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إذا : على مدى فترة ال بأس بها من الزمن وجدليتي في وسائل اإلعالم حول التهدئة هي التالي               
كانت فصائل المقاومة الفلسطينية ترى أن شعب فلسطين بحاجة إلى تهدئة عسى في ذلك مـا                

 اعيا بذلك بمعـزل عـن      ن تتخذ قرارا جم   يخفف من كثافة االعتداءات الصهيونية فإن عليها أ       
 :األنظمة العربية والكيان الصهيوني، وذلك لألسباب التالية

لكي ال تعطي ذرائع إعالمية للكيان الصهيوني باستمرار االعتـداءات المكثفـة، وأال              - أ
اعتـداءات إسـرائيل    . تتلقى مالمة األنظمة العربية التي تكره المقاومة والمقـاومين        

الفصائل ستجد نفسها مرتاحة أمام شعبها وأمام كل من يوجه ضـدها            ستتواصل، لكن   
 اتهامات المزايدة والمكابرة والمغامرة بمستقبل الشعب؛

 حتى تحتفظ لنفسها بتوقيت العودة إلى المقاومة في الوقت الذي تراه مناسبا؛  - ب
 . حتى ال تتهم بأنها تتفاوض مع إسرائيل بصورة غير مباشرة - ت

 
دئة متبادلة مع إسرائيل، رأيت أن إسرائيل لن تقبل تهدئة متبادلة، وإنمـا             وإزاء البحث عن ته   

 . تهدئة من طرف واحد تحت االختبار ودون أن تتعهد هي بأي شيء ال شفاهة وال كتابة                تقبل
االعتراف بإسرائيل وباالتفاقيات الموقعة مع     : وإذا كانت ستقبل بتهدئة متبادلة فلها شروط وهي       

 .ونبذ اإلرهاب مع ضرورة مقاومة المقاومةالسلطة الفلسطينية 
 

كان يظهر معي في وسائل اإلعالم قادة فصائل فلسطينية ويجادلون ضد رأيي قـائلين بـأنهم                
يريدون إرغام الصهاينة على تهدئة متبادلة، وأن مصالح شعبنا تتطلب اإلصرار على تهدئـة              

ردود فصائلية تقليديـة تتميـز      . هامتبادلة تحفظ لنا كرامتنا وتجبر إسرائيل على وقف اعتداءات        
 .بالمنفخة الفارغة والمزايدات الخطابية

 
اآلن وافقت الفصائل على تهدئة من طرف واحد، وأنا لم أقرأ بعد تفاصيل الوثيقة التـي تـم                  

ولم أقرأ االلتزامات المصرية المصاحبة إن كان قد تم كتابـة أي            . توقيعها إن كان هناك وثيقة    
 : بداية لي المالحظات التالية.شيء من هذا القبيل

من المفروض أنها طـرف     . مصر ليست عنوانا للوساطة بين الفلسطينيين والصهاينة       -1
 وليس وسيطا، ومن العار علينا أن نقبل بها كوسيط؛

كل الفصائل التي اجتمعت على التهدئة أدانت اتفاقية كامـب ديفيـد ونعتـت النظـام                 -2
ل أن تهافتت إلى القاهرة، وها هي تتهافـت         سبق لهذه الفصائ  . المصري بأقذع النعوت  
 .تحت راية كامب ديفيد

عرفات سـابقا   وضات سياسية غير مباشرة مع إسرائيل، و      الفلسطينية تقيم مفا  الفصائل   -3
لقد بدأ عرفات فـي السـبعينات       .  الفصائل وألسنتها واتهاماتها   لم ينج من بيانات هذه    

 .غير المباشرة منذ سنوات بالمفاوضات لما بدأت هذه الفصائلمث
لعب النظام المصري دورا أساسيا في جر منظمة التحرير الفلسطينية إلـى مواقـف               -4

سياسية انتهت باتفاقية أوسلو المشؤومة، وال أظن أن الفصائل الفلسـطينية تـرى أن              
 .النظام قد تخلى عن دوره



فصائل فلسطين الثورية تجتمع في حضرة مدير مخابرات عربي مع كل مـا تمثلـه                -5
ة المخابرات العربية من قمع وتآمر على األمة العربية والمصالح الوطنية لكـل             أجهز

 .شعب عربي
 

مع وتنـاقش األمـور بعقالنيـة       من التراث الفصائلي، الفصائل الفلسطينية ال تستطيع أن تجت        
توانى عن القدح المتبادل    ية، وغالبا تقع اجتماعاتها ضحية للمزايدات فيما بينها، وهي ال ت          وعلم

ويبدو أن هذه الفصائل ال تستطيع أن تتفـق إال فـي            . بعدما يخرج المجتمعون من اجتماعاتهم    
يبدو أن  . حضرة من يتمكن من تقليص كالمها الكبير ليالمس الواقع ويتناسب مع حجم أفعالها            

دة اجتماعـات   عمر سليمان وأمثاله من رجال األمن القمعيين هم الشخصيات المناسـبة لقيـا            
 .الفصائل الفلسطينية

 
 :بعد إعالن التهدئة هذا سيحصل التالي

سيتوجه النظام المصري إلى أمريكا وإسرائيل حامال إنجازا وطالبا منهمـا تخفيـف              -1
 الحصار على غزة؛

ستستجيب إسرائيل جزئيا وستخفف من الضغط الغذائي والوقودي على غزة، لكنهـا             -2
 .ستستمر في العلميات العسكرية

ستقول إسرائيل لمصر إن إطالق الصواريخ من غزة قد توقف، لكن فصائل المقاومة              -3
إسـرائيل ستسـتمر بقتـل    . تعزز من قدراتها واستعداداتها مما يخالف شروط التهدئة  

الناس بوتيرة أقل مما هو عليه الوضع اآلن، لكنها لن تقبـل باسـتمرار النشـاطات                
 .ر أنها تشكل تهديدا أمنيا مستقبلياالفلسطينية الخاصة بالمقاومة على اعتبا

 .بعض فصائل المقاومة سترد على االعتداءات اإلسرائيلية، وستفرط التهدئة -4
مصر لن تشكل ضمانة لمنع االعتداءات اإلسرائيلية ألن مصر ليست ذات سـيادة وال               -5

تملك قرارها، وقد سبق أن ضمنت مصر تهدئة، ولم تعمل شيئا ضد إسرائيل عنـدما               
 .دئة القاهرة قبل عدة سنواتانهارت ته

هناك من يقولون بأن مصـر اسـتعدت للقيـام          . جدلية المعتمدين على مصر ستنهار     -6
هذه جدلية تقـوم    . بإجراءات إذا لم تلتزم إسرائيل بالتهدئة ومن ضمنها فتح معبر رفح          

النظام المصري أعجز من أن يفتح المعبر بصورة كاملة ومستمرة، ولن           . على أوهام 
النظام . سطينيين سوى معسول الكالم حول األخوة العربية والمصير المشترك        يبيع الفل 

المصري ال يستطيع أن يخرج عن اإلرادة الصهيونية واألمريكية، وأنـتم يـا قـادة               
 .ليةيالفصائل ال تستطيعون السفر أصال إلى مصر إال بعد موافقة إسرائ

 
 :ماذا نعمل؟ أرى النقاط التالية

بمثل . دة بناء المجتمع الفلسطيني اجتماعيا واقتصاديا وأخالقيا      يجب أن نركز على إعا     -1
هذا المجتمع القائم اآلن نحن ال نستطيع أن نخطو خطوة إلى األمام، وال نملك سـوى                

المجتمع ليس مؤهال للنهوض، والفصائل غيـر مؤهلـة، وقـادت الشـعب             . التراجع
 الفلسطيني إلى صراع داخلي دموي، وتنازالت سياسية كبيرة؛

المسألة صعبة، لكـن علينـا أال       . علينا أن نفكر بتحرير لقمة خبزنا من أيدي أعدائنا         -2
 لدي مشروع متكامل حول هذه المسألة؛. نفشل قبل أن نحاول

علينا إقامة غرفة عمليات مشتركة تشرف على إدارة المقاومة بمعزل عن المسـتوى              -3
 السياسي وتكون مسؤولة عن األمن الوطني؛



إداري من مستقلين وطنيين ال عالقة لهم بالفصائل إلدارة الشـؤون           يتم تشكيل مجلس     -4
 ؛ في الضفة والقطاعاليومية والمدنية للشعب الفلسطيني

نعمل على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بميثاق جديد وبطريقة يشارك فيهـا              -5
 .الجميع

 واجده؛صياغة برنامج ثقافي وفكري يوحد الشعب الفلسطيني في كافة أماكن ت -6
 .العودة بالقضية الفلسطينية إلى حضنها العربي اإلسالمي الشعبي -7

 
معنـوي  لقد تم تعريض الشعب الفلسطيني إلى اسـتنزاف         . ال مفر أمامنا إال العودة إلى أنفسنا      

ووطني وأخالقي واجتماعي، وآن األوان لكي نحمل همومنا بجدية وبطريقة علميـة أساسـها              
 .االعتماد على الذات


