ،كأن هذه األخيرة هي احملاصرة ،وننسى
أن الذي يدفع الفاتورة هو الشعب الفلسطيني كله ،أكان ذلك أهل غزة الضحية املباشرة
للحصار ،أو بقية الشعب ،وخصوص ًا بالنسبة إىل موقع غزة وطني ًا وصلة القطاع بالضفة
وموقعه ودوره يف مستقبل القضية برمتها.
ومع أننا مل نبدأ احلرب يف غزة ،بل إن إسرائيل هي التي بدأت العدوان ،إ ّ
ال إنني أذكّ ر بما
فعلته إسرائيل يف سنة  ،1967عندما أغلق جمال عبد الناصر مضائق تيران يف وجه السفن
اإلسرائيلية ..إسرائيل اعتبرت ذلك حصاراً عليها ،على الرغم من أن سماءها ومياه املتوسط
كانتا مفتوحتين على العامل ،فشنت حرب  ..1967قطاع غزة ،يف املقابل ،غير مسموح له
أن يصرخ من وطأة احلصار وآالمه!
أما تأثير سقوط اإلخوان يف مصر يف احلصار ،فاملهم فيه هو نظرة مصر إىل "حماس"
ّ
يف غزة .فمصر اعتبرت "حماس" جزءاً من اإلخوان املسلمين ،وبالتايل ساءت العالقة معها،
عما كانت عليه حتى يف زمن حكم مبارك ،ومرة ُأخرى دفع الشعب الفلسطيني
وتراجعت ّ
فاتورة هذه األزمة بين "حماس" واحلكم اجلديد يف مصر .ومن جانبنا ،حاولنا نحن يف
"اجلهاد" إقناع اإلخوة يف مصر بالتعامل مع "حماس" كحركة فلسطينية ،وحتييد العامل
الفلسطيني عن الشأن الداخلي املصري ،لكن الشرخ بتقديرنا كان عميق ًا وأدى إىل حالة من
عدم الثقة ،ربما حتتاج إىل وقت أطول للتغلب عليها.
ومن جهة تعجيل حكومة التوافق يف العدوان ،فهذا صحيح ،لكن كيف؟ هناك مفارقة آمل
أن ال ُيساء فهمي فيها ،وهي أن املصاحلة وتأليف حكومة التوافق أنهيا سكوت إسرائيل عن
ترسانة السالح وقوة املقاومة يف غزة .فإسرائيل كان همها احلصول على األمن ،وكانت
تعتقد أن حكومة "حماس" ملتزمة بالتهدئة ومنضبطة واألمن مستتب ..لكن بعد توقيع
املصاحلة وتأليف حكومة الوفاق مل يعد لدى إسرائيل حاجة أمنية إىل التهدئة مع غزة.
وهذا ما قاله عاموس يادلين رئيس االستخبارات العسكرية السابق يف أول أيام احلرب.
إما املصاحلة وينتهي سكوت إسرائيل عن قدرات املقاومة العسكرية،
وهذه هي املفارقةّ ،
وإما يبقى االنقسام .وأظن أن هذا عكس ما كانت تفكر فيه "حماس" عندما أقدمت على
ّ
املصاحلة ،فباعتقادي أنها ظنت أن حكومة الوفاق ستشكل لها مظلة حماية وتمنع الضربة
اإلسرائيلية عن غزة ،لكن من الواضح أنها عجلت بها ،ألن حصول إسرائيل على األمن هو
املعيار األول الذي تخضع له السياسة اإلسرائيلية.
 كيف قرأت "اجلهاد" الواقع يف ظل احلروب والهدنات التي أعقبتها ،وما هي عالقة
االستعداد امليداين القتايل باألفق السياسي الذي تسعون لتحقيقه؟
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 قراءة وضع قطاع غزة منذ انسحاب اجليش اإلسرائيلي يف خريف سنة  2005مسألة
معقدة جداً .فمع مرور الوقت ،بدا واضح ًا أن خروج إسرائيل من غزة كان يهدف إىل إخراجها
من الصراع ومن اخلريطة السياسية واجلغرافية وطني ًا ،وجاء االنقسام كي يزيد الطين بله،
واألمور تعقيداً .وكان هذا ثمرة التنافس على السلطة يف سنة  ،2006ولذلك نأت "اجلهاد"
بنفسها عن املشاركة فيها ،خشية أن يتحول الصراع مع االحتالل ،إىل صراع داخلي على
َمن يمسك بزمام السلطة حتت االحتالل ،وهذا ما وقع لألسف.
لقد كان خروج إسرائيل من القطاع إعادة انتشار أكثر منه انسحاب ًا ،إذ سحبت إسرائيل
املدافع من داخل غزة ونصبتها على احلدود ،وبقيت حتتفظ بالسيادة والسيطرة على حركة
ومن يخرج ،تمام ًا كأنه سجن كبير.
ومن يدخل َ
الناس والبضائع على املعابر ،وسجل السكانَ ،
عسكري ًا ،أرادت إسرائيل أن يصبح القطاع مثل لبنان بعد االنسحاب اإلسرائيلي ..كأنه
كيان مستقل ،وليس جزءاً من فلسطين .ممنوع أن تخرج منه طلقة واحدة ضد إسرائيل مهما
تفعل يف الضفة أو القدس ،وإذا حدث هذا ،فغزة على موعد مع حرب للردع ،كما حدث يف
غزة ولبنان .وهذا تطور يف نظرية األمن اإلسرائيلي ،أي أنها عوض ًا عن التوسع اجلغرايف،
بعد اندحارها يف لبنان وغزة ،تلجأ إىل ردع اخلصم باستخدام أعلى درجات القوة مثلما
حدث يف لبنان يف تموز  /يوليو  ،2006وغزة يف سنوات  ،2009و 2012و.2014
يف ظل إدراكنا ذلك ،كان علينا أن نعمل ،وكان على املقاومة أن تع ّد نفسها لتحقيق
هدفين :األول ،الدفاع عن القطاع وحتقيق قدر من الردع يف مواجهة العدو ،وقد استفادت
املقاومة من فترة التهدئة كثيراً يف اإلعداد؛ الثاين ،تأكيد عدم إخراج القطاع من خريطة
النضال الوطني الفلسطيني ،أو فصله عن بقية اجلسم الوطني .لكن حتقيق هذين الهدفين
بنجاح ،ير ّتب على الكل الفلسطيني عبئ ًا كبيراً ،بأن نحدد موقع غزة ودورها يف املشروع
الوطني ،إن كان هناك مشروع وطني .هذا هو الذي يحدد األفق السياسي ،بمعنى :هل غزة
حمررة أم حتت االحتالل؟ هل هي قاعدة للمقاومة ،أم جزء من مشروع السلطة؟ هل مطلوب
منها أن تدافع عن نفسها ،أم إنها أصبحت قاعدة ومنطلق ًا لتحرير فلسطين كلها ،أو لتحرير
الضفة والقدس فقط ،كما قالت بعض أصوات املقاومة يف حلظة االبتهاج باالنتصار
واإلجناز يف غزة؟ هذه أسئلة كبيرة يجب أن يتوقف اجلميع عندها ،ويجيبون عنها ،ألنها،
كما قلت ،هي التي حتدد أي أفق سياسي يمكن الوصول إليه.
III

غزة خالل احلرب
 ما هي العوامل التي سمحت للمقاومة بأن تبدي قدرة على الصمود واملبادرة ،يف
تفوق اآللة العسكرية اإلسرائيلية من جهة ،والغطاء اإلقليمي والدويل الذي حظي
ظل ّ
به العدوان يف األسبوعين األولين من جهة ثانية؟

 هذا موضوع كبير ويمكن أن يطول فيه احلديث ،لكن سأكتفي باإلشارة إىل نقاط حمددة:
ال ،الذي ساعد املقاومة على حتقيق هذا اإلجناز ،بعد توفيق الله عز وجل ،هو إرادة
أو ً
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الشعب الفلسطيني ،والتي هي من إرادة الله .العدو حاول إحداث شرخ عميق بين املقاومة
فوجه ضربات
والشعب الذي هو حاضنة املقاومة ،كما أن املقاومة هي درعه احلصين،
ّ
وحشية مؤملة ،وبالغ يف القتل والتدمير وضرب البنية التحتية وجميع مظاهر احلياة يف
وينفض عن املقاومة ،لكن هذا مل يحدث ،وإنما بالعكس،
غزة ،كي يجعل الشعب يصرخ
ّ
ازداد الشعب التحام ًا باملقاومة ودفاع ًا عنها ،حتى إن العدو واجه شعب ًا مقاوم ًا ،ال
فصائل مقاومة!
ثاني ًا ،اإلعداد والتجهيز واإلبداع الذي قامت به املقاومة مستفيدة من جتارب احلروب
السابقة ،بينما أظهر العدو أنه مل يستفد من جتاربه السابقة يف معاركه مع املقاومة وكرر
سواء يف إعداد اإلنسان
ال،
األخطاء نفسها .وقد أثبتت املقاومة أن استعدادها كان شام ً
ً
املقاتل من ناحية بدنية ،ونفسية روحية ،وعسكرية مهنية ،أو يف تصنيع السالح ،أو يف
عقيدة القتال وأدواته وخططه ،كي تتغلب على التفوق الساحق للعدو يف امليزان العسكري
أو تع ّدل منه .وقد جنحت ،واحلمد لله ،جناح ًا باهراً يف حدود املتوفر لها من إمكانات.
ثالث ًا ،وهذا عامل مهم ،وهو وحدة املوقف الفلسطيني والتحرك السياسي املشترك ،من
خالل وفد موحد يف املفاوضات غير املباشرة ،يف القاهرة ،لوقف العدوان ،على الرغم
من جميع التباينات بين مكونات الوفد .لقد كان لهذا األمر أثر كبير يف شعبنا ومقاومتنا
من جهة ،ويف العدو من جهة ُأخرى ،إذ إنه كان يراهن على انقسامنا ،بينما هو الذي كان
منقسم ًا مرتبك ًا وحكومته وجبهته السياسية تعانيان جتاذب ًا واضطراب ًا.
تقومون استراتيجيا األنفاق ـ الصواريخ ،وما هو مستقبل هذه االستراتيجيا
 كيف ّ
يف املستقبل؟

 بالنسبة إىل األنفاق يف هذه املعركة فإنها كانت مفاجأة احلرب .غزة يف عقل العدو ال
تملك جغرافيا قتالية ،كما هي احلال يف اجلنوب اللبناين أو مناطق الضفة الغربية ،أي أنه
يعتبرها ساقطة عسكري ًا .لكن غزة فاجأت العامل بأنها صنعت اجلغرافيا املالئمة للقتال،
ونقلت املعركة إىل خلف خطوط العدو ،ووفرت فرصة لاللتحام معه من نقطة الصفر .وإذا
كانت األنفاق هي مفاجأة املعركة ،فالصواريخ هي ديمومتها التي أبقت أكثر من خمسة
ماليين إسرائيلي قرب املالجئ على مدار  51يوم ًا .املهم يف الصواريخ يف هذه اجلولة ،أنها،
صنعت بأي ٍد فلسطينية يف ظل احلصار وانقطاع طريق اإلمداد ،ووصلت إىل مدى
أو أغلبيتهاُ ،
مل يكن يتوقعه العدو باملطلق ،بل إنك ،وألول مرة يف تاريخ الصراع ،ال جتد مدينة أو بلدة
إسرائيلية ال ُتستهدف أو ُتضرب بنار املقاومة ،كما أنها ظلت تنطلق طوال  51يوم ًا ،فحتى
الدقائق األخيرة من دخول وقف النار ،قصفت املقاومة ـ "سرايا القدس" و"القسام" ـ مدن تل
أبيب والقدس وحيفا وغيرها .باجململ ،كانت استراتيجيا املقاومة ناجحة ،كما شهد العامل
كله ،لكن مستقبلها يتوقف على قدرة املقاومة على تعويض ما فقدته على الرغم من ق ّلته،
وهنا يجب أ ّ
ال ننسى احلصار ،وال مسار الصراع أيض ًا ،فأي منحى وأي اجتاه سيأخذ بعد
هذه احملطة املهمة واملميزة؟
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 كيف تستطيع املقاومة التعامل مع صراعات احملاور اإلقليمية عبر عدم السماح
لها بتحويل فلسطين من قضية العرب املركزية إىل إحدى ساحات الصراع اإلقليمي؟

 لقد سعينا جاهدين ألن ُنخرج معركة غزة ،وأن نحمي شعبنا وقضيتنا ،من لعبة
احملاور والصراعات اإلقليمية .ففلسطين كقضية ،هي أسبق يف املنطقة من هذه احملاور
كافة ،وهي بحاجة إىل اجلميع ،لكن االنفجار الذي تشهده املنطقة يجعلنا نستشعر اخلطر
ليس على صعيد ضياع فلسطين وطي صفحتها نهائي ًا فحسب ،بل إن هناك خوف ًا وخطراً
حقيقين على أقطار ُأخرى وبالد ُأخرى مهددة بالضياع والسقوط ،فهناك أكثر من بلد عربي
يقف يف طابور االنتظار ليقع فريسة التقسيم واالنهيار .ولذلك ،نحن لدينا حرص شديد
على إخراج فلسطين من قصة احملاور ،وهذا يتطلب إجماع ًا فلسطيني ًا ،وبشكل أوضح ،أن
تتوافق قوى املقاومة والكل الفلسطيني على ذلك ،ثم أن تتفهم األطراف العربية واإلقليمية
ذلك ،وتق ّدر خصوصية فلسطين وظرفها.
 ماذا عن املوقف املصري؟ وما تقويمكم للعالقة املستقبلية املصرية ـ الفلسطينية؟

 مصر ،منذ بداية العدوان على غزة ،طرحت نفسها يف دور الوسيط .نحن نقول إن مصر،
بحكم تاريخها وموقعها وجوار غزة ،يجب أ ّ
ال تكون جمرد وسيط ،بل ُيفترض أن تكون
طرف ًا يقف إىل جانب الشعب الفلسطيني ،ألن احلريق يف غزة ليس بجوار البيت املصري،
وإنما داخل البيت ،وهذا ما أكدته مصر يوم دخل اجليش املصري فلسطين بعد نكبة ،1948
وعليه قامت العقيدة القتالية للجيش املصري ،بأن قطاع غزة جزء من األمن القومي
املصري ،وهذا ما قاله املشير الطنطاوي بعد ثورة  25يناير ،وال أظن أن هذا حمل خالف
يف املؤسسة السياسية أو العسكرية يف مصر.
باختصار ،نحن نريد دوراً أكبر ملصر يالئم حجمها وثقلها ،وأظن أن املسألة الفلسطينية،
وليس قطاع غزة فقط ،هي بوابة استعادة الدور املصري الذي يليق بمكانة مصر ووزنها
اإلقليمي والدويل.
تقومون األداءين العسكري والسياسي اإلسرائيلي خالل احلرب؟
 كيف ّ

 عسكري ًا ،إسرائيل مل حتقق شيئ ًا من أهدافها يف هذه احلرب ،سواء تدمير الصواريخ ،أو
حتقيق األمن ،أو نزع سالح املقاومة ،أو تصفية قياداتها ،وإنما كل ما حققته هو إحداث
أكبر قدر من الدمار وقتل النساء واألطفال ،األمر الذي أحلق بها خسارة سياسية فادحة يف
العامل .وهناك مقولة فحواها" :إن القوي إذا مل ينتصر فهو مهزوم ،والضعيف إذا مل يهزم
فهو منتصر ".نحن ندرك االختالل الكبير يف موازين القوى بيننا وبين إسرائيل ،لكنني
أستطيع القول ،بكل ثقة ،إن دولة
 إن دولة تملك ما تملك من جبروت القوة ،ومل
تملك ما تملك من جبروت القوة ،ومل
تستطع هزيمة غزة ،هي دولة قابلة للهزيمة
تستطع هزيمة غزة ،هي دولة قابلة
النهائية
للهزيمة النهائية أمام أي دولة تملك
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نصف أو ربع قوتها العسكرية .أنا ال أنكر أن إسرائيل تستطيع أن حتتل قطاع غزة بالكامل،
حتمل تكلفة ذلك ،وعدم القدرة على حتمل التكلفة هو جزء من امليزان العسكري.
لكنها ال تستطيع ّ
إسرائيل ال تتحمل الهزيمة ،وما حل بجيشها الذي خسر املعركة البرية أمام املقاومة فضح قوة
وسمعة هذا اجليش ووحدات النخبة فيه .فمرة تلو ُأخرى ،تكسر املقاومة يف فلسطين ولبنان
مقولة "اجليش الذي ال ُيقهر".
أما على الصعيد السياسي ،فلن أخوض يف التفاصيل والتداعيات على مستوى تركيبة
ّ
احلكومة وعالقات األحزاب ،وإنما أذهب إىل االستراتيجي فأقول :إن هذه احلرب س ُتحدث نوع ًا
من كي الوعي لدى اجلمهور اإلسرائيلي ..بل يجب أن ُتدخل إسرائيل كلها يف "حساب مع النفس"
تمام ًا كما حدث بعد حرب تشرين األول  /أكتوبر  .1973لو كان هناك قادة يف إسرائيل بوزن
بن ـ غوريون وبيغن ورابين وشارون ،فإنها ستدخل يف مراجعة شاملة ،على قاعدة أن عدم
النصر يف معركة بهذا املستوى هو مقدمة للهزيمة .وهذه احلرب ستطرح أسئلة كبرى على
كل عقل إسرائيلي ،ألن إسرائيل تقف اآلن يف أخطر مفترق طرق يف تاريخها :ال هي قادرة
على حتقيق انتصارات يف حروبها مع املقاومة ،وال هي قادرة على حتقيق السالم يف مسيرة
التسوية.
تعرض اجملتمع اإلسرائيلي لهزة جتعله يفكر جمدداً يف املصير :ماذا لو كانت
لقد
بتقديري،
ّ
احلرب مع مصر؟ أو مصر وسورية؟ أو سورية ولبنان وغزة ومن خلفهم إيران؟ ما حدث يف غزة
مما نتصور.
بتقديري شيء كبير وأكبر ّ
 يف ضوء جتربة غزة ،والوحدة الوطنية يف املعركتين العسكرية والتفاوضية ،هل يمكن
البناء على جتربة الوفد املفاوض املوحد يف تأسيس ممارسة ملموسة للوحدة الوطنية؟

 لألسف ،ال يمكن البناء على جتربة الوفد ،لذلك قلت هو حترك سياسي ،وله مهمة حمددة يف
فترة حمددة .وعلى الرغم من أزمة ومأزق الوضع الفلسطيني برمته ،فنحن أمام مشكلة العالقة
بين "حماس" و"فتح" .اآلن انتهت املعركة ،لكن احلرب بنظري مل تنته ،وإنما ستستمر ـ كما قلت
يف مناسبة سابقة ـ بأدوات وأشكال خمتلفة .إن مواجهة حتديات وتهديدات ما بعد معركة غزة
حتتاج ،يف نظرنا ،إىل أمرين :األول ،استكمال املصاحلة بين "فتح" و"حماس" ،بملفاتها العالقة
كافة؛ الثاين ،عقد اإلطار القيادي املوقت ملنظمة التحرير ،والذي حتضر اجتماعاته "حماس"
و"اجلهاد" ،لبحث حتديات املرحلة ،واالتفاق على استراتيجيا وطنية شاملة تلحظ انسداد أفق
عملية التسوية ووصول خيار املفاوضات إىل طريق مسدودة ،وانفتاح أفق جديد أمام الشعب
الفلسطيني باإلجناز الذي حققته املقاومة يف غزة.
IV

ما بعد العدوان
 هل نستطيع أن نضع قائمة موجزة باإلجنازات واخلسائر؟ وماذا عن مستقبل غزة
والترابط بينها وبين الضفة؟ وكيف يمكن توظيف معركة املقاومة يف غزة يف سياق
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النضال العام من أجل احلرية واالستقالل؟

 هذا سؤال مهم ،وأود أن أشير يف بداية اإلجابة إىل نقطتين :األوىل ،أننا يجب أ ّ
ال نقع يف
فخ تضخيم اإلجناز أو التهوين منه ،وأن يكون موقفنا متوازن ًا؛ الثانية ،أ ّ
ال نقيس إجنازنا
بحجم ما أحلقناه من ضرر بالعدو فقط ،وإن كان هذا من حقنا ،وهو جزء من الصورة ،لكن
بقية الصورة أن نرى ما حلق بنا من ضرر ،من دون تهويل أو تهوين أيض ًا.
يف اإلجنازات ،أهم إجناز هو الصمود وعدم قدرة العدو على كسر إرادة الشعب واملقاومة.
األمر الثاين ،أن هذه املعركة أعادت االعتبار إىل قضية فلسطين ،بل إنها أكسبت شعبنا
احترام العامل قبل تعاطفه؛ انظر إىل موقف دول أميركا الالتينية التي وصفها البعض بالدول
العربية يف هذه احلرب! ويف ظل ما يجري يف املنطقة كان احلديث عن فلسطين نوع ًا من
الترف لدى شعوب ودول تعيش حالة صراع داخلي .غزة وملحمتها أعادتا فرض فلسطين
على أجندات السياسة واالهتمام يف املنطقة والعامل .واإلجناز اآلخر هو مشهد التوحد يف
التحرك السياسي والوفد املوحد ،بغض النظر عن أي مالحظات .وهناك إجناز فشل العدو،
وما صنعته املقاومة من ميزان للردع معه ،وما أوقعته به من خسائر بشرية ،مادية
ومعنوية ،واقتصادية وسياسية ،وهذا كله يصب يف طاحونة اإلجناز الفلسطيني .وهناك
اتفاق التهدئة نفسه ،فقد تم تثبيت اتفاق  2012الذي كان العدو يتهرب من جميع بنوده ،فقد
كان يريد الهدوء يف مقابل الهدوء فقط ،على أن يبقى احلصار بتعبيراته كافةُ .أضيف إىل
ال
ذلك مسألة إعادة اإلعمار وحرية احلركة والصيد يف البحر ملسافة  6أميال بحرية وصو ً
أما معبر رفح ،فظل على ما هو عليه ليعالج مصري ًا ـ فلسطيني ًا ،لكن ليس ثمة
إىل  12مي ً
الّ .
ضمانة حقيقية إللزام العدو بهذه األمور .وتبقى مسألة قطاع غزة أكبر من هذه التفاصيل،
على الرغم من أهميتها حلياة الناس وقدرتهم على الصمود واملواجهة.
من ناحية اخلسائر ،نعم هناك خسائر والتكلفة عالية ،سواء بالشهداء واجلرحى ،أو البيوت
املهدمة ،أو البنية التحتية املدمرة ،أو بكل ما حلق بغزة من ضرر أو دمار ..هذا يجب أ ّ
ال ُينسى
أو نغفل عنه بأي حال من األحوال .ومعاجلة آثار احلرب يجب أن تتصدر سلم أولوياتنا اآلن،
وإ ّ
ال فلو أدرنا ظهرنا ،كفصائل فلسطينية وسلطة ومنظمة ،للشعب الذي احتضن املقاومة
ومكّنها من الصمود والقتال طوال  51يوم ًا ،فسيقع الشرخ بين الشعب واملقاومة وحتقق
إسرائيل هدفها ،ولن تستطيع املقاومة االستمرار من دون حضن الشعب.
أما عن مستقبل غزة والترابط بينها وبين الضفة ،فهذا يؤكده ويحققه أن تنتقل جتربة
ّ
سابقا ،وبلغة الناس" :أهل الضفة ليسوا أقل مراجل من أهل
قلت
وكما
الضفة،
إىل
املقاومة
ً
غزة" ،وجتربة غزة تفتح أمامنا اليوم أفق ًا جديداً ،وظروف النجاح بنظري متوفرة أكثر من
غزة ..لكن القدرة على توظيف هذه املعركة يف سياق النضال الوطني العام ،تظل مرهونة
بقدرتنا على التوافق على مهمات حمددة يف هذه املرحلة ،مثل إعادة اللحمة الفلسطينية
واستكمال املصاحلة ،والعمل مع ًا على فك احلصار نهائي ًا عن قطاع غزة ،والبدء بإعادة
اإلعمار ،والتصدي لالستيطان يف الضفة وتهويد القدس ،وإعادة بناء منظمة التحرير كي
تستوعب اجلميع ،والعمل على صوغ استراتيجيا وطنية شاملة.
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 ما هو دور حركة اجلهاد كجسر وحدوي بين خمتلف الفصائل؟ هل ترون أنكم قادرون
على الدفع يف اجتاه بناء وحدة احلركة الوطنية املقاومة ،فأنتم تتمتعون بعالقات
جيدة مع "فتح" و"حماس" ،كما أنكم خارج لعبة تقاسم السلطة؟ وكيف تنظرون إىل
مستقبل موقعكم يف منظمة التحرير الفلسطينية؟

 لقد أشرت إىل بعض ما يميز "اجلهاد" من غيرها ،وخصوص ًا يف رؤيتها إىل العالقات
الداخلية ،لكن قدرتنا على النجاح يف القيام بدور جسر وحدوي تتوقف على رغبة الطرفين،
"حماس" و"فتح" ،يف إجناح جهودنا ،أو جهود غيرنا يف ذلك .وهنا أقول ،إن النظر إىل أي
فصيل يف الساحة الفلسطينية من طرف أي فصيل آخر ،يتم من وجهين أو زاويتين :وجه
املنافس ،ووجه الشريك .فإذا اعتبرك أي طرف منافس ًا له لألسف لن يكون حريص ًا على
إجناح أي دور لك ،حتى لو كان يف ذلك مصلحة له ،ومصلحة للكل الفلسطيني ،ونحن
لدينا جتربة يف ذلك .ولألسف إن النزعة الفصائلية واحلزبية هي التي حتول ،مع أسباب
ُأخرى ،دون حتقيق شراكة حقيقية بين اجلميع .واملؤسف أكثر أن الشراكة فلسطيني ًا ،تعني
احملاصصة ،وال تعني التعايش والتفاهم والتكامل وتوزيع األدوار ،أو املشاركة يف صنع
أما عن املنظمة ودورنا فيها ،فاملهم املبادرة ،ولألسف ،ال نشعر بأن هناك نية أو
القرارّ .
جدية لدى اإلخوة يف "فتح" أو األخ أبو مازن يف فتح ملف منظمة التحرير والعمل بجد على
ال إطاراً جامع ًا
إعادة بنائها على أسس جديدة ،بحيث تستوعب جميع القوى ،وتكون فع ً
للشعب الفلسطيني كله.
 البعض يضعكم يف حمور املمانعة ،استناد ًا إىل عالقاتكم اجليدة بإيران ،فهل
أنتم جزء من حمور إقليمي؟ وما هي انعكاسات ذلك على الوضع الفلسطيني؟ أم إنكم
تبحثون عن صيغة تعود فيها فلسطين هي البوصلة العربية واإلقليمية؟

 بالنسبة إلينا كفلسطينيين ،فقد كنا تاريخي ًا ،وال نزال ،نبحث عن حاضنة لقضيتنا
باعتبار أن فلسطين هي قضية العرب واملسلمين ،وأن إسرائيل خطر على األمة العربية
واإلسالمية كافة .اآلخرون هم الذين ابتدعوا لغة احملاور وفرضوها يف السياسة العربية.
وأقول ،بكل صراحة ،إن اخلالفات والنزاعات العربية واإلقليمية بين هذا الطرف أو ذاك ،أكثر
ال وكالهما أعضاء جملس
مما هي بين أي واحد منهم وفلسطين ،وخذ السعودية وقطر مث ً
ّ
التعاون اخلليجي!
أعود وأقول :نحن ننظر إىل اجلميع بمنظور احلاجة إىل َمن يحتضن قضية فلسطين ،ويدعم
شعبها وحقوقه ،ويدعم مقاومته املشروعة .تاريخي ًا ،هناك عدة دول عربية قامت بهذا الدور
بدرجات متفاوتة .ويف العقدين املاضيين ،تصدى لهذا الدور سورية وإيران ومعهما حزب
فس ّموا،
الله ،وجميعهم كانوا مع فلسطين ،واحتضنوا املقاومة ودعموها بكل ما يستطيعونُ ،
ومعهم "حماس" و"اجلهاد" وفصائل ُأخرى ،حمور املقاومة واملمانعة ،تمييزاً من جهات
ُأخرى ُعرفت بمحور االعتدال ،وكان رهانها وخيارها مشروع التسوية يف املنطقة ،والذي
ع ّبرت عنه عربي ًا املبادرة العربية .اليوم مر على املبادرة العربية  12عام ًا ،وإسرائيل ال
تقبل بها ،وتضع كل يوم شروط ًا وعراقيل جديدة يف وجه رهان السالم املوهوم.
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ال نريد أن تكون فلسطين هي البوصلة ،ونحن نمد أيدينا إىل اجلميع كي نوفّر
نحن فع ً
ُ
احلاضنة للقضية واملقاومة ،ولسنا جزءاً من أي اصطفاف إىل جانب أي قضية أخرى غير
فلسطين ،وإن كنا ندرك ،لألسف ،أن واقع كثير من األنظمة العربية يقول لنا ،بصراحة،
"فلسطين ليست قضيتنا" .وأكثر من
ذلك ،يتحدث رئيس حكومة العدو
ال نريد أن تكون فلسطين هي
 نحن فع ً
عن "حلف عربي ـ إسرائيلي" ضد
ّ
نوفر
البوصلة ،ونحن نمد أيدينا للجميع كي
املقاومة ،وال أحد يرد عليه!
 كيف سيعاد بناء ما ُدمر يف
غزة؟ وما هو أفق العالقة بالشعب
الذي ق ّدم تضحيات هائلة؟

احلاضنة للقضية واملقاومة ،ولسنا جزء ًا من أي
اصطفاف إىل جانب أي قضية أُخرى غير فلسطين

 أشرت إىل ذلك من قبل ،لكن أعود وأقول بشكل أوضح :مسؤولية إعادة إعمار غزة هي
مسؤولية العامل كله .غزة بمفردها بحاجة إىل مشروع مارشال جديد! وقد قلت سابق ًا وأكرر،
شعبنا ربما يسامح َمن مل يمد له يد العون ليدافع عن نفسه يف وجه العدوان ،لكنه لن يسامح
َمن يملك القدرة واإلمكانات وال يمد له يد العون إلعادة بناء ما دمرته احلرب.
ويف اآلليات ،ال بد من أن يكون هناك مؤتمرات دولية وإقليمية حلشد وتعبئة املوارد
وتوفير التمويل الالزم ،وال بد من أن ُتفتح املعابر إلدخال مواد ومستلزمات اإلعمار .وال
مانع لدينا ،بل من الطبيعي ،أن تتوىل السلطة الفلسطينية هذه املهمة ،على أن يكون هناك
هيئة وطنية يكون لها دور رقابي تضمن نزاهة وعدالة سير هذه العملية بعيداً عن االستئثار
أو االستحواذ اجلهوي من هذا الطرف أو ذاك ،وحلماية العملية من الفساد .وإذا مل يحدث هذا
كله ،ال سمح الله ،و ُترك الشعب الفلسطيني يف العراء بال مأوى ،فهذا يعني أن املسؤولين عن
املضحي
ذلك يهدون إسرائيل نصراً جماني ًا ،ويحققون هدفها بإحداث وقيعة بين الشعب
ّ
واملقاومة.
تقومون اله ّبة الشعبية يف الضفة والقدس خالل العدوان ،وما هو أفق ديمومتها،
 كيف ّ
وهل يمكن االفتراض أن املعركة املقبلة مع االحتالل ستكون يف غزة والضفة يف الوقت
نفسه؟

 أحد أهداف العدو وإعالمه هو التركيز على "حماس" ،وعلى أنها حرب ضد "حماس" وليست
ضد الشعب الفلسطيني كله ،هو حتييد الضفة وبالذات حركة "فتح" .لكن الضفة حتركت،
وفوتت على العدو فرصة احلصول على مشهد فلسطيني ُتذبح فيه غزة ،وتكون الضفة ال
مبالية ،لكن التحرك األهم كان للقدس وشباب القدس الذين فاجأوا العدو وأثلجوا صدورنا.
وبالنسبة إىل دور الضفة يف أي معركة ،أقول بصراحة ،إن غزة ،على الرغم من معاناتها
كلها ،أصبحت يف متناول اليد ،لكن املعضلة هي الضفة ،واملعركة األهم يجب أن تكون
على الضفة وفيها ،غير أن الكرة ما زالت يف يد السلطة وحركة "فتح" .متى يعلن أبو مازن
اليأس من الرهان على التسوية واملفاوضات؟! متى يدرك أن مشروع السلطة حتول إىل مظلة
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لالحتالل املريح إلسرائيل؟! مشروع التسوية هدفه املعلن إقامة دولتين ،واإلسرائيليون
ال ،األوىل لهم ،وهي إسرائيل يف  %78من أراضي فلسطين احملتلة منذ سنة
أقاموهما فع ً
 ،1948والثانية لهم أيض ًا ،وهي
 مشروع التسوية هدفه املعلن إقامة دولتين،
للمستوطنين يف الضفة الغربية!
ال أقاموهما :األوىل لهم ،وهي
واإلسرائيليون فع ً
كل يوم يمر يتوسع االستيطان
إسرائيل يف  %78من أراضي فلسطين احملتلة
ويتمدد ،ولن يبقى لنا أي متسع
منذ سنة  ،1948والثانية لهم أيض ًا ،وهي
ال لدولة وال خليمة! والذي يربط
للمستوطنين يف الضفة الغربية!
قيام الدولة يف حدود  67باعتراف

فلسطين "بالدولة اليهودية" ،يريد أن
يصادر تاريخنا وروايتنا للصراع،
بعد أن صادر واحتل أرضنا ،ويفتح الباب أمام مزيد من يهود العامل كي يهاجروا إىل
فلسطين.
اليوم بعد حرب غزة ،نحن أمام فرصة تاريخية .لقد أثبتت املقاومة جمدداً أن إسرائيل
ليست مكان ًا آمن ًا ليهود العامل ،وإنما هي آخر مكان يصلح لذلك ،واملهم أن نعلن ذلك ونرفع
الغطاء عن االحتالل .مشروع السلطة يف الضفة يكرر جتربة االنتداب البريطاين الذي وفّر
مظلة لقيام "إسرائيل األوىل" على أرض فلسطين ،وهذا املشروع بالتنسيق األمني يوفر
مظلة لالستيطان ،ويمنع املقاومة ،ويساهم يف إقامة "إسرائيل الثانية" يف الضفة ،دولة
املستوطنين ال الدولة الفلسطينية .هذا ما يجب أن ندركه كفلسطينيين ،فنسارع إىل أخذ
زمام املبادرة كي تشق املقاومة طريقها يف الضفة ،جنب ًا إىل جنب مع غزة يف مسيرة
كفاحية واحدة ،وشعبنا قادر على هزيمة االحتالل ودحره بال قيد أو شرط.
V

التطرف" ..القاعدة" و"داعش"
 يف ظل الصراعات الطائفية واملذهبية املمتدة ،بدت "القاعدة" وتنظيم "الدولة
اإلسالمية" ("داعش") كأنهما حتتالن املشهد السياسي اإلسالمي ،ما هو بديلكم
إلخراج املنطقة من هذا اجلحيم؟
 ما يجري يف املنطقة أكبر من قدرة أي طرف ،وخصوص ًا إذا كان متواضع ًا بحجم حركة
اجلهاد ،على أن يخرج املنطقة من هذا اجلحيم أو يحميها من حمم البركان .على الكبار الذين
أخرجوا العفريت من القمقم أن يعيدوا حساباتهم ،ويهرعوا إلنقاذ ما يمكن إنقاذه ،قبل أن
يعم الطوفان اجلميع.
لألسف ،املشكلة ال يمكن اختزالها يف عناوين مثل "داعش" أو "القاعدة" ،فالشرق كله
ينفجر ،ولذا ،فإن كل شيء بحاجة إىل مراجعة :عالقات الشعوب باحلكومات؛ موقع إسرائيل
ووجودها؛ عالقات القوى السياسية واملكونات االجتماعية ونظرة كل طرف إىل اآلخر داخل
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جمتمعاتنا؛ مشاريعنا؛ براجمنا؛ مناهجنا التربوية؛ منابعنا الثقافية .هناك خلل كبير
يف كل شيء أدى إىل هذا االنفجار ،كأن كل شيء كان مركب ًا على غش وخداع .ومن أكثر
املشاهد إيالم ًا يل يف أثناء حرب غزة أين استمعت إىل تقرير يف القناة العاشرة اإلسرائيلية
عن "داعش" ،عرض كل ما يخطر يف بالكم ،ويف النهاية ُختم التقرير بالقول" :إنهم [داعش]
يقولون إن ما يفعلونه هو ما كان يفعله النبي حممد" صلى الله عليه وسلم! لقد كان وقع
علي شخصي ًا ال يقل عن وقع القنابل والصواريخ التي كانت تلقيها إسرائيل على
هذه العبارة ّ
رؤوس أهلنا وشعبنا يف غزة .عندها تذكرت عامل االجتماع األميركي مايكل هارت الذي ألف
كتاب ًا عن أكثر  100شخصية يف التاريخ أثرت يف اإلنسانية ،ووضع النبي حممد صلى الله
عليه وسلم على رأس تلك القائمة ،وقال ،بلغته طبع ًا ،إنه أسس دين ًا عاملي ًا ودولة ،فكان
نبي ًا ورجل دولة ،وأضاف أن اإلسالم انتشر يف العامل كله وحقق خالل ثمانين عام ًا ،ما مل
حتققه اإلمبراطورية الرومانية يف  800عام .وحتدث عن احلضارة اإلسالمية التي قادت
العامل  1000عام من القرن السابع امليالدي إىل القرن الثامن عشر .هل كان هذا االنتشار
احلضاري والريادة يف اإلنسانية بمثل ما نشاهده ونسمعه اليوم؟
ملواجهة هذا الطوفان ،نحن بحاجة إىل عملية إصالح شاملة تبدأ بنظرة احلكومات
والدول والنخب إىل اإلسالم ودوره يف احلياة .إن التيارات املتطرفة تعتقد أن احلكومات
والنخب العلمانية حتارب اإلسالم ،وأنها هي هبت لنصرته .وأيض ًا يجب تغيير نظرة الدول
واحلكومات إىل اإلنسان ،وتصحيح العالقة بين الشعوب واحلكومات إلنهاء االستبداد
وبسط احلريات وحتقيق العدالة ،فغياب احلريات والعدالة يولد االنفجار .وكذلك تصحيح
العالقة بين مكونات وأبناء األمة كافة ،من خمتلف الديانات واملذاهب واألعراق ،واعتماد
"املواطنة" قاعدة للبناء االجتماعي ،ليس استنساخ ًا عن اآلخر ،وإنما بشكل يراعي خصوصية
جمتمعاتنا ،ويستفيد من التجربة التاريخية لألمة التي قامت على التعايش والتسامح بين
اجلميع.
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