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عطاهلل*

رحيل القائد رم�ضان �شلّح ..رجل املواقف

في

 6حزيران/يونيو � ،2020أغلق
القائد الفل�سطيني الفذ ،الأمين
العام ال�سابق لحركة الجهاد الإ�سالمي،
رم�ضان عبد اللـه �ش ّلح ،عينيه لمرة �أخيرة
بعد �صراع طويل مع المر�ض .وعا�ش �ش ّلح
حياة ن�ضالية وقيادية �شكلت �إ�ضافة نوعية
في العمل الن�ضالي الفل�سطيني ،بعدما ت�س ّلم
راية قيادة الحركة من رفيقه ال�شهيد فتحي
ال�شقاقي الذي اغتاله العدو ال�صهيوني في
�سنة  .1995وكان الراحل قد �س ّلم راية قيادة
الحركة في �أيلول�/سبتمبر � ،2018إلى خلفه
نخالة ،بعد تردي حالته ال�صحية.
زياد ّ
باغتتنا وفاة القائد الدكتور �ش ّلح ونحن
ن�ضع اللم�سات الفنية الأخيرة على العدد 123
من ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية'' ،ف�سارعت
هيئة التحرير �إلى القيام بتعديل �أخير ،يم ّكنها
من التوقف عند هذا الغياب الذي جاء مع
الذكرى  53لهزيمة النظام الر�سمي العربي
�أمام �إ�سرائيل في  6حزيران/يونيو ،1967
وفي الوقت الذي تتح�ضر �إ�سرائيل ل�ضم �أجزاء
كبيرة وذات �أهمية ا�ستراتيجية في ال�ضفة
الغربية ،بعدما كانت قد �ضمت القد�س ال�شرقية،
وفي ظل جائحة كورونا التي ُيفتر�ض �أن تترك
�أثراً عميق ًا في م�ستقبل دول العالم كافة.

مواقف من حوار �سابق
قبل � 6أعوام ،وكان قطاع غزة قد خرج
* صحافي لبناني.

الدكتور �شلّح يف �صورة خالل حوار مع ''جملة
الدرا�سات الفل�سطينية'' (.)٢٠١٤

للتو من عدوان �إ�سرائيلي مدمر ،عملت ''مجلة
الدرا�سات الفل�سطينية'' على ترتيب لقاء مع
الدكتور رم�ضان �ش ّلح� ،أثمر عن �إجراء حوار
�شامل تناول الق�ضية الفل�سطينية بتف�صيالتها:
من الم�شروع الوطني وعثراته ،و�صو ًال �إلى
العدوان على غزة والدرو�س الم�ستفادة من
�صمود دام  51يوم ًا ،وم ّثل ف�ص ًال من ف�صول
ملحمة المقاومة الفل�سطينية.
ولم تكن �أ�سئلة غزة ،مثلما ورد في مقدمة
الحوار المن�شور في العدد رقم  100من ''مجلة
الدرا�سات الفل�سطينية'' (خريف  ،)2014مجرد
�إطاللة على ما حدث في معركة الـ '' 51يوماً''،
و�إنما هي ''�أ�سئلة الن�ضال الفل�سطيني �ضد الغزاة.
ومن ال�ضروري �أن ُتقر�أ كنافذة تفتح �أ�سئلة على
الحا�ضر والم�ستقبل'' ،لم يبخل فقيدنا من

يف الذاكرة

مقابلتها ب�أجوبة بعين ثاقبة نحو الم�ستقبل،
ما�ض وحا�ضر ن�ضاليين ،فيهما
ا�ستناداً �إلى ٍ
كثير من االنت�صارات واالنك�سارات .ولأهمية
هذا الحوار ،نقتب�س منه بع�ض الوقفات التي
تدل على مواقف هذا القائد الراحل.
كان الم�شروع الوطني الفل�سطيني �أحد
محاور الحوار ،فاعتبر الراحل �أن ''هذا
الم�شروع الذي حملته منظمة التحرير ،بعنوان
'حل الدولتين' ،قد انتهى .وهناك �أ�سباب كثيرة
ال تخفى على �أحد ،تو�صل �إلى هذه النتيجة.
لكن ،هل هذا يعني �أن هناك م�شروع ًا وطني ًا
بدي ًال تطرحه 'حما�س' مث ًال �أو 'الجهاد'؟ الأمر
لي�س بهذه الب�ساطة ،فالم�شروع الوطني لي�س
برنامج ًا انتخابي ًا يطرحه البع�ض لبناء �سلطة
تحت مظلة االحتالل ،وال هو ر�صا�ص �أو
�صاروخ تطلقه المقاومة ،مع �أهمية ذلك.
الم�شروع الوطني في الحالة الفل�سطينية� ،أكبر
و�أعقد من ذلك كثيراً ،لأنه يجيب عن �س�ؤال
الم�صير ،بالن�سبة �إلى الأر�ض والإن�سان ،لي�س
بمعزل عن كل ما جرى في التاريخ ،تاريخ
عما يجري في الواقع� ،أو ما
ال�صراع ،وال ّ
يحمله الم�ستقبل''.
ور�أى الدكتور �ش ّلح �أن �إعادة بناء الم�شروع
الوطني الفل�سطيني تتوقف على عدة عوامل �أو
محددات:
''�أو ًال :الو�ضع الفل�سطيني بجميع مكوناته
وعالقاته الداخلية� ،أي العالقة الفل�سطينية –
جراء
الفل�سطينية التي عانت وال تزال تعاني ّ
حالة االنق�سام.
ثاني ًا :ال�صراع مع الكيان ال�صهيوني ،وال
�أقول العالقة الفل�سطينية – الإ�سرائيلية ،لأني
ال �أ�ستطيع النظر �إلى دولة االحتالل �إلاّ بمنظور
ال�صراع.
ثالث ًا :العالقة الفل�سطينية – العربية
والإ�سالمية ،و�أق�صد هنا العمق العربي
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والإ�سالمي للق�ضية ،و�أي حا�ضنة يمكن �أن
تتوفر للم�شروع الوطني الفل�سطيني.
رابع ًا� :أخيراً ،هناك العامل الدولي� ،أو
الموقف الدولي من ق�ضية فل�سطين ،بل من
ال�شعب الفل�سطيني وحقوقه ومقاومته
وم�ستقبله''.
وب�ش�أن االنق�سام ،ر�أى �أن التخل�ص من
االنق�سام والتخل�ص من االحتالل هدفان
متالزمان ،لأن الوحدة والحرية وجهان لعملة
واحدة ،محدداً �أربعة عناوين عملية يمكن �أن
ت�شكل مرتكزات للوحدة:
الأول :الهدف� ،أي ماذا يريد ال�شعب
الفل�سطيني وحركته الوطنية؟ فمنظمة التحرير
اعترفت بعدوها قبل �أن تحقق �أهدافها ،الأمر
الذي يعني �أنها ُهزمت و�أعلنت اال�ست�سالم التام.
الثاني :و�سيلة الو�صول �إلى الهدف ،هل
هي المفاو�ضات �أم المقاومة؟
الثالث :الم�ؤ�س�سات ،فهناك ال�سلطة والمنظمة.
الأولى �أ�صبحت عبئ ًا كبيراً على الق�ضية
وال�شعب ،وهي التي تحرف الم�سار الوطني من
�صراع مع االحتالل� ،إلى �صراع فل�سطيني –
فل�سطيني على ال�سلطةّ � .أما المنظمة ،فيفتر�ض
�أن تكون الحل ،لكنها تحولت �إلى م�شكلة،
وجميع الجهود التي ُبذلت ب�ش�أن �إعادة بناء
منظمة التحرير ،لم ت�سفر عن �شيء ُيذكر.
الرابع :التهديد الإ�سرائيلي والخطر المتمثل
في اال�ستيطان في ال�ضفة وتهويد القد�س
وا�ستمرار الح�صار والحروب المدمرة على
قطاع غزة.
واعتبر �أن �سجال البرامج والحلول ،منذ
فكرة الدولة الديمقراطية لـ ''فتح'' في �سنة
� ،1968إلى البرنامج المرحلي� ،إلى حل
الدولتين وغيره ،لن يغير موقف �إ�سرائيل التي
''تعتبر نف�سها هي المنت�صرة [ ]....وهي التي
تملي �شروطها''.
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وعن غزة ،قال �إن ان�سحاب الجي�ش
الإ�سرائيلي في �سنة  2005كان يهدف �إلى
�إخراجها من ال�صراع ومن الخريطة ال�سيا�سية
والجغرافية وطني ًا ،وجاء االنق�سام كي يزيد
الطين ب ّلة ،والأمور تعقيداً .وكان هذا ثمرة
التناف�س على ال�سلطة في �سنة .2006
وعن م�أ�ساة ال�شتات ،قال �إن ''�شعبنا في
ال�شتات يعي�ش واقع ال�ضحية مرتين� :ضحية
النكبة وفقدان الأر�ض والوطن ،و�ضحية
الظروف والمكان والواقع الذي يعي�ش فيه على
امتداد العالم''.
وعن الداخل الفل�سطيني ،ر�أى �أن ''�أهلنا في
مناطق  ]....[ 48يتعر�ضون اليوم لنوع من
التطهير العرقي ال�صامت في �أماكن وجودهم
كافة ،وخ�صو�ص ًا في حيفا وعكا واللد والنقب،
من هدم بيوت وم�صادرة � ٍ
أرا�ض وتهجير
داخلي و�أ�شكال الم�ضايقة كلها''.
تطرق الدكتور �ش ّلح �إلى
وفي �سياق الحوارّ ،
فكرة الجماعة الوطنية التي طرحتها حركة
الجهاد الإ�سالمي ،م�شيراً �إلى �أنها تهدف �إلى
''بناء حركة وطنية على قاعدة االنتماء �إلى
الوطن ،بعيداً عن �أي �صراع �أيديولوجي �أو
عقائدي'' ،لأن ال�صراع الوحيد الذي لديه
�أولوية هو ال�صراع مع االحتالل.

حياة ن�ضالية
ولد الدكتور رم�ضان عبد اللـه �ش ّلح في حي
ال�شجاعية في قطاع غزة لأ�سرة ت�ضم  11ولداً،
حيث ن�ش�أ ودر�س جميع المراحل التعليمية �إلى
�أن ح�صل على �شهادة الثانوية العامةّ � .أما
درا�سته الجامعية ف�أكملها في م�صر حيث
در�س االقت�صاد في جامعة الزقازيق وح�صل
على �شهادة بكالوريو�س في علم االقت�صاد في
�سنة .1981
بعد تخرجه عاد �إلى غزة وعمل �أ�ستاذاً

لالقت�صاد في الجامعة الإ�سالمية ،وقد ا�شتهر
بخطبه الوطنية التي �أثارت غ�ضب الكيان
ال�صهيوني ،ففر�ضت �سلطات االحتالل عليه
الإقامة الجبرية ومنعته من العمل في الجامعة.
غادر �ش ّلح فل�سطين في �سنة � 1986إلى لندن
لإكمال الدرا�سات العليا وح�صل على درجة
الدكتوراه في االقت�صاد في �سنة  ،1990وقد
وا�صل ن�شاطه ال�سيا�سي هناك لفترة ثم �سافر
�إلى الكويت وتزوج ،وعاد �إلى بريطانيا ،ثم
انتقل �إلى الواليات المتحدة الأميركية حيث
عمل �أ�ستاذاً لدرا�سات ال�شرق الأو�سط في ''جامعة
جنوبي فلوريدا'' بين �سن َتي  1993و.1995
وفي �أثناء الدار�سة في جامعة الزقازيق
تعرف �إلى الدكتور فتحي ال�شقاقي،
الم�صرية ّ
على الرغم من �أنهما ال ينتميان �إلى التخ�ص�ص
نف�سه ،فقد كان ال�شقاقي يدر�س الطب في ال�سنة
الثانية ،و�أ�سفرت �صداقتهما عن �إهداء ال�شقاقي
للدكتور رم�ضان ُكتب ًا لقادة الإخوان الم�سلمين
كالب ّنا و�سيد قطب .وفي �سنة  1978اقترح
رم�ضان على �صديقه ال�شقاقي ت�شكيل تنظيم،
ف�أخبره ال�شقاقي �أنه ينتمي �إلى الإخوان
الم�سلمين ،ويتر�أ�س مجموعة �صغيرة با�سم
الطالئع الإ�سالمية ،فان�ضم �إليها الدكتور �ش ّلح.
وتو�سعت هذه المجموعة بعد ذلك بان�ضمام
الع�شرات من الطلبة الفل�سطينيين في الجامعات
الم�صرية ،وكانت نواة لت�أ�سي�س حركة الجهاد
الإ�سالمي في �سنة .1981
وفي �سنة  1995جاء �إلى �سورية راغب ًا في
العودة �إلى فل�سطين ،وفي تلك ال�سنة اغتال
المو�ساد الدكتور ال�شقاقي ،فاجتمعت قيادة
الحركة وقررت انتخاب الدكتور رم�ضان �أمين ًا
عام ًا.
�أتقن الدكتور رم�ضان عبد اللـه �ش ّلح
اللغتين الإنجليزية والعبرية ،وهو �أب لأربعة
�أبناء :ابنتين وولدين.

