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للتو من عدوان اإ�سرائيلي مدمر، عملت ''مجلة 

الدرا�سات الفل�سطينية'' على ترتيب لقاء مع 

الدكتور رم�سان �سّلح، اأثمر عن اإجراء حوار 

�سامل تناول الق�سية الفل�سطينية بتف�سيالتها: 

من الم�سروع الوطني وعثراته، و�سواًل اإلى 

العدوان على غزة والدرو�س الم�ستفادة من 

�سمود دام 51 يومًا، ومّثل ف�ساًل من ف�سول 

ملحمة المقاومة الفل�سطينية.

ولم تكن اأ�سئلة غزة، مثلما ورد في مقدمة 

الحوار المن�سور في العدد رقم 100 من ''مجلة 

الدرا�سات الفل�سطينية'' )خريف 2014(، مجرد 

اإطاللة على ما حدث في معركة الـ ''51 يومًا''، 

واإنما هي ''اأ�سئلة الن�سال الفل�سطيني �سد الغزاة. 

ومن ال�سروري اأن ُتقراأ كنافذة تفتح اأ�سئلة على 

الحا�سر والم�ستقبل''، لم يبخل فقيدنا من 

منري عطاهلل*

رحيل القائد رم�شان �شلّح.. رجل املواقف

* صحافي لبناني.

6 حزيران/يونيو 2020، اأغلق في 

القائد الفل�سطيني الفذ، االأمين 

العام ال�سابق لحركة الجهاد االإ�سالمي، 

رم�سان عبد اللـه �سّلح، عينيه لمرة اأخيرة

بعد �سراع طويل مع المر�س. وعا�س �سّلح 

حياة ن�سالية وقيادية �سكلت اإ�سافة نوعية 

في العمل الن�سالي الفل�سطيني، بعدما ت�سّلم 

راية قيادة الحركة من رفيقه ال�سهيد فتحي 

ال�سقاقي الذي اغتاله العدو ال�سهيوني في 

�سنة 1995. وكان الراحل قد �سّلم راية قيادة 

الحركة في اأيلول/�سبتمبر 2018، اإلى خلفه 

زياد نّخالة، بعد تردي حالته ال�سحية.

باغتتنا وفاة القائد الدكتور �سّلح ونحن 

ن�سع اللم�سات الفنية االأخيرة على العدد 123 

من ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية''، ف�سارعت 

هيئة التحرير اإلى القيام بتعديل اأخير، يمّكنها 

من التوقف عند هذا الغياب الذي جاء مع 

الذكرى 53 لهزيمة النظام الر�سمي العربي 

اأمام اإ�سرائيل في 6 حزيران/يونيو 1967، 

وفي الوقت الذي تتح�سر اإ�سرائيل ل�سم اأجزاء 

كبيرة وذات اأهمية ا�ستراتيجية في ال�سفة 

الغربية، بعدما كانت قد �سمت القد�س ال�سرقية، 

فتر�س اأن تترك 
ُ
وفي ظل جائحة كورونا التي ي

اأثراً عميقًا في م�ستقبل دول العالم كافة.

مواقف من حوار �شابق

قبل 6 اأعوام، وكان قطاع غزة قد خرج 

الدكتور �شلّح يف �شورة خالل حوار مع ''جملة 

الدرا�شات الفل�شطينية'' )٢٠١٤(.
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مقابلتها باأجوبة بعين ثاقبة نحو الم�ستقبل، 

ا�ستناداً اإلى ما�ٍس وحا�سر ن�ساليين، فيهما 

كثير من االنت�سارات واالنك�سارات. والأهمية 

هذا الحوار، نقتب�س منه بع�س الوقفات التي 

تدل على مواقف هذا القائد الراحل.

كان الم�سروع الوطني الفل�سطيني اأحد 

محاور الحوار، فاعتبر الراحل اأن ''هذا 

الم�سروع الذي حملته منظمة التحرير، بعنوان 

'حل الدولتين'، قد انتهى. وهناك اأ�سباب كثيرة 

ال تخفى على اأحد، تو�سل اإلى هذه النتيجة. 

لكن، هل هذا يعني اأن هناك م�سروعًا وطنيًا 

بدياًل تطرحه 'حما�س' مثاًل اأو 'الجهاد'؟ االأمر 

لي�س بهذه الب�ساطة، فالم�سروع الوطني لي�س 

برنامجًا انتخابيًا يطرحه البع�س لبناء �سلطة 

تحت مظلة االحتالل، وال هو ر�سا�س اأو 

�ساروخ تطلقه المقاومة، مع اأهمية ذلك. 

الم�سروع الوطني في الحالة الفل�سطينية، اأكبر 

واأعقد من ذلك كثيراً، الأنه يجيب عن �سوؤال 

الم�سير، بالن�سبة اإلى االأر�س واالإن�سان، لي�س 

بمعزل عن كل ما جرى في التاريخ، تاريخ 

ا يجري في الواقع، اأو ما 
ّ
ال�سراع، وال عم

يحمله الم�ستقبل.''

وراأى الدكتور �سّلح اأن اإعادة بناء الم�سروع 

الوطني الفل�سطيني تتوقف على عدة عوامل اأو 

محددات:

''اأواًل: الو�سع الفل�سطيني بجميع مكوناته 

وعالقاته الداخلية، اأي العالقة الفل�سطينية – 

اء 
ّ
الفل�سطينية التي عانت وال تزال تعاني جر

حالة االنق�سام.

ثانيًا: ال�سراع مع الكيان ال�سهيوني، وال 

اأقول العالقة الفل�سطينية – االإ�سرائيلية، الأني 

ال اأ�ستطيع النظر اإلى دولة االحتالل اإاّل بمنظور 

ال�سراع.

ثالثًا: العالقة الفل�سطينية – العربية 

واالإ�سالمية، واأق�سد هنا العمق العربي 

واالإ�سالمي للق�سية، واأي حا�سنة يمكن اأن 

تتوفر للم�سروع الوطني الفل�سطيني.

رابعًا: اأخيراً، هناك العامل الدولي، اأو 

الموقف الدولي من ق�سية فل�سطين، بل من 

ال�سعب الفل�سطيني وحقوقه ومقاومته 

وم�ستقبله.''

وب�ساأن االنق�سام، راأى اأن التخل�س من 

االنق�سام والتخل�س من االحتالل هدفان 

متالزمان، الأن الوحدة والحرية وجهان لعملة 

واحدة، محدداً اأربعة عناوين عملية يمكن اأن 

ت�سكل مرتكزات للوحدة:

االأول: الهدف، اأي ماذا يريد ال�سعب 

الفل�سطيني وحركته الوطنية؟ فمنظمة التحرير 

اعترفت بعدوها قبل اأن تحقق اأهدافها، االأمر 

الذي يعني اأنها ُهزمت واأعلنت اال�ست�سالم التام.

الثاني: و�سيلة الو�سول اإلى الهدف، هل 

هي المفاو�سات اأم المقاومة؟

الثالث: الموؤ�س�سات، فهناك ال�سلطة والمنظمة. 

االأولى اأ�سبحت عبئًا كبيراً على الق�سية 

وال�سعب، وهي التي تحرف الم�سار الوطني من 

�سراع مع االحتالل، اإلى �سراع فل�سطيني – 

ا المنظمة، فيفتر�س 
ّ
فل�سطيني على ال�سلطة. اأم

اأن تكون الحل، لكنها تحولت اإلى م�سكلة، 

ذلت ب�ساأن اإعادة بناء 
ُ
وجميع الجهود التي ب

ذكر.
ُ
منظمة التحرير، لم ت�سفر عن �سيء ي

الرابع: التهديد االإ�سرائيلي والخطر المتمثل 

في اال�ستيطان في ال�سفة وتهويد القد�س 

وا�ستمرار الح�سار والحروب المدمرة على 

قطاع غزة.

واعتبر اأن �سجال البرامج والحلول، منذ 

فكرة الدولة الديمقراطية لـ ''فتح'' في �سنة 

1968، اإلى البرنامج المرحلي، اإلى حل 

الدولتين وغيره، لن يغير موقف اإ�سرائيل التي 

''تعتبر نف�سها هي المنت�سرة ]....[ وهي التي 

تملي �سروطها.''
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لالقت�ساد في الجامعة االإ�سالمية، وقد ا�ستهر 

بخطبه الوطنية التي اأثارت غ�سب الكيان 

ال�سهيوني، ففر�ست �سلطات االحتالل عليه 

االإقامة الجبرية ومنعته من العمل في الجامعة.

غادر �سّلح فل�سطين في �سنة 1986 اإلى لندن 

الإكمال الدرا�سات العليا وح�سل على درجة 

الدكتوراه في االقت�ساد في �سنة 1990، وقد 

وا�سل ن�ساطه ال�سيا�سي هناك لفترة ثم �سافر 

اإلى الكويت وتزوج، وعاد اإلى بريطانيا، ثم 

انتقل اإلى الواليات المتحدة االأميركية حيث 

عمل اأ�ستاذاً لدرا�سات ال�سرق االأو�سط في ''جامعة 

جنوبي فلوريدا'' بين �سنَتي 1993 و1995.

وفي اأثناء الدار�سة في جامعة الزقازيق 

ف اإلى الدكتور فتحي ال�سقاقي، 
ّ
الم�سرية تعر

على الرغم من اأنهما ال ينتميان اإلى التخ�س�س 

نف�سه، فقد كان ال�سقاقي يدر�س الطب في ال�سنة 

الثانية، واأ�سفرت �سداقتهما عن اإهداء ال�سقاقي 

للدكتور رم�سان ُكتبًا لقادة االإخوان الم�سلمين 

كالبّنا و�سيد قطب. وفي �سنة 1978 اقترح 

رم�سان على �سديقه ال�سقاقي ت�سكيل تنظيم، 

فاأخبره ال�سقاقي اأنه ينتمي اإلى االإخوان 

الم�سلمين، ويتراأ�س مجموعة �سغيرة با�سم 

الطالئع االإ�سالمية، فان�سم اإليها الدكتور �سّلح. 

وتو�سعت هذه المجموعة بعد ذلك بان�سمام 

الع�سرات من الطلبة الفل�سطينيين في الجامعات 

الم�سرية، وكانت نواة لتاأ�سي�س حركة الجهاد 

االإ�سالمي في �سنة 1981.

وفي �سنة 1995 جاء اإلى �سورية راغبًا في 

العودة اإلى فل�سطين، وفي تلك ال�سنة اغتال 

المو�ساد الدكتور ال�سقاقي، فاجتمعت قيادة 

الحركة وقررت انتخاب الدكتور رم�سان اأمينًا 

عامًا.

اأتقن الدكتور رم�سان عبد اللـه �سّلح 

اللغتين االإنجليزية والعبرية، وهو اأب الأربعة 

اأبناء: ابنتين وولدين. 

وعن غزة، قال اإن ان�سحاب الجي�س 

االإ�سرائيلي في �سنة 2005 كان يهدف اإلى 

اإخراجها من ال�سراع ومن الخريطة ال�سيا�سية 

والجغرافية وطنيًا، وجاء االنق�سام كي يزيد 

الطين بّلة، واالأمور تعقيداً. وكان هذا ثمرة 

التناف�س على ال�سلطة في �سنة 2006.

وعن ماأ�ساة ال�ستات، قال اإن ''�سعبنا في 

ال�ستات يعي�س واقع ال�سحية مرتين: �سحية 

النكبة وفقدان االأر�س والوطن، و�سحية 

الظروف والمكان والواقع الذي يعي�س فيه على 

امتداد العالم.''

وعن الداخل الفل�سطيني، راأى اأن ''اأهلنا في 

مناطق 48 ]....[ يتعر�سون اليوم لنوع من 

التطهير العرقي ال�سامت في اأماكن وجودهم 

كافة، وخ�سو�سًا في حيفا وعكا واللد والنقب، 

من هدم بيوت وم�سادرة اأرا�ٍس وتهجير 

داخلي واأ�سكال الم�سايقة كلها.''

ق الدكتور �سّلح اإلى 
ّ
وفي �سياق الحوار، تطر

فكرة الجماعة الوطنية التي طرحتها حركة 

الجهاد االإ�سالمي، م�سيراً اإلى اأنها تهدف اإلى 

''بناء حركة وطنية على قاعدة االنتماء اإلى 

الوطن، بعيداً عن اأي �سراع اأيديولوجي اأو 

عقائدي''، الأن ال�سراع الوحيد الذي لديه 

اأولوية هو ال�سراع مع االحتالل.

حياة ن�شالية

ولد الدكتور رم�سان عبد اللـه �سّلح في حي 

ال�سجاعية في قطاع غزة الأ�سرة ت�سم 11 ولداً، 

حيث ن�ساأ ودر�س جميع المراحل التعليمية اإلى 

ا 
ّ
اأن ح�سل على �سهادة الثانوية العامة. اأم

درا�سته الجامعية فاأكملها في م�سر حيث 

در�س االقت�ساد في جامعة الزقازيق وح�سل 

على �سهادة بكالوريو�س في علم االقت�ساد في 

�سنة 1981.

بعد تخرجه عاد اإلى غزة وعمل اأ�ستاذاً 


