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حتى يكون لالنتفاضة الفلسطينية الحالية نتائج مختلفة عن نتائج االنتفاضات السابقة، وحتى ال يقع 

 تتم مراجعة الفلسطينيون في مثالب سابقة ساقتهم إلى اإلحباط بدل تحقيق إنجازات ملموسة، من المهم أن

سبق للشعب الفلسطيني أن قام بحوالي خمس . أرضية العمل االنتفاضي واألساليب المتبعة في مواجهة االحتالل

وعشرين انتفاضة وكانت جميعها بال نتائج ملموسة متناسبة مع حجم التضحيات، بل أن بعضها عاد على الشعب 

لم يبخل الشعب الفلسطيني .  على تحقيق أهدافهبسلبيات خطيرة مكّنت العدو بالمزيد وجعلته أكثر قدرة

بالتضحيات لكنه من خالل دراسة تطورات األحداث على مدى مائة عام، غابت المنهجية والرؤية الواضحة إلى 

حد كبير وغلبت الرغبة في نفث الهموم والتعبير عن االستياء على التفكير العلمي في أفضل سبل مواجهة 

ا يخطط ويدبر ويدير األمور بطريقة علمية منهجية وال ينفع معه االرتجال أو اإلقدام علماً أن عدون. االحتالل

 .والشجاعة غير الممنهجين

من الناحية التاريخية، يالحظ أن قيادات االنتفاضات المختلفة انتمت إلى أطر عائلية أو سياسية أو 

لى التخطيط حول كيفية العمل بالطريقة نقابية، ولم تكن ذات بعد أمني محكم وعقلية عسكرية علمية قادرة ع

ولهذا حاولت هذه القيادات أن تجعل من االنتفاضات . التي تجبر العدو على التفكير بأن خسائره أكبر مما يحتمل

ال شك أنها نجحت في ذلك إلى حد كبير، وأفادت . أقرب إلى الهبات اإلعالمية منها إلى المقاومة المبرمجة

 حد ما على الساحة الدولية والرأي العام العالمي، لكنها لم تستطع أن تقفز عن ذلك القضية الفلسطينية الى

 .العتبارات متعددة ذات تفسير ذاتي وآخر موضوعي

ال تستطيع القيادات التي تصدرت االنتفاضات حتى اآلن تصعيد األمور نحو المقاومة ألسباب ذاتية وهي 

أو التأطير السياسي العام أو الحشد النقابي المتخصص وليست أنها ذات مواقع يغلب عليها الطابع الوجهي 

تتطلب المقاومة تنظيماً سرياً . مؤهلة لخوض مقاومة فعالة ذات بعد جماهيري يعتمد التنظيم الضيق المحكم

وتدريباً شاقاً وتمويالً مع الحرص على الدعم الشعبي المتعدد األشكال، وال تتطلب ظهوراً علنياً وتصريحات 

ولهذا لم يكن من المتوقع أن تتجاوز مؤهالت هذه القيادات ما هو أكثر من االحتجاجات إال من . نة وخطاباترنا

تركزت االنتفاضات أساساً على مظاهرات وبيانات . بعض األعمال العسكرية االستعراضية وغير الفعالة

الباً ما يستطيع العدو أن واعتصامات وقذف حجارة وحرق إطارات وما شابه من أعمال االحتجاج والتي غ

لكن هذه األعمال أخذت . يتعايش معها بدرجة محددة من اإلزعاج ودون أن يضع ضغوطا قاسية على القيادة

تعايش العدو مع مثل هذه القيادات واكتفى بتحذيرات . أبعاداً إعالمية ظن معها المستمع أو المتفرج أنها ثورة

 .لتثوير أو االضطرار لتسليم الراية لقيادات قد تكون أكثر جديةوإجراءات معتدلة جدا ال تدفع باتجاه ا



أما من الناحية الموضوعية، الظهور القيادي العلني في الصراع ضد العدو الصهيوني ثبت عدم جدواه 

ربما ينفع العمل من هذا القبيل في صراعات داخلية من . وسهولة تعرضه للتمزق والقبول باإلحباط واإلنكفاء

احة بحكومة أو في مواجهة استعمار لديه النية على الرحيل، أما بالنسبة للعدو الصهيوني فال ينفع إال أجل اإلط

وبالتحديد، ال تنفع معه إال الوسائل التي يستخدمها . الوسائل المتناسبة مع نوايا االقتالع المتبادل أو إلغاء اآلخر

فضالً عن أن العمل . الم ال يحل إال بإسرائيل القويةوالتي تقوم على مبدأ يردده قادته باستمرار وهو أن الس

المقاوم يقود إلى االعتقاالت أو االغتياالت أو التعرض لصنوف التعذيب األمر الذي ال يدخل في حسابات القيادات 

العمل . العلنية التي تحرص على أعمال تتناسب مع قدرة العدو على التعايش معها وال يعرضها بالتالي لخطر

وم يؤدي الى ردود فعل عنيفة من قبل العدو والبد من أن تكون األطر التنظيمية مهيأة لذلك لتستوعب المقا

 .الضربات وتواصل أعمالها بنجاح

 كما حصل في انتفاضات سابقة، يظن المتتبع لوسائل اإلعالم العربية أن االنتفاضة القائمة اآلن في 

ضخت . اريخي الذي سيجعل الحلم حقيقة والتمنيات واقعاً ملموساًفلسطين كفيلة بتحرير فلسطين وأنها الحدث الت

وسائل اإلعالم الى آذان وعيون العرب أخباراً تبعث على األمل واالرتياح حتى أصبح النصر بالنسبة للعديد من 

وقد اطلعت على آراء ومواقف لكتاب ومفكرين وسياسيين عرب عبر مختلف وسائل . الناس قاب قوسين أو أدنى

وبقدر ما يعجب المرء بتدفق . عالم ورأيت كيف وقفوا على أصابع أقدامهم ينتظرون لحظة النصر المبيناإل

مشاعرهم وعواطفهم وأحاسيسهم وأفكارهم حيال فلسطين وشعبها، يوقفه جري العديد منهم وراء البهرجة 

 .اإلعالمية وتيههم في بحر واسع من توقعات يصعب أن يكون لها أساس

ليالً من حماس أهل فلسطين ورغبتهم الشديدة في تقديم التضحيات من أجل الحرية هذا ليس تق

قدم الشعب الفلسطيني عبر سنوات الصراع تضحيات جسام وعظيمة وبطرق ووسائل متعددة متجددة . والتحرير

ستقالل ومبتكرة، وإذا كان لنا أن نقيس هذه التضحيات بالمقارنة مع تضحيات قدمتها شعوب أخرى من أجل اال

روح الشعب الفلسطيني عالية المعنويات . أو ضد غزو أو احتالل نجد أن الشعب الفلسطيني تفوق عليها جميعها

ومتدفقة العطاء وواسعة اآلفاق والتطلعات، لكن عوامل الكبح والفرملة كثيرة وقوية أحالت الكثير من الدماء إلى 

 عمق المأساة التي تحل بشعب فلسطين وهول الجريمة يتضح للمراقب أو المشارك. مجرد نزيف بدون إنجازات

دماء غزيرة تنزف وآهات تجلجل في الفضاء من هول األحزان واآلالم وببساطة يبرز من . التي تقترف بحقه

 . يساوم ويهادن ويطلق بريقا من الوعود لتهدئة الناس وانتظار آمال ما زالت تتفاعل في الصدور والخلجات

هناك دعوات لمقاطعة البضاعة الصهيونية والتي . حصلت بعض أعمال المقاومة إبان هذه االنتفاضة

تشكل خطوة مقاومة هامة وأساسية، لكنها لم ترتق حتى اآلن إلى المستوى المطلوب وما زالت تتأرجح بصورة 

الد على الرغم من وتيرتها البضائع الصهيونية غير الحيوية الستمرار العيش ما زالت تتدفق على الب. خطيرة

لم يأخذ البعد . األقل حدة من ذي قبل، والناس بصورة عامة لم تختمر لديهم أهمية الفكرة وضرورة تطبيقها

على المستوى العسكري، . التثقيفي مداه ولم يشكل القياديون قدوة تقنع الجماهير بأنها في مقدمة الجيش

هاد اإلسالمي وحركة فتح، لكنها لم تتحول الى ظاهرة يومية حصلت عمليات جريئة خاصة من قبل حماس والج

تستطيع أن تلقي بثقلها بشكل جذري على نمط العالقات وعلى النشاطات االعتيادية داخل قرى ومدن العدو، 



غير المجدية والمؤذية أحياناً ما زالت تؤثر سلباً على الصورة المقاومية " الطخطخة"فضالً عن أن بعض أعمال 

 .قيةالحقي

فحتى نكون فاعلين وأال تكون المادة اإلعالمية محوراً مركزياً تدور داخله أغلب األحداث، وحتى نحول 

 :اإلعالم الى الحدث الدسم والسمين الذي ينهك العدو أمامنا الكثير من العمل يقع على رأسه األولويات التالية

خالقية واقتصادية وثقافية مختلفة عما هو تحتاج حياة المواجهة الفاعلة الى بنى اجتماعية وأ: أوالً

حياة المواجهة تتطلب أخالقاً من نوع . قائم حالياً والذي هو امتداد لماٍض شهد الكثير من الهزائم والتراجعات

مختلف وترتكز على قيم العمل الجماعي والتعاون المتبادل واإليثار وتقليص قيم األنانية واالبتعاد عن الفساد 

حياة الفساد مالئمة تماما لالستسالم والهزائم، وإذا ظن أحد أن شعارات النصر والتحرير في ظل . بكافة أنواعه

تترافق إعادة صياغة البنية . الفساد جدية فإنه إما واهم أو مشارك في جرائم تقترف بحق الشعب الفلسطيني

ة تهيئ المجتمع ليكون سنداً قوياً األخالقية بإعادة ترتيب األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية بطريق

وهذا يتطلب سياسة إنفاقية . لظروف المواجهة وليس عالة عليها أو منهاراً تحت وطأة الضغوطات المتوقعة

ومالية جديدة وسياسات زراعية وتعليمية مختلفة عما نحن فيه، ويتطلب إعادة بناء اقتصادي يركز على اإلنتاج 

 .دون االستهالك

مهم التخلي عن العقلية الفهلوية والشخصية اإلعالمية والشعارات التي تتعدى القدرات من ال: ثانياً

واإلمكانيات لصالح العقلية العلمية الواقعية التي تبحث عن أساليب ووسائل التطوير بحيث نرتقي بطاقاتنا 

صريحات وال العلم نبراس حيوي في تاريخ الشعوب، والتحديات ال تطوعها الت. وقدراتنا بهدوء وروية

نحن بحاجة الى حشد . لقد قلنا أشياء كثيرة في تاريخنا وبلعناها تحت وطأة ضعفنا وعجز حيلتنا. الخطابات

 .الطاقات بطريقة تلتزم بالقضية الوطنية وغير مرتبطة بابعاد أو والءات شخصية

 العدو صفوفنا عبر نخز. ال مجال أمامنا إال تنظيف صفوفنا من العمالء والجواسيس والفاسدين: ًثالثا

السنوات وزرع منا وفي داخلنا عيوناً تراقب وتتعقب مختلف نشاطاتنا حتى تحولنا إلى كف مفتوح أمام أجهزته 

هذا أمر يجب أن تكون له أولوية على مختلف المستويات . األمنية وأصبحنا عاجزين عن االحتفاظ بأسرار

 فصيل أو حزب وإنما قضية وطنية عامة من األولى أن الرسمية والفصائلية والشعبية، وهو لم يعد من شأن

نطور لمعالجتها قواعد على المستوى الوطني دون احترام لخصوصية هذا التنظيم أو هذه النقابة أو تلك 

الوضع األمني الداخلي خطير جدا وال يحتمل إصالحه التأجيل، وكل مماطلة بهذا الخصوص ال يمكن . المؤسسة

 .امل معها على أنها ليست خدمة للعدوالنظر إليها أو التع

إقامة الدولة ليست قضية حيوية . من المطلوب أن يتحول تركيزنا من إقامة دولة إلى التحرير: ًرابعا

وليست شائكة إذ كان باإلمكان أن نقيم دولة منذ أكثر من عشرين سنة ولكنها في حقيقتها عبارة عن حكم ذاتي 

وتحت . ن بحاجة إلى كل ما قدمنا من تضحيات وما عانينا من آالم وأحزانخاوي على نفسه، وهي مسالة لم تك

الظروف القائمة من توازن القوى ومن أداء فلسطيني لن تكون الدولة، إن قامت، أفضل من هذا التصور مهما 

في أما التحرير فيتطلب الحشد والجدية، ويتطلب تغييرات شاملة وجذرية . ُأدخلت عليها من عمليات التزيين

القيادات الحالية غير قادرة وال يتوقع أن تقدم . البنى القيادية والتنظيمية لمنظمة التحرير والفصائل واألحزاب



شيئاً جديداً، وقد قدمت ما لديها في الماضي وتجاوز الزمن طاقتها على التجديد، واألطر التنظيمية مخترقة أمنياً 

 . إال بتغييرات وضوابط حادة ومكثفةبصورة حادة وال يمكنها مواصلة طريق تحريرية

إذا ظن شعب فلسطين أنه يستطيع الخالص من الصهاينة بدون البعد العربي واإلسالمي فإن : خامساً

نحن جزء من أمة عربية عريقة وأمة إسالمية ذات حضارة وبأس، وال يجوز . ظنه ال يقوم على حسابات علمية

. وقدراتنا محدودة بينما يملك العدو عمقاً استراتيجياً غربياً واسعاً وقوياًطاقاتنا . أن نترك أنفسنا الستفراد العدو

األمة العربية واإلسالمية هي عمقنا كما هي عمق كل شعب عربي وإسالمي، ومن الهام أن تبقى القضية 

 .الفلسطينية داخل هذا العمق الذي تعطيه الشعوب معناه وحركته نحو مواجهة التحديات

يكفي بعض التظاهرات . لرغبة منحصرة في إقامة دولة شكلية فما نقوم به اآلن كافأما إذا كانت ا

والتقارير اإلعالمية، ويكفينا تضحيات ومعاناة بسبب أوضاع اقتصادية شاذة تدفع الناس إلى اإلحباط والقبول بما 

 .     يطرح عليهم مهما كان قليالً


