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 الفصل السابع
 

 

 المعارضة الفلسطينية
 

 

على الرغم من أن قيادة ياسر عرفات تتحمل مسؤولية مجريات األمور على الساحة الفلسطينية 

ألنها امتلكت مقومات التأثير على الناس والحشد السياسي واإلعالمي إال أن المعارضة 

مة المتمثلة بياسر عرفات المال امتلكت قيادة المنظ. الفلسطينية تتحمل جزءا من المسؤولية 

والتأييد العربي والدولي وحصلت على تأييد إعالمي واسع، لكن هذا ال يعفي المعارضة 

. الفلسطينية من المسؤولية وال يجعلها بريئة من الوضع الذي وصلت إليه القضية الفلسطينية

حرير، إال أن هذا وعلى الرغم من أن بعض فصائل المعارضة تقول أنها من قيادة منظمة الت

الكتاب يتعامل  مع القيادة على أنها ياسر عرفات وأنه هو الذي يقرر المجال الذي يمكن أن 

 . تتحرك فيه الفصائل المختلفة ويكون رأيها مسموعا

يصعب على الكاتب أن يحدد ما هي المعارضة الفلسطينية والوقت الذي أخذت تُعرف فيه على 

ن الوصول إلى تعريف بعدما نتجاوز الزمن الخاص بمرحلة لكنه من الممك. أنها معارضة

لكنه يبقى من . النضال  الوطني  حتى اتفاق أوسلو،  وسيتم البحث فيه في الصفحات القادمة

المهم اإلشارة إلى بعض المحطات  في الخالفات داخل منظمة التحرير لتتضح خلفية بعض 

 .األطر المعارضة

 1967 أن عدد  الفصائل الفلسطينية قد تزايد بعد هزيمة عام سبق أن أشرت في  بداية الكتاب

كانت فتح . وذلك تبعا  لرؤى مختلفة ومتباينة لما يجب أن تكون عليه المقاومة الفلسطينية

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة جورج حبش على رأس هذه الفصائل وكانتا تمثالن 

وكانت تبرز بين . هما الخط الوطني والخط القوميخطين ال مفر من تضاربهما أو تقاطعهما و

فمثال وجدت الجبهة . الحين واآلخر بعض التوترات بسبب انعكاس كل خط على واقع المقاومة

الشعبية في أواخر الستينات أن خطف الطائرات المدنية يساعد الشعب الفلسطيني في نضاله 

هذا الصدد قد تقود إلى إحراج على الوطني، بينما رأت فتح  أن الخطوات غير المحسوبة  ب

وكمثال آخر، شهدت الحركتان توترات مسلحة فيما بينهما ألسباب . الساحتين العربية والدولية
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لم يكن غريبا أن تتخاصما بشأن موقع أو . مختلفة كانت تؤدي إلى وقوع خسائر في كال الجانبين

 .قاعدة عسكرية أو انتماء بعض العناصر

 عندما قبلت منظمة التحرير البرنامج 1974ي بين الحركتين شهد حدية عام لكن التوتر السياس

رأت . المرحلي الذي قبل  بإقامة  سلطة وطنية فلسطينية على أي جزء من فلسطين يتم تحريره

الجبهة الشعبية في حينه أن المنظمة انتهكت الميثاق الوطني الفلسطيني وأنها في طريقها نحو 

. يجة أن انسحبت الجبهة من المنظمة لتكون قائدة لشبه معارضة فلسطينيةوكانت النت. المساومة

وعلى الرغم من عودتها إال أنها كانت محط أنظار .  لكن الجبهة عادت إلى المنظمة بعد فترة

 . غير المرتاحين لسياسة منظمة التحرير بصورة عامة، ولسياسة عرفات بصورة خاصة

ات غير المنسجمة تماما مع سياسة ياسر عرفات، أو أن كان هناك بعض  الجبهات أو التنظيم

من هذه التنظيمات القيادة العامة . انسجامها كان  يتأرجح بين الحين  واآلخر وتبعا للظروف

وتنظيم الصاعقة الممول من سوريا، وإلى حد بسيط الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التي 

ن هذه التنظيمات لم تكن ذات فاعلية عالية في لك. خرجت عن الجبهة الشعبية ألسباب عقدية

توجيه السياسة الفلسطينية، ولم تكن قادرة على البروز إلى واجهة الحدث وترتيب األوضاع 

انشقت حركة فتح المجلس الثوري عن حركة فتح بقيادة صبري البنا في بداية . الفلسطينية

لكن الحركة لم . بالدرجة الكافية" ثوريا "السبعينات لعدم ارتياحها لألسلوب القيادي الذي لم يكن

تكن جماهيرية وبقيت مغلقة وذات نمط عسكري من نوع محدد، ولم تستطع أن تشكل قاعدة 

 .لمعارضة يمكن أن تتطور

لكن المهم في هذه التنظيمات الفلسطينية أنها اعتمدت في أغلب تمويلها على منظمة التحرير، 

شكل القوة األكبر في المنظمة والمسيطرة على مختلف وحيث أن فتح بقيادة عرفات كانت ت

صحيح أن . أجهزتها فإن عرفات كان يحكم األموال الضرورية جدا الستمرار هذه التنظيمات

بعض التنظيمات  كانت تتدبر بعض األموال من خارج منظمة التحرير إال أن اعتمادها على 

ويبدو . تها على معارضة عرفات  تتقلصأموال المنظمة أخذ يتزايد مع األيام ومعه أخذت قدر

أن السنوات التي توالت عبر الثمانينات شهدت معارضة شفوية لسياسات عرفات وشهدت تفهم 

 . عرفات لهذه المعارضة

 1983غضبت التنظيمات الفلسطينية المختلفة بعد أن قام عرفات بزيارة النظام  المصري عام 

قررت هذه التنظيمات مع التنظيم الجديد الذي . ي لبنانالفلسطيني ف-على إثر القتال الفلسطيني

انشق عن حركة فتح بقيادة سعيد موسى أن تقيم جبهة رفض وأن تختط سياسة جديدة لتوجيه 

تعهدت بعض الدول العربية بتمويل هذه الجبهة . الشعب الفلسطيني مختلفة عن سياسة عرفات

ت أعجز  من أن تفعل شيئا غير الجري وراء لكن  هذه الجبهة كان. وتقديم  الدعم الالزم لها

وقد اعتاد عرفات على هذه البيانات التي لم تكن . عرفات ببيانات االنتقاد واالستنكار لسياساته
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حتى أن الشعب الفلسطيني اعتاد على عدم سماع أو قراءة . تشكل له أي مصدر للقلق أو األرق

 .الجديد، وإن احتوت فإنها ال تعني الجديةالبيانات لتقديره  المسبق بأنها  ال تحتوي على 

ولم تكن هي قادرة . على أية حال، لم تعمر جبهة الرفض في أذهان الناس أكثر من عدة أشهر

والنتيجة . على رص صفوفها بسبب الشكوك المتبادلة بين قياداتها وعدم قدرتها على التنسيق

لتعود إلى  منظمة التحرير، خرجت الجبهة الشعبية منها . كانت حتمية وهي فرط العقد

أهم دعائمها ولم يعد لها القدرة على المواصلة إال على ) جبهة الرفض(وبخروجها فقدت الجبهة 

 . حتى الورق لم يعد مفيدا بعد حين وانتهت الجبهة بالتالشي. الورق

 مرحلة  لم يستطع التيار الماركسي في حركة المقاومة الفلسطينية أن يقود الشعب الفلسطيني  نحو

حاولت هذه الحركات أن تقلد . ثورية شبيهة  بالحركات العالمية التي انطلقت على أسس ماركسية

أسباب ذلك كثيرة وال مجال . التجارب العالمية إال أنها بقيت في إطار صغير لم تستطع تجاوزه

عليه تقبل فكر لشرحها هنا، وإنما أذكر منها النسيج االجتماعي والديني الفلسطيني الذي ال يسهل 

يخرج عن اإليمان باهللا، واالبتعاد عن الفكرة  القومية التي من الممكن أن تجد صدى، أو على 

 . األقل تسامحا، واالعتماد المالي على المنافسين على الساحة الفلسطينية

على المستوى  القومي،  لم ينجح القوميون في التأثير في السياسة الفلسطينية على الرغم من 

استمر عرفات في  رسم . رتهم على التأثير  في التجمعات الفلسطينية التي تواجدوا فيهاقد

وقد فشل . السياسة الفلسطينية  دون منازع على الرغم من خسارته الشعبية في عدد من المواقع

القوميون كما فشل الماركسيون في إيجاد أصدقاء أوفياء يمدونهم بالدعم المالي دون انقطاع، 

 في إيجاد آلية إعالمية نافذة ومؤثرة، كما أنهم لم يستطيعوا صنع قاعدة شعبية وتنظيمية وفشلوا

ربما استطاع التيار القومي أن يحقق قاعدة شعبية في أقطار الشام . 67/جيدة في األرض المحتلة

بصورة أفضل مما حقق التيار الماركسي، إال أن وجود التيار الماركسي في ساحل غزة والوسط 

 .رقي أقوى بكثير من وجود التيار القوميالش

أما بالنسبة للتيار الديني فقد غاب عن  الساحة السياسية حتى قيام االنتفاضة الفلسطينية عام 

لم تدخل حركة اإلخوان المسلمين المعترك السياسي مباشرة واكتفت بتوجيه االنتقادات . 1987

إقامة جمعيات وأطر اجتماعية مختلفة ومارست حاولت في الثمانينات . للحركة الوطنية وقياداتها

وما أعنيه في التمهيدية هنا هو التركيز على . نشاطاتها التي كانت في أغلبها تمهيدية من خاللها

وقد برز التيار . الدعوة للحركة والعودة إلى اإلسالم وإعداد الشباب وتهيئتهم لحياة إسالمية صلبة

 عندما تشكلت الكتلة اإلسالمية في جامعة النجاح 1981 اإلسالمي كقوة ذات طاقة سياسية عام

علما . الوطنية بنابلس وفازت في انتخابات مجلس الطلبة على الحركة الوطنية بأطرها المختلفة

 .أن الحركة الوطنية خاضت االنتخابات موزعة إلى كتلتين
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رير الفلسطينية بكافة  مع دخول االنتفاضة ظهرت الحركة اإلسالمية كقوة منافسة لقوة منظمة التح

استطاعت حماس أن تضع بصماتها على . فصائلها والتي  شكلت القيادة الوطنية الموحدة

مجريات األحداث اليومية ونفذت عددا من العمليات العسكرية ضد إسرائيل بما في ذلك خطف 

ح هناك وبذلك لم تعد حركة فتح هي القوة الكبيرة الوحيدة على ساحة فلسطين، بل أصب. جنود

وقد تردد على ألسنة بعض  الفلسطينيين أن االحتالل اإلسرائيلي أنشأ حماس وقدم . من ينافسها

ال يبتعد هذا االتهام عن محاوالت القيادة الفلسطينية في . لها الدعم لكي تأخذ دور حركة فتح

لكنني بحكم معرفتي . محاربة أي شخص فلسطيني أو حركة يمكن أن تشكل بديال قياديا

تطورات األمور وبعض دقائقها خالل االنتفاضة، قدرت بأن االحتالل قد غض الطرف عن  ب

حركة حماس  في بداية إنشائها ظنا منه أن الحركة ستنهج نهج اإلخوان المسلمين الذي ركز في 

السنوات السالفة على توجيه االنتقادات لمنظمة التحرير والفصائل  الفلسطينية  المختلفة،  وظنا 

راهن . ا ستشكل قوة إلثارة التوتر في الشارع الفلسطيني مما قد يؤدي إلى اقتتال داخليبأنه

االحتالل على تخفيف حدة االنتفاضة من خالل صنع أوضاع داخلية متوترة، لكنه لم ينجح في 

 .كل محاوالته

 على الرغم من أن الخالفات اشتدت على الساحة الفلسطينية بعد حرب عام -:ما بعد أوسلو

ووقع اقتتال فلسطيني، إال أن الشارع الفلسطيني شهد استقطابا حادا بعد مؤتمر مدريد عام 1982

ضج التيار اإلسالمي من هذه .  على إثر توقيع اتفاقات أوسلو1993 وتزايد حدة بعد عام 1991

االتفاقات، وعارضتها فصائل فلسطينية مختلفة من ضمنها فصائل في منظمة التحرير 

 شهدت البالد مواقف متباينة بصورة حدية وعقدت الندوات والمؤتمرات الشعبية .الفلسطينية

سعى كل طرف لتأكيد وجهة نظره وحشد الجماهير . والمحاضرات لتبيان مختلف وجهات النظر

 . للوقوف إلى جانبه

حتى أن المعارضة . استمر اتفاق أوسلو ولم تستطع المعارضة الفلسطينية أن توقفه أو تسقطه

ت تخفف من معارضتها مع األيام ومنها من بدا جزءا من عملية ديمقراطية تجيز المعارضة أخذ

فهل المعارضة الفلسطينية جادة في طروحاتها وهل تملك بالفعل بديال يمكن أن . من الداخل

. تقدمه للجماهير وتعمل من أجل تحقيقه؟ هذا ما أحاول اإلجابة عنه في الصفحات القادمة

تطرق إلى مختلف الفصائل وعى رأسها حركة حماس والحركة اإلسالمية وسأعمل على ال

 . بصورة عامة

الفلسطينيين، وذلك  ليس من السهل الحديث عن الحركة اإلسالمية ضمن ظروف الزمان والمكان

امتدادات عالمية  وتتأثر  ألن  هذه  الحركة، سواء كانت تحت هذا العنوان أو ذاك، ذات

مكان معين ال  يعني ازدياد تأثيرها في  وازدياد تأثيرها في. متغيراتبمجموعات واسعة من ال

إنها حركة .  ما ال يعني انحساره في مختلف المناطق كل مكان، وانحسار تواجدها في منطقة
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وتطلعات تعمل  على تكييف نفسها حسب المتغيرات الدولية  واسعة االنتشار وذات سياسات

 يتكيف كل تواجد محلي لها حسب الظروف المحلية ولكن وفوق ذلك، واإلسالمية والعربية،

 .الذي يميز الحركة ضمن اإلطار العام

التي تعني عدم   من الصعب  الحديث عن الحركة اإلسالمية بدقة ضمن المعارضة الفلسطينية

أوسلو قاعدته، واتخاذ  خطوات   الموافقة على  مشروع السالم الجاري اآلن، والذي يشكل اتفاق

وهنا ال يتحدث المرء عن . بديل  ات من شأنها إفشال هذا المشروع لصالح مشروعوسياس

والفكرية والتنظيمية والسياسية، الخ، وإنما   الحركة اإلسالمية على اتساع طروحاتها العقائدية

معين وهو معارضة المشروع السلمي القائم في مرحلة  يحصر حديثه فقط في موقف سياسي

 .التي نشهدها اآلن والتي بدأت مع توقيع اتفاق أوسلو حلةزمنية معينة هي المر

معارض لعملية السالم الدائرة  وعليه، فإن المناقشة هنا تدور حول الحركة اإلسالمية كطرف

وحتى تكون الصورة واضحة، تبدأ المناقشة   .اآلن وكجزء  من معارضة فلسطينية أكثر شموال

وموقع الحركة اإلسالمية بينها، ثم يتم االنتقال إلى  ابتبيان قوى المعارضة المختلفة وتوجهاته

المطروحة من قبل مختلف األطراف، ومن ثم تقييم ما أنجزته وما أخفقت  وسائل العمل والبرامج

على  األمر الذي يهيء القاعدة للتنبؤ بمستقبل الحركة اإلسالمية كحركة معارضة في إنجازه،

 .بصورة عامةالساحة الفلسطينية ومستقبل المعارضة 

 تعريف المعارضة

واحد محدد لتعبير المعارضة، ومن   ليس من المتوقع أن يتفق المحللون والسياسيون على تعريف

قد يعرف . وبين قلب األوضاع بالقوة المسلحة المحتمل أن تتأرجح التعريفات بين عدم الموافقة 

قد  يعرفها آخر على أنها عدم على سياسات معينة، و أحدهم المعارضة على أنها عدم الموافقة 

ولكن قد يعرفها آخر على أنها . توعية جماهيرية لحشد  الناس ضدها الموافقة مع تبني برامج

 .مع اتخاذ كافة الخطوات الضرورية إلسقاط ما هو قائم عدم الموافقة

لموقع على اتفاق أوسلو ا المعارضة هي عدم الموافقة: في هذه الورقة يتم تبني التعريف التالي

اتفاقات وإجراءات، وتبني سياسات  تقود إلى  بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وما انبثق عنه من

حسب هذا التعريف، هناك  عدة شروط البد . مشروع بديل اتخاذ خطوات تفشل االتفاق لصالح

 :جهة أو فئة وصف معارض، وهي من توفرها حتى نطلق على

ال يعتبر من وافق على  وحسب هذا الشرط . لو وما نجم عنهعدم الموافقة على اتفاق أوس: أوال

 .اتفاق أوسلو ورفض ما نجم عنه فيما بعد معارضة

المترتبة عليه، واالتفاقات   رفض االتفاقات المبنية على اتفاق أوسلو،  ومختلف اإلجراءات: ثانيا

 الخ، المنبثقة  عن القانونية واالقتصادية، وهذا يعني رفض مختلف المشاريع. التي بنيت عليه
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وعليه، فإن القبول بما . المستندة إليه على أنها جزء منه االتفاق والتعامل مع كافة اإلجراءات

 .يعني الموافقة عليه حتى لو كان الموقف المعلن كالميا عكس ذلك تمخض عن اتفاق أوسلو

شال االتفاق، أي إلف أن تكون هناك سياسات لدى غير الموافق متبوعة بإجراءات عملية: ثالثا

المعارضة النظرية . آن واحد هذا من أجل أن تكون المعارضة نظرية وعملية في. إسقاطه

أما السياسات وما يتبعها . الذي ال يحدث تغييرا وحدها ال تعني سوى البقاء على الموقف الكالمي

عليها العمل وحدتها وتوجهاتها، فقد تكون سياسات تعبوية يترتب  من إجراءات تختلف بمنهجها

من خالل  اإلعالم والنشرات  والندوات وذلك لحشد تأييد واسع للمعارضة،  في صفوف الناس

 سياسات تعبوية وعسكرية، وقد تكون عسكرية، الخ، فمن ال يتبنى سياسات متبوعة وقد تكون

 .بإجراءات ال يصنف ضمن المعارضة

لكي يجد الناس ما   مطروح وذلكيتوجب أن يكون لدى المعارض مشروع  بديل لما هو: رابعا

مجرد عبث ويكون موقفها عبثا ال  يحتشدون حوله، وإن لم يتوفر البديل تنتهي المعارضة إلى

 فمن  ال يملك بديال يشكل بؤرة استقطاب ال  ..يسعى إلى إسقاط وضع أو موقف لصالح ال شيء

 .الوارد في هذه الكتاب يدخل ضمن تصنيف المعارضة حسب التعريف

 ت المعارضة الفلسطينيةفئا

والضفة الغربية تقول   هناك عدد من الفئات على الساحة الفلسطينية المحصورة في قطاع غزة

وهذه يمكن . اتفاقات وإجراءات أنها معارضة، أي تعارض اتفاق أوسلو وما تمخض عنه من

 :تصنيفها ضمن المجموعات التالية

الفلسطينية التي تعتبر  طينية، وهي تلك المنظماتالمعارضة من داخل منظمة التحرير الفلس: أوال

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، : وهي جزءا من منظمة التحرير لكنها تعارض االتفاقات الحالية

 . .والجبهة الديمقراطية

 :قسمين المعارضة من خارج منظمة التحرير الفلسطينية وهي تنقسم إلى: ثانيا

 .الجهاد اإلسالمي  بحركة المقاومة اإلسالمية وحركة المعارضة اإلسالمية المتمثلة-أ

القياة -مثل الجبهة الشعبية  الفصائل ذات االتجاهات القومية أو القومية اإلسالمية أو الوطنية،-ب

العربية وتنظيم الصاعقة الممثل اآلن بحزب  القيادة المؤقتة، وجبهة التحرير-العامة، وحركة فتح 

 .البعث العربي االشتراكي

يكون لهم التزام  المستقلون، وهم عبارة عن أشخاص أصحاب التزام سياسي دون أن: الثاث

واجتماعي بحيث يمكن أن  إنهم ال يشكلون تنظيما، ولكنهم يتمتعون بثقل سياسي.  تنظيمي

 .يؤثروا في الرأي العام

. عضهاوإنما على ب إن تعريف المعارضة المبين أعاله ال ينطبق  على كل هذه المجموعات ،

اإلسالمية ، وحركة الجهاد  حركة المقاومة: وأكثر المجموعات تالؤما مع هذا التعريف هي
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اإلسالمية، الخ، فال -الفئات القومية والقومية أما. اإلسالمي، والجبهتان الشعبية والديمقراطية

فهذه الفئات ال تتبنى  , 1967داخل األرض  المحتلة عام  تعتبر ضمن التعريف إذا حصر

أوسلو، لكنها ذات سياسات وبرامج بديلة على المستوى الخارجي،  سياسات أو إجراءات لمواجهة

 ذات طروحات متكاملة إلى حد بعيد لكنها لم تدخل حلبة التنافس أو التزاحم أي أن هذه التنظيمات

م بدائل لكنه أما بخصوص المستقلين، فهناك منهم من يطرح. هنا في الضفة الغربية وقطاع  غزة

التأثير على اتفاق أوسلو أو  ال يملكون القوة التنظيمية أو المادية التخاذ خطوات من شأنها

 .الترويج لمشروع بديل

تقتصر عمليا على   1967وعليه، فإن المناقشة الحقيقية لقوى المعارضة في األرض المحتلة عام

أما إدراج بقية . لديمقراطيةالشعبية وا حماس، والجهاد اإلسالمي، والجبهتين: أربع تنظيمات وهي

عمل نظري يتمشى مع فكرة المعارضة نظريا وليس  التنظيمات ضمن المعارضة، فهو مجرد

 .عمليا

 الموقف من عملية السالم
كثيرة، لكن، ولغايات  يحتاج  تفصيل مواقف التنظيمات المعارضة من عملية السالم إلى صفحات

لموقف كل تنظيم، وذلك لتكون   الخطوط الرئيسةالمناقشة في هذا الكتاب، يقتصر الوصف على

أن التفصيالت قد ال تكون ذات جدوى هنا  هذا فضال عن. هناك أرضية للحكم على السياسات

 .والندوات المقامة والتي تشرح موقف كل تنظيم بسبب كثرة البيانات والنشرات الصادرة

وتسلط األشرار  ا، قد اختلتقامت  ماس ألن الموازين، حسب تعبير ميثاقه:  حركة حماس-أ

وذلك ألن اإلسالم قد  وساد الظالمون  واغتصبت األوطان ولم يبق شيء في مكانه الصحيح 

منازلة الباطل وقهره ودحره، ليسود الحق وتعود "بهدف  غاب عن الساحة ولذلك، فإن قيامها كان

عود الناس واألشياء كل إلى مساجدها األذان معلنا قيام دولة إسالمية، لي األوطان وينطلق من فوق

 ."  الجهاد ضد الصهاينة حلقة من حلقات"وحماس عبارة عن "  الصحيح، واهللا المستعان، مكانه

إن األسلوب األمثل "وتقول حماس . هناك طريق واحد لتحرير فلسطين هو  طريق الجهاد

 العطف، وال ال ينظر فيه إلى الضعيف بعين واألصوب السترجاع الحقوق هو القوة، في عالم

وعليه البد من دفع التضحيات الالزمة في النفس " تستجدى فيه  الحقوق وإنما تنتزع انتزاعا،

 .وإن ما تم دفعه حتى اآلن ما هو إال جزء بسيط من الثمن المطلوب والمال،

اإلسالمية عقيدة وفكرا، ومن ثم   تتطلب مسيرة الجهاد عددا من الوسائل تقوم على رأسها التربية

وتركز حماس على التكافل االجتماعي كدرع يقي الفرد والجماعة، وعلى . إلعداد والعملا

على الساحة الفلسطينية على أن ال يكون والؤهم  التعاون مع الفرد والجماعة ومع اآلخرين

تسير في طريق "وحسب ميثاقها، تقول حماس  أنها  ."للشرق الشيوعي أو الغرب الصليبي"

 ." وال تفرق عد، توحدالخير وتقرب وال تب
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إلى يوم "إسالمي إلى األبد  أما بالنسبة لمواقفها السياسية، فهي تعتبر أن فلسطين أرض وقف

 عن آفة ومصاصي دماء، وال يختلفون في ذلك عن الصهيونية التي أما اليهود، فعبارة" القيامة ،

إن حماس ترى أن كل تعمل على تدمير المجتمعات واألخالق والقضاء على اإلسالم، وعليه  ف

وتعتبر أن خروج أية جماعة أو تنظيم  الجهود يجب أن تتضافر وتتجمع من أجل دحر االحتالل،

عبارة عن خيانة عظمى، مستندة في ذلك  أو فرد من دائرة الصراع ضد إسرائيل ومناصريها

 فقد باء بغضبومن يولهم يومئذ دبره إال متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة " إلى اآلية الكريمة 

 ."من اهللا ومأواه جهنم وبئس المصير

حماس ال تضع حواجز  أما من ناحية التعاون مع اآلخرين، من أجل تحرير فلسطين، فإن

لكن تعاونها مع التنظيمات  ومعوقات،  سواء كان اآلخرون ضمن تنظيم إسالمي أو غير ذلك،

ت مع جهات أو تنظيمات، فإنها، أي اختلف وإذا حصل وأن. اإلسالمية  يرتكز على أسس عقائدية

وهي تبقى حريصة على . كوسائل لحل الخالف حماس، ال تعتمد الطعن والصدام والتشويه

 .الوحدة الوطنية ورص الصفوف

من الحكام العرب لكنه  ينبههم  فهو ال يحدد موقفا. ميثاق حماس غير واضح تجاه الحكام العرب

مواقف إسالمية جادة وبفتح الحدود أمام المجاهدين  باتخاذإلى الخطر الصهيوني الداهم ويطالبهم 

أما بيانات حماس فتناشد الحكام العرب،أحيانا،  التخاذ  سياسات معينة، وتقوم . لقتال إسرائيل

 .الحركة ذاتها، أحيانا، بتوجيه رسائل إلى الحكام العرب

والقرارات الدولية الخاصة  ةحماس واضحة بالنسبة للحلول السلمية إذ تقول أن المبادرات السلمي

التنازل عن أي جزء من فلسطين ألن  في  بفلسطين تتناقض مع العقيدة اإلسالمية، وال يجوز

تمكن أهل الكفر بأرض "الدولية من شأنها أن  ذلك تنازال عن جزء من الدين، والمؤتمرات

 .هذه المؤتمرات عبارة عن عملية لصهينة العرب  "المسلمين،

الجبهتان الشعبية والديمقراطية عضوان في منظمة التحرير : الشعبية والديمقراطية الجبهتان -ب

 هي  "القيادة المتسلطة" لكنهما ال تعتقدان أن المنظمة التي تقودها اآلن ما تسميانه  الفلسطينية

ف على . ت. م إعادة بناء مؤسسات"وهما تدعوان إلى . المنظمة التي تمثل الشعب الفلسطيني

وتعتبران أن المنظمة فاقدة " قراطية واستعادة مكانتها كممثل شرعي وحيد لشعبنا،أسس ديم

خروج القيادة المتسلطة عن الصف الوطني  لقد أصاب. لمكانتها تحت الظروف القائمة حاليا

يتطلب مهمات نضالية جديدة من أجل إرساء قواعد  مؤسسات المنظمة بالخراب والدمار مما

 .الشعبي للفلسطينيين مثيلالديمقراطية وضمان الت

ولما عقدته من اتفاقات، ويتلخص  تطرح الجبهتان برنامجا بديال لما تقوم به القيادة الفلسطينية

 :هذا البرنامج بالتالي

 .وعاصمتها القدس التمسك بحق العودة للفلسطينيين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة -1
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 .ناستمرار النضال ضد االحتالل والمستوطني -2

وأن تقام انتخابات  التمسك بمنظمة التحرير على أن يقال عرفات وتنزع الشرعية عن قيادته -3

 .ديمقراطية يشارك فيها الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده

مع إخضاع االتفاقات  اعتبار تعهدات عرفات حسب االتفاقات المعقودة مع إسرائيل الغية، -4

 .دولي ل الشعب الفلسطيني تحت إشرافذاتها الستفتاء شعبي يشمل ك

  . تطبيق قرارات الشرعية الدولية بما في ذلك حق الالجئين في العودة -5

والعمل على تجميله والبد من  اتفاق أوسلو بالنسبة للجبهتين عبارة عن إعادة ترتيب االحتالل

 .التمسك بخيار االنتفاضة كوسيلة مواجهة فعالة

واإلسالمية داخل الوطن   القوى والشخصيات الوطنية والديمقراطيةهذا وتدعو الجبهتان جميع 

. وتشكيل جبهة وطنية عريضة وفي الشتات إلى االتحاد على أساس برنامجهما المطروح

والعمل معا من أجل قرار يصدر ديمقراطيا  وتدعوان، أيضا، إلى نبذ الصيغ الفوقية والحساسيات

 .عن الشعب

واضح أن حركة الجهاد اإلسالمي ال تكن أي احترام لمنظمة :  حركة الجهاد اإلسالمي-ج

. 1964عام  الفلسطينية أو قيادتها، وتعتبرها وليدة جامعة الدول العربية بوحي من مصر التحرير

، أما عرفات، فكان من  قيادة المنظمة قيادة غير شرعية نصبتها قيادات عربية غير شرعية

لكنه آثر أن يستمر في طريق يهوي بالشعب الفلسطيني  ،المفروض أن يستقيل بعد ما تبين فشله

 .إلى الهاوية

 :هذا، وتطرح حركة الجهاد برنامجا يلخص بما يلي

العالقات بين إسرائيل  مواصلة الجهاد ضد اليهود مع مقاومة اتفاق أوسلو ومقاومة تطبيع -1

 .واألمة اإلسالمية

 .سقفا لهاال مشاركة في أية انتخابات يكون اتفاق أوسلو  -2

 .العمالء منظمة التحرير الفلسطينية مرفوضة مبدئيا حتى لو تمت تنقيتها من-3

 .اإلسالم هو منهج الحياة وهو مصدر القوة ومواصلة الجهاد -4

الحركة تسعى إلى التقارب مع حركة حماس  أما من ناحية موقفها تجاه الفصائل والتنظيمات، فإن

أما موقفها من حكومات . التي تختلف معها عقائديا  األخرىوإلى مد جسور التعاون مع الفصائل

 .لبس فيه، فهذه الحكومات أغلبها كافرة العرب، فهو موقف واضح ال

وهي لن تشهر السالح في وجه  الجماعة اإلسالمية تحترم الرأي اآلخر وجاهزة دائما للحوار،

شكالها، لكنها مع الثبات التام على بكافة أ القوقعة الحزبية"إنها ضد . الموقعين على اتفاق أوسلو

 ." الموقف والمبدأ

 تقييم قدرة المعارضة على إسقاط اتفاق أوسلو
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ضد اتفاق أوسلو، وأنها  أعلنت فصائل  وتنظيمات المعارضة الرئيسة، والمشار إليها أعاله، أنها

 البالد وال يوجد لها بعض التأثير خارج هذا فضال عن الفصائل األخرى التي. تعمل على إسقاطه

 حاولت هذه الفصائل والتنظيمات بوسائل متعددة  .ينطبق عليها تعريف المعارضة الداخلية

اآلن، واستمر اتفاق أوسلو وتولدت عنه اتفاقات أخرى وإجراءات  تحقيق هدفها لكنها فشلت حتى

 .األرض تطبيقية على

اآلن؟ وما هو مصيرها   تىما الذي فعلته المعارضة وما الذي لم تفعله وقادها إلى الفشل ح

هي  العمود ) حماس(اإلسالمية  ومستقبلها إذا ما استمر هذا  الفشل؟ بما أن حركة المقاومة

االهتمام األكبر، لكن الفصائل األخرى لن  الفقري للمعارضة الفلسطينية، فإنها تستحوذ على

 على الحركة اإلسالمية المستقبل، فإن هذا الحديث سيتركز وعند الحديث عن. تستثنى من النقاش

 . من أحداث ككل في ظل ما هو متوقع

 :كان على رأسها عمدت المعارضة الفلسطينية إلى اتخاذ عدد من الخطوات منذ توقيع أوسلو

والنشرات  أعمال التثقيف والتوعية التي شملت الندوات والمحاضرات والمهرجانات: أوال

اإلسالمية، وكذلك الندوات  ، وخاصة من قبل الحركةأقيم العديد من المهرجانات. والبيانات، الخ

ومراميه وشرح الظلم الذي يلحق  والمحاضرات من أجل شرح اتفاق أوسلو وتوضيح أبعاده

 .بالشعب الفلسطيني من جرائه

وقد هدفت هذه  . الخ أعمال االحتجاج، كاإلضراب وكتابة الشعارات وإشعال اإلطارات،: ثانيا

رسالة واضحة بعدم الرضا إلى  ي العام ضد اتفاق أوسلو وإلى إيصالاألعمال  إلى حشد الرأ

 .القيادة الفلسطينية

وغير مباشرة، مع  اإلقناع، حيث حاولت الفصائل المعارضة االتصال، بصورة مباشرة: ثالثا

وقد جرت . االتفاق أو معارضته فلسطينيين ضمن قيادة ياسر عرفات لثنيهم عن السير في ركب

 .قاءات مرتبة مسبقا وأخرى عرضيةلهذا الغرض ل

العمل العسكري الذي هدف إلى زعزعة األمن واالستقرار اإلسرائيليين، مما قد يقود  إلى : رابعا

كان هذا أكثر العوامل ضغطا  وقد. تفريغ اتفاق أوسلو من مضمونه إسرائيليا، ومن ثم تقويضه

 .على موقعي االتفاق

وقد جرت . االتفاق لق قوة دفع جماهيرية موحدة ضدتوحيد قوى المعارضة، وذلك لخ: خامسا

في الخارج أن تتوحد  على األقل  حاولت الفصائل. محاوالت من هذا القبيل خارج البالد وداخلها

وحاولت بعض القوى أن تصطف في إطار  في الموقف السياسي فأقامت تجمع الفصائل العشرة،

وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن االتفاق بقي . يواحد مثل االتحاد الديمقراطي والتجمع الفلسطين

ويبدو . وكذلك نصوص ما تمخض عنه من اتفاقات على األرض صامدا وتطبيق  نصوصه تقدم
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فأين المأزق، أو المآزق، التي . في تراجع وزخمها الشعبي يتأرجح  واضحا أن جهود المعارضة

 اط االتفاق حتى اآلن؟ المعارضة، وما هي أسباب عدم قدرتها على إسق تعرضت لها

 أسباب فشل المعارضة
أوسلو وإيقاف العملية  هناك أسباب كثيرة أدت إلى فشل المعارضة الفلسطينية في إسقاط اتفاق

يعود إلى عوامل خارجية، ومنها ما هو  من هذه األسباب ما هو خارجي، أي. السلمية  حتى اآلن

 :وفيما يلي أهم هذه األسباب. المعارضةفي أداء  ذاتي، أي يعود إلى عوامل ذاتية أو خلل

 :األسباب الخارجية
يحظى اتفاق أوسلو بتأييد عربي ودولي واسع . القوى المشاركة في االتفاق والداعمة له: أوال

الدول . الدعم الذي يحظى به من قبل قطاع واسع من الشعب الفلسطيني النطاق، فضال عن

 أما. على رأسها دول مجاورة، مثل مصر واألردنفي أغلبها، تؤيد اتفاق أوسلو و العربية،

وأنها في مرحلة  سوريا التي ال تبدو متحمسة لالتفاق، فإنها ال تملك هامشا للعمل ضده، خاصة

 .تفاوض مع إسرائيل

كانت غير مؤيدة له من  على المستوى الدولي، ال يكاد المرء يرى دولة  تقف ضده حتى لو

وكذلك الدول األوروبية وروسيا،  تحدة تدعم االتفاق وترعاه،الواليات الم. الناحية النظرية

الوضع الدولي، . عدد قليل مثل إيران وليبيا والسودان وتدعمه، أيضا، بقية دول العالم، باستثناء

هذا فضال عن أن إسرائيل تلقي بثقلها . االتفاق وفشل المعارضة بصورة عامة، مهيأ إلنجاح

 .لقيادة الفلسطينية التي تملك بيدها أغلب مصادر القوة الفلسطينيةبالتعاون مع ا إلنجاح االتفاق

ال تتوفر لدى المعارضة مصادر تمويل كافية لتغطية : ضعف مصادر تمويل المعارضة: ثانيا

 بعض. بينما يملك الطرف اآلخر إمكانات مادية هائلة. الكفيلة بإسقاط االتفاق نفقات النشاطات

ضعيفة  أي مصدر تمويلي، بينما  يحظى البعض اآلخر بمصادرالفصائل المعارضة ال يحظى ب

تمويل المعارضة لتقطع  كما أن القوى المؤيدة لالتفاق تشدد الحصار على مصادر. القدرة المادية

تالحق كل دوالر يعرف أنه موجه   فالواليات المتحدة والدول األوروبية. عنها كل مورد مادي

أو أفراد، وتالحق، أيضا، حسابات  األفراد    أو هيئاتللمعارضة، سواء كان مقدما من دول

 .قريبون من فصائل المعارضة أو أعضاء فيها المصرفية إذا كان هناك شك بأنهم

التسهيالت المالية واالقتصادية   أوروبا والواليات المتحدة تقدمان الماليين دعما لالتفاق وتوفران

 .خنق الطرف الفلسطيني المعارض ىللطرف الفلسطيني المؤيد لالتفاق وتعمالن عل

المؤسسات، أو دعم األفراد أو  العمل ضد اتفاق أوسلو يكلف أمواال طائلة، سواء من حيث بناء

عشرات الماليين من الدوالرات سنويا لتؤدي  المعارضة بحاجة إلى. تمويل النشاطات المختلفة

لن تسد إال ثغرات بسيطة من اآلالف أو المئات، فهي  أما عشرات. مهامها باستحقاق وجدارة
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ال تملك إال الجزء اليسير من المال، عدا حماس التي تبدو في حال  المعارضة. النفقات المطلوبة

حتى أن بعض التنظيمات ال تملك ألف دينار، . غيرها من الفصائل والحركات أفضل من أحوال

 تعتبر المشكلة التمويلية أهم وفي تقدير الكاتب،. ال يملك ما يمول بيانا يوزع جماهيريا وبعضها

أو األفراد،  مشكلة تواجهها المعارضة ألنها أدت إلى شل العمل، سواء على مستوى المؤسسات

 .وأدت حتى إلى المس بالروح المعنوية للنشطاء في مختلف الفصائل

 اإلعالم، بصورة عامة، هو مع موقعي االتفاق، سواء: الهجمة اإلعالمية على المعارضة: ثالثا

هو  وسائل إعالم قليلة جدا هي مع معارضي االتفاق، ومنها ما. أو عربيا أو دوليا كان محليا

 هذا  ..معرض لإلغالق، مثل صحيفتي الوطن واالستقالل، أو للتشويش، مثل إذاعة القدس

له، وإنما يعمل،   اإلعالم ال يكتفي بتزيين االتفاق والعمل باستمرار على خلق رأي عام مؤيد

اإلرهابية، واتهامها  على تشويه صورة المعارضة ووصفها بالعناصر أو التنظيماتأيضا، 

 .الفلسطيني العداء بالعمل على إقامة عالقات مع جهات أو دول تناصب الشعب

أو أفراد،  المعارضة مالحقة من قبل جهات كثيرة، سواء على مستوى مؤسسات: المالحقة: رابعا

وأعضاؤها معرضون  معارضة اإلسالمية متهمة باإلرهابال. وباألخص المعارضة اإلسالمية

حتى أن سلطة . من الدول العربية أوروبا تالحقهم، وكذلك أمريكا والعديد. لالعتقال والتعذيب

أو يتعرض إلطالق النار، أو يحرم من الوظيفة  هناك من يعتقل أو يقتل. الحكم الذاتي تالحقهم

 .ويالحق في لقمة عيشه

 األسباب الذاتية
ركزت  المعارضة جهودا كبيرة على المنهج الفلسطيني : المنهج التقليدي في المعارضة: أوال

 في المعارضة والمتمثل بالمهرجانات والخطابات والبيانات واالستنكارات والمذكرات التقليدي

بعد خمود  هذا منهج ممجوج على المستوى الشعبي وال يلقى آذانا صاغية، خاصة. واإلضرابات

الحدث، ولكن مفعوله يتالشى  قد ينفع هذا المنهج مؤقتا في األيام األولى التي تعقب. لحدثوهج ا

. رؤوس أصحابه وتصبح النتائج عكسية مع تالشي سخونة الحدث، ومن المحتمل أن ينقلب على

المندرجة تحت هذا المنهج في الوقت الذي  أعطت المعارضة جهدا أكثر من الالزم للنشاطات

ولم يعودوا يهتمون بها أو يستمعون إليها، إن لم ينتقلوا إلى ذم  اس البيانات والخطاباتسئم فيه الن

 , 1919لقد جربنا هذا المنهج على مدى سنوات طويلة ومنذ عام . أو الخطاب صاحب البيان

التقويم،  البالد قطعة قطعة ونحن نصدر البيانات الساخنة والخطابات الرنانة، وفي ذات ضاعت

يوم الجمعة ويخرجون  يستمع الناس إلى خطبة. ب الدينية خاصة على منبر يوم الجمعةتقع الخط

يعد أسلوبا مقبوال جماهيريا ما لم يقترن  الوعظ واإلرشاد لم. من المسجد وكأنهم لم يسمعوا شيئا

 .بعمل يرفع من مصداقيته
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 فشال ذريعا في فشلت فصائل المعارضة: عدم القدرة على التعاون أو تنسيق المواقف: ثانيا

وعلى الرغم من أنها . فيما بينها) أي المستند على برنامج(الفعلي  تحقيق أدنى حد من التعاون

لمواجهة  سياسية متقاربة أو متطابقة أحيانا، إال أنها لم تترجم ذلك إلى عمل مشترك تتبنى مواقف

ضايا معينة، وباستثناء ق فباستثناء إصدار بعض البيانات المشتركة حول. اتفاق أوسلو المرفوض

 .نحو وحدة العمل بعض حلبات التداول، لم يحصل، عمليا، تنسيق أو توجه

عدد من الفصائل مما أعاق التعاون  جزء من هذا الفشل يعود، حقيقة، إلى االختالف العقائدي بين

توجه لتوحيد  الموقف السياسي والعمل   لقد طرح على قادة هذه الفصائل. في مجاالت أخرى

لم يعترض هؤالء القادة على هذا . أوسلو معا ضمن برنامج محدد  يهدف إلى إسقاط اتفاق

 .وجها، وداروا ظهورهم فعال" نعم"قالوا . العملية الطرح لكنهم لم  يسيروا فيه من الناحية

طويلة حول كيفية جمع قوى  فقد دارت مداوالت. إن في تجربة التجمع الفلسطيني دليال على ذلك

الشعب  كبديل التفاق أوسلو، لكن   ة في بوتقة واحدة ضمن برنامج موحد يطرح علىالمعارض

أو توضيح، والجبهة  الشعبية اعتبرت أن  حماس سرعان ما انسحبت من المداوالت بدون تفسير

والجبهة الديمقراطية شغلت مع الشعبية في تشكيل التجمع  التجمع عبارة عن وليد في نابلس فقط،

 .الديمقراطي

وهذه قوى صغيرة جدا وتواجدها  قي في التجمع الجهاد اإلسالمي والقيادة العامة ومنتدى األمة،ب

. لم يقم بالدور المطلوب منه كرئيس يضاف إلى ذلك أن رئيس التجمع. على األرض ضعيف

هذا، وأقدر من خالل تجربتي الشخصية، أن فصائل المعارضة .ولهذا فشل التجمع الفلسطيني

ومن الشك  إنها تعاني من انعدام الثقة المتبادلة. يست معنية في التعاون فيما بينهال الفلسطينية

ظاهرا ويتبادلون التهم باطنا  وال أعتقد أن من يتسامحون. المتبادل الذي يصل إلى درجة االتهام

والحظت، أيضا، أن عددا من فصائل . قادرون على االتفاق على السير معا على الطريق

إنهم يفضلون . التحرير الفلسطينية  من بعضها البعض ب إلى رئيس منظمةالمعارضة أقر

والتعاون معها، على التعاون فيما بينهم، أي إذا شاؤوا أن يلتقوا، فإن   مغازلة سلطة الحكم الذاتي

وقد اتضح هذا تماما  عندما لبوا . اللقاء هو سلطة الحكم الذاتي، وليس  أي موقع آخر موقع

 .س السلطة الفلسطينية إلجراء حوار وطنيسريعا دعوة رئي

من يرفض برنامجا عليه أن يطرح برنامجا بديال وأن يتابع : عدم طرح البديل ومتابعته: ثالثا

لقد طرحت الفصائل بدائل، ولكنها لم تالحقها بالتنفيذ مما أفقدها قدرتها على . على األرض تنفيذه

. أن يرى شيئا عمليا يتم تنفيذه ات والخطابات ويودلقد سئم شعبنا البيان. جذب الشارع الفلسطيني

العمل العسكري، لكنهما،  حاولت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي تنفيذ برنامج بديل من خالل

 :منها حتى اآلن، غير مقنعتين للشارع الفلسطيني، وذلك ألسباب

 .عدم وجود استثمار سياسي ناجح للعمل العسكري) أ
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 .مل لكي يتحول إلى ظاهرة وليس مجرد أعمال متباعدةعدم متابعة هذا الع) ب

كثيرة بما فيها سلطة  المالحقة الشديدة التي يتعرض لها أعضاء هاتين الحركتين من جهات) ج

 .الحكم الذاتي

 .محدودية الموارد المادية، سواء العتادية منها أو المالية) د

التي يعاني منها  الضائقة االقتصاديةتحميل إسرائيل وسلطة الحكم الذاتي الحركتين وزر ) هـ 

 .الناس

بقيت المعارضة ضمن ردود الفعل، أي التعليق على : عدم الرغبة في أخذ زمام المبادرة: رابعا

 اتفاق أوسلو ومنفذيه وإصدار البيانات الرافضة لما يقومون به، ولم تبادر إلى خطوات مؤيدي

حماس إلى  بادر المعارضة، وخاصة حركةلم ت. اتخاذ خطوات تقود الشارع بعيدا عن أوسلو

وضمن التعليق على  قيادة الشارع، اجتماعيا وسياسيا وثقافيا، وبقيت متحوصلة ضمن ذاتها

أوسلو وليس خارجه، وذلك  تطورات األحداث، حتى أن المعارضة أخذت تناقش األحداث ضمن

 .مثل مناقشة قانون األحزاب واالنتخابات

ركة حماس ذاتها إلى نفسها على  أنها قائدة للشعب الفلسطيني، وعلى ذات الخط، لم تنظر ح

لم تتوجه بخطابها . واكتفت عمليا بأن تكون قائدة للحركة اإلسالمية المتصلة باإلخوان المسلمين

وجهودها إلى الشعب الفلسطيني عامة، وإذا فعلت فإن ذلك من قبيل االستقطاب في صفوفها 

رج صفوفها دورا في  النشاطات العامة التي تقودها هي أو وليس من قبيل إعطاء أحد  من خا

لقد فضلت البقاء  كفصيل  فلسطيني ال يرى إمكانية لرسم السياسة . في اتخاذ بعض القرارات

 .العامة أو التقدم نحو هذا الهدف

من الناحية العملية، ال يوجد فصيل فلسطيني مؤهل لقيادة الشارع الفلسطيني كبديل للسلطة 

الفصائل األخرى  لم يكن لها قدرة على اتخاذ زمام المبادرة . طينية إال حركة حماسالفلس

لكن الجبهة فقدت هذه القدرة ولم تعد قادرة على إنفاذ . باستثناء الجبهة الشعبية في  فترة معينة

 .رؤية سياسية أو عسكرية خاصة بها

 مستقبل المعارضة

تعاني المعارضة من  .ل بالنسبة للمعارضة مشرقال يبدو، ضمن الظروف  القائمة، أن المستقب

وأعتقد أن التطورات المستقبلية . وضع غير جيد يعود في األساس إلى خلل في توجهاتها العملية

 :تسير ضمن ما يلي

فحماس انبعثت . ستتراجع حركة حماس لصالح الفكر األساسي لجماعة األخوان المسلمين: أوال

. تميزت بمقارعة االحتالل لبية متطلبات ظروف  االنتفاضة التيمن جماعة اإلخوان المسلمين لت

اآلن مختلفة وتتميز بتواجد سياسي  االحتالل ما زال موجودا، لكن البيئة السياسية الموجودة

هدف حركة حماس كان مواجهة . هذه البيئة الجديدة فلسطيني، والبد من إعادة أقلمة الحركة مع
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فاضة، والوضع اآلن اختلف عما سبق، ولهذا فإن فكر االحتالل ضمن ظروف تطور االنت

الذي يميز  بتقديري، إن فكر المواجهة سيتحول تدريجيا إلى فكر المصالحة. المواجهة سيتكيف

أنها ضرورية لتجنب  جماعة اإلخوان  المسلمين وإلى التوجه نحو التقية التي ترى الجماعة

والتدريج في التأثير على  "التروي"اعة إلى صراع عنيف بين المسلمين والحكام، وستعود الجم

 .الجمهور الفلسطيني

لهما على أطراف  ستعمل الجبهتان، الشعبية والديمقراطية على البحث عن دور سياسي: ثانيا

الذاتي، ولكنهما لن تتحوال إلى  سلطة الحكم الذاتي وليس داخلها، أي على صلة مع سلطة الحكم

 .إقناعية طروحاتهما نظريةجزء من الحكم الذاتي، وستبقى 

الفعلية في هذه الورقة  إن عددا من الفصائل الصغيرة التي لم تعتبر جزءا من المعارضة: ثالثا

فإذا صمدت سوريا صمدت هذه الفصائل، . .ستبقى مستنيرة بالسياسة السورية وتسير على هديها

 .نفسها صامدة وإن اهتز موقف سوريا لن تجد هذه الفصائل

على مواجهة االحتالل  كة الجهاد اإلسالمي ستثبت على موقفها القائل بالعمل المستمرحر: رابعا

حركة الجهاد من تنفيذ برنامجها  إن ما سيمنع. الفلسطيني-مع محاولة  تجنب الصراع الفلسطيني

 .الجهادي هو اإلمكانيات المادية

. مستوى تأييدها سيقلولهذا، أتوقع أن  تنخفض أسهم المعارضة على المستوى الجماهيري، و

المعارضة جماهيريا هو  وضمن  الظروف القائمة اآلن، فإن ما يمكن أن يرفع من نسبة تأييد

فكلما ازداد حجم الفشل ازداد تأييد  فشل  سلطة الحكم الذاتي في تلبية التوقعات الجماهيرية،

أو بدائل حقيقية وإذا بقيت المعارضة على ذات الوتيرة التي ال  تعبر عن جدية . المعارضة

وبقيت السلطة الفلسطينية  على  أدائها السيء فإنه من المتوقع أن يعزف الجمهور الفلسطيني 

وفي ظل هذا الوضع سيزداد  . عن تأييد التنظيمات المختلفة ويتجه  نحو التعويم في انتظار بديل

راء المصلحة اإلحباط في الشارع الفلسطيني ويرتفع معه مدى الهبوط األخالقي والسعي و

 .الخاصة على حساب المصلحة العامة

 تقييم عام

لكنها أتت أيضا بأنباء المعارضة فتبينوا . أتت األيام بأنباء أوسلو إلى الناس فتبينوا حقيقة االتفاق

لم يعمل  من بين   فصائل المعارضة بصورة جادة إال حركة حماس لكن عملها . حقيقتها أيضا

لقد قامت ببعض العمليات . ث تغيير في األوضاع السياسيةبقي عاجزا وقاصرا عن إحدا

العسكرية داخل إسرائيل وهزت الكيان الصهيوني، إال أنها  لم تواصل وأخذت تُباعد زمنيا بين 

كادت الحركة أن تقوض اتفاق أوسلو وأن تقلب الموازين السياسية في . عملياتها العسكرية

 إلى تحشيد الرأي الدولي ضدها وعقدت مؤتمرا دوليا المنطقة إال أن الواليات المتحدة سارعت

على عجل في شرم الشيخ  العربي بحضور حوالي ثالثين دولة لمكافحة ما يسمى باإلرهاب  أو 
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وقد اتخذت توصيات قاسية من شأنها أن تحاصر الحركة . بالتحديد  اإلرهاب الحمساوي

 .وعناصرها واألموال التي يمكن أن تتسرب لها

 حركة حماس واجهت ضربات قاسية وتعرض أبناؤها للمالحقة واالعتقال والتضييق ال شك أن

بالرغم من ذلك لم تقم فصائل المعارضة األخرى بمساعدتها سوى حركة . االقتصادي والنفسي

إنما وجدت الحركة نفسها في عالقات شكلية . الجهاد اإلسالمي التي قدمت مساعدة ضعيفة

. فلسطينية، وفي بعض األحيان في أعمال تنسيقية بهدف تفادي مشكلةمع السلطة ال) بروتوكولية(

حتى أن بعض رجاالت حماس أخذوا يترددون بفتور على المقار الرئيسة للسلطة في المدن 

وقد دخل بعض المتدينين في السلطة الفلسطينية ممن كانوا في صفوف حماس، .  الفلسطينية

 .لصفوفها إال أنها تواجه صعوبة في تمرير كالمهاوعلى الرغم من نفي الحركة من انتمائهم 

أما بالنسبة للجبهتين الشعبية والديمقراطية فإن الشارع الفلسطيني يالحظ أن قياداتهما تقود 

ولم يعد سرا أن هذه القيادات باتت تحمل . سيارات ذات لوحة حمراء وهي لوحة سيارات السلطة

 .للجبهتين أو لتمويل بعض المستلزماتطلبات لعرفات ليوظف بعض العناصر التابعة 

 .  أما الفصائل الموجودة في دمشق فما زالت تصدر البيانات المنددة باتفاق أوسلو

 الفلسطيني-المعارضة والحوار الفلسطيني

برزت بشأن العالقات الداخلية الفلسطينية مسألة الحوار بين سلطة الحكم الذاتي وبين بعض قوى 

ل المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير وحركتي حماس والجهاد المعارضة بخاصة الفصائ

وقد عقدت عدة لقاءات حوارية تبادلت فيها األطراف المتحاورة الخطابات المعبرة . اإلسالمي

تحدثت الصحافة ووسائل . عن مواقفها بخصوص اتفاق أوسلو والقضية الفلسطينية بصورة عامة

. قاءات وتراوحت تقديراتها ما بين التشاؤم والتفاؤلاإلعالم الفلسطينية وغيرها حول هذه الل

هناك من رأى أن ال جدوى من الحوار، وهناك من رأى أن فجرا جديدا سيبدأ على الساحة 

 .الفلسطينية

-، نجد أن الحوار الفلسطيني1967إذا تتبعنا تطورات األحداث على الساحة الفلسطينية بعد عام 

فقد تمت حوارات كثيرة على الساحة في .  بالشعار المحدثالفلسطيني ليس باألمر الجديد وال

جلست . فترات سياسية مختلفة، ومنها ما كان حوارا كالميا ومنها ما كان رصاصيا ومدفعيا

الفصائل الفلسطينية على طاولة النقاش وتبادل  الرأي في ظروف متعددة،  واشتبكت ضد 

وكان لكل نوع حواري ظروفه . بنانبعضها البعض بالمدافع والرشاشات خاصة على أرض ل

 .ومبرراته لدى المتحاورين

الحوار القائم اآلن يجد  مبررا في سوء األوضاع الفلسطينية الداخلية وفي تعثر ما يسمى 

تقول السلطة الفلسطينية أن األمر أصبح جد خطير وأن الحكومة اإلسرائيلية  . بالحلول السلمية

تجاوز االتفاقيات، وال بد للشعب الفلسطيني في ساحل غزة ماضية في مخططاتها االستيطانية و
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أما الفصائل المتحاورة فتختلف .  أن يتوحد في مواجهة الخطر) الضفة الغربية(والوسط الشرقي

منها من يقول أنه من الضروري تصليب موقف المفاوض الفلسطيني واتباع :  في تبريراتها

ل أن الحوار ضروري عل وعسى أن تسمع السلطة استراتيجية فلسطينية جديدة، ومنها من يقو

 .صوت الحكمة والتعقل

دار الحوار الكالمي بين القوى  الفلسطينية ككل أو بعضها مرات عدة عبر العقود الثالث 

الماضية، وكان الهدف المعلن لها هو التوصل إلى صيغة عمل يمكن أن يجمع حولها 

كان يشعر . قف الفلسطيني في مواجهة  التحدياتالمتحاورون مما يعزز الوحدة الوطنية والمو

الفلسطينيون إجماال بنوع من االرتياح لهذا النوع من الحوار، وكان يأمل بأن  يحقق شيئا ملموسا 

لكن األيام كشفت أن الحوار لم يكن إال شيئا  مؤقتا وعابرا، وسرعان ما كانت . على الساحة

ادلة والجدل التصادمي الذي كان يصل إلى حد إطالق آثاره تتالشى لتحل محله االتهامات المتب

الحوار بصورة  عامة لم يستمر ولم تتحول نتائجه إلى واقع عملي يجسد إرادة . النار المتبادل

 .المتحاورين كجماعة

من تتبع األحداث التي أعقبها  حوارات يسهل على المرء أن يستنتج أن الحوار لم يقم حقيقة 

على سبيل المثال، مر الشعب الفلسطيني بأزمة  حادة .  الشعب الفلسطينيبسبب أزمة يعاني منها

 بسب االنشقاق داخل حركة فتح، لكن األطراف المعنية استخدمت السالح بدل الكالم 1983عام 

سبب هذا مأزقا نفسيا لدى الشعب الفلسطيني وشرخا خطيرا في البنية السياسية . لحل خالفاتها

كذلك مر الشعب الفلسطيني بأزمة حادة بعد اعتراف . بنية االجتماعيةوالذي أخذ ينعكس على ال

لكن بدل . 338و242 بقراري مجلس األمن 1988المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد عام 

اللجوء إلى الحوار عملت  منظمة التحرير على تكريس خطها السياسي الجديد غير عابئة برأي 

هذا وقد صنعت منظمة التحرير . ف الشعب الفلسطينيالمعارضة مما زاد من الشرخ داخل صفو

أزمة بتوقيعها اتفاق أوسلو، لكنها ضربت بالمعارضة بعرض الحائط  وتركت الخالفات تتحول 

 عندما أطلقت 1994وقد تم التعبير عن هذا التصادم  بشكل مريع عام . إلى مواقف تصادمية

سقط قتلى وجرحى، لكن . فلسطين في غزةالسلطة الفلسطينية  النار على المصلين خارج مسجد 

 .السلطة لم تدع إلى حوار

مجمل  األوضاع  يؤكد أن الحوار لم يقم على الساحة الفلسطينية بسبب مأزق يمر به الشعب أو 

لكنه من الواضح أن الحوار  كان يتم بسبب . من أجل وضع استراتيجية أو خطة عمل فلسطينية

ة التحرير، ياسر عرفات، والذي هو نفسه رئيس سلطة أزمة أو مأزق يمر فيه رئيس منظم

فكلما وجد عرفات نفسه في وضع حرج يتطلب التفاف الشعب الفلسطيني وفصائله . الحكم الذاتي

حوله كان يدعو للحوار على اعتبار أنه، حسب قوله، يؤمن بالديمقراطية ومشاركة اآلخرين في 
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ان دائما يحيط دعوته للحوار بهالة إعالمية وبصور وك. اتخاذ القرار وتوجيه السياسة الفلسطينية

 .اللقاءات المتوجة بالقبل مع زعماء المعارضة

 بسبب المأزق الذي مر به بعد إقامة عالقات مع مصر وتشكيل 1984دعا عرفات للحوار عام 

حاور بعض الفصائل الفلسطينية وتعهد بإجراء إصالحات جذرية في . جبهة اإلنقاذ الفلسطينية

ضعضع عرفات بهذا العمل صفوف جبهة اإلنقاذ ولم . قة عمل منظمة التحرير ومؤسساتهاطري

ودعا إلى حوار مع نشوب االنتفاضة كان . ينفذ تعهداته للجبهات اليسارية التي تحاورت معه

نتيجته تمرير هدفه لالعتراف بقراري مجلس األمن مع إرضاء المعارضة داخل المنظمة بإعالن 

 . إمكانية حصوله242نفي قرار استقالل شكلي ي

في هذه المرحلة، يمر مشروع السالم الذي تبناه عرفات بأزمة ظاهرية تترافق مع انخفاض  

علما أن الكاتب يرى أن األزمة ليست . (كبير في  تأييد عرفات والسلطة في الشارع الفلسطيني

غزة والوسط الشرقي عدد متزايد من الناس في ). في مشروع السالم وإنما في شعبية عرفات

يرفعون أصواتهم منتقدين أوسلو والسلطة وعرفات  شخصيا غير آبهين بأجهزة األمن التي 

هذه األصوات علت بعدما اكتشفت حقيقة اتفاق أوسلو إثر . تراقبهم وترصد أقوالهم وأفعالهم

ع تطبيقاته العملية، وأصبحت تعرض  االتفاق لخطر السقوط الذي يعني أيضا سقوط  مشرو

لهذا كان ال بد من القيام . منظمة التحرير الذي  ناضلت  من أجله أكثر من خمس وعشرين سنة

فكان من المتوقع  أن يقوم رئيس . بحركة سياسية تعيد الثقة بالقائد وتحشد التعاطف  الشعبي معه

يت السلطة  بحركة سياسية في محاولة الستعادة زمام المبادرة وتحسين  وضعه الجماهيري وتثب

وقد كان . اتفاق أوسلو كحقيقة واقعة يمكن المناورة من خاللها لتحسين أوضاع الشعب الفلسطيني

 .الحوار الفصائلي أحد الخيارات المطروحة

 :من خالل الحوار الفصائلي يمكن للسلطة، أو أنها تأمل، في تحقيق التالي

 .الصفالتالعب بعواطف الناس من حيث أهمية الوحدة الوطنية ورص : أوال

تحسين شعبية عرفات من حيث أنه المبادر دائما لعمل الخير واالستماع والنقاش وتلبية : ثانيا

 .بعض مطالب المعارضة

تجاوز فضائح الفساد المالي الذي تغرق فيه السلطة الفلسطينية وإلهاء الناس بقضايا : ثالثا

 .المصير واالستقالل اللفظيين

ق أوسلو وما يعنيه من حرية إسرائيل في االستيطان شل تركيز  الناس على اتفا: رابعا

 .ومصادرة األرض وصنع جزر فلسطينية يمكن عزلها عن بعضها بسهولة

أما بالنسبة للفصائل الفلسطينية، وعلى الرغم من قناعتها بأن الحوار لن يؤدي إلى تغيير يذكر 

لقد سعت عدة  .  ي الدعوةعلى الساحة الفلسطينية على المدى المستقبلي، فإنها سرعان ما تلب

فصائل وعلى مر األيام إلى إجراء حوارات متواصلة، لكن كل مبادراتها كانت تذهب أدراج  
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لم يكن من المتوقع أن ترفض الفصائل . الرياح، ولم يكن لحوار أن يتم بدون مبادرة من عرفات

 يغيب الجهاد فقط كان من المتوقع  أن. الحوار أو أن تضع شروطا مسبقة أو جدول أعمال

اإلسالمي عنه، وقد غاب في الجولة األولى، لكنه  لبى الدعوة في  المرة الثانية ألسباب ما زالت 

 .غير معروفة

لم يكن من المتوقع أن تأخذ الفصائل المختلفة الحوار بصورة جدية وتصر على جدول أعمال 

عها غير الجيد على الساحة ألنها هي نفسها تمر بأزمة وترى أن الحوار قد ينقذها أيضا من وض

فهذه الفصائل عجزت عن تشكيل جبهة معارضة موحدة . الفلسطينية في غزة والوسط الشرقي

وهي لم تستطع اإلمساك بزمام المبادرة . وبقيت كل منها أكثر قربا للسلطة منها لبعضها البعض

طوات عملية تترجم لقيادة الشعب الفلسطيني وافتقرت إلى برنامج واضح تسعى لتطبيقه  وإلى خ

وقد . وبالتالي  فشلت في إقناع الشعب بأنها تشكل بديال عمليا وحيويا. شعاراتها إلى واقع عملي

ظهر بعض هذه الفصائل بمظهر المغازل للسلطة الذي يحاول التقرب منها، وبدا وكأنه جزء  

معارضة محط وهذا ما جعل بعض فصائل ال. من السلطة على الرغم من  معارضته اللفظية لها

هذا ناهيك عن أن بعضها ال يستطيع  االستمرار بدون . تساؤل وأحيانا التندر من قبل الشارع

 .دعم مالي من عرفات

على الرغم من أن فصائل المعارضة خططت لتحسين  أوضاعها من خالل الحوار إال أن 

رضين يحاولون الشارع الفلسطيني لم يبد اكتراثا بالحوار وفسره على أن المحاورين المعا

. وإذا كان من مستفيد من الحوار فهو ياسر عرفات والسلطة. الحصول على شيء من الكعكة

دافعت الفصائل عن قرارها بالدخول في الحوار من ناحية المبدأ حيث أن الحوار بين األخوة  

 هذا دفاعها. يجب أن يبقى قائما باستمرار مهما بلغت الخالفات والتناقضات  في وجهات النظر

ال شك صحيح من الناحية المبدئية، لكنه ال يبقى صحيحا إذا كانت منطلقات الحوار أساسا 

 .شخصية أو فئوية

 الفلسطيني فإنه يكون مسبوقا -على كل حال، إذا كان لنا أن نلخص تاريخية  الحوار الفلسطيني

لسطينية أوال بأزمة يصنعها رئيس منظمة التحرير الفلسطينية تقود إلى غضب فصائل ف

يمتنع الرئيس عن التراجع فتقرر الفصائل  . ومحاولتها ثني رئيس المنظمة عن خطواته

االنفصال عن الجسم العام للمنظمة أو تجميد عضويتها،  وتبدأ بمحاوالت حشد الرأي العام ضد 

فشلت المعارضة تاريخيا في حشد الرأي العام أو قيادة معارضة فاعلة، وبقيت في . ما تم

مع فشلها واستمرار رئيس  المنظمة في . ها أو تجميد نشاطها على هامش الحدثانفصال

وبسبب أن . خطواته، تبدأ هذه الفصائل في استيعاب األمر الجديد وتعمل على التكيف معه

سياسات منظمة التحرير تنتقل من فشل إلى فشل، فإن جهود رئيس المنظمة ضمن إجراءاته 

يجعله في موقف حرج يضغط عليه لتقديم المزيد من الجديدة تصطدم بمأزق يحاصره و
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ولهذا تحصل أزمة يتم التركيز عليها إعالميا وبكثافة، مما يحول أنظار . التنازالت دون مقابل

الشعب  الفلسطيني عن سبب الخالفات األساسي إلى األزمة الجديدة التي يمر بها  رئيس 

لى الوحدة الوطنية والتكاتف  ورص عندها يعمل رئيس المنظمة إلى الدعوة إ. المنظمة

فتقوم الفصائل البائسة غير القادرة على  تلبية نداء الواجب الوطني وتعلن أن  . الصفوف

 .المصلحة الوطنية تقتضي العمل معا

هنا تبدأ الفصائل الفلسطينية في العمل تحت السقف الذي رفضته سابقا وجمدت عضويتها في 

تصبح إجراءات .   عملها هو تدبير األمور تحت ذلك السقفالمنظمة من أجله،  ويصبح نطاق

وبعد فترة يتخذ رئيس . رئيس المنظمة السابقة واقعا  مقبوال وتعود الفصائل إلى سابق عهدها

المنظمة إجراءات جديدة تثير غضب الفصائل وتبدأ الدورة  من جديد لتنتهي بانفراج يعقبه 

لت وسببت أزمات، لكنها مع الزمن أصبحت  تنازالت كثيرة حص. إجراءات أخرى، وهكذا

 .حقيقة مقبولة لدى فصائل  الغضب 

.  أي أن الحوار الحالي من شأنه  أن يجعل من اتفاق أوسلو  سقفا ال بد من  النضال  من خالله

كان أوسلو مرفوضا في السابق، لكنه اآلن يشكل أمرا واقعا ال مفر من التعامل معه وتحسين 

وحسب التطور التاريخي للقضية الفلسطينية ينذر هذا بأزمة .  منطلقاتهظروف التفاوض ضمن

 .جديدة على الساحة ستنتج عن إجراءات جديدة تتخذها القيادة

الحوار بين الناس ضروري ويجب . المسألة هنا ال تتعلق حقيقة بمفهوم الحوار وجدواه وفوائده

الشعوب الحية هي التي . ائما مهما اختلفواأن يبقى قائما، كما أن الود بين الناس يجب أن يبقى ق

أما األمم البائسة فهي . تقبل على الحوار باستمرار وتؤمن بالمشاركة الجماهيرية وتفاعل اآلراء

تلك التي تعتمد العقلية القبلية واألبوية والتسلط، وتظن أن الناس فيها ال يفقهون وأن األب الحاني 

 .هو الذي يفكر عن الجميع ويخطط لهم

لكن الحوار يبقى عديم الجدوى إذا كان مجرد أداة للوصول إلى هدف سياسي آني أو تجاوز 

هذا بالحقيقة ليس حوارا، وإنما استخدام لعواطف الناس ومشاعرهم وتطلعهم نحو . أزمة آنية

إنه  تالعب بعواطف الناس ولن يأتي على الشعب إال بالخسران . الوحدة  الوطنية ولم الشمل

 .ولن يقودهم  إال إلى الوقوع بصورة متزايدة في وحل اإلحباطوالخيبة، 

أما إذا كان الشعب الفلسطيني يتطلع نحو حوار جدي يؤتي ثمارا بعيدة المدى ويرسخ نهجا على 

فمثال يجب . الساحة الفلسطينية، فإنه من المطلوب القيام بخطوات جدية وجذرية نحو التغيير

مها للميزانية العامة، ومحاربة الفساد المتمثل باإلهمال الكشف عن الميزانيات  السرية وض

ويجب أن  تقوم قيادة جماعية وترسيخ مبدأ محاسبة المسؤول . واالختالس واالحتيال والوساطة

 .   ومقاضاته، وإلغاء سياسة االستزالم والتبذير والتوجه نحو اإلنتاج والبناء، الخ
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 الفصل الثامن
 

 

 

 مأساة المثقفين
 

 

لواقف على دقائق الوضع الفلسطيني هول المأساة التي يتعرض لها شعب فلسطين، وحجم يرى ا

وهي . القوى الداخلية والخارجية التي تعمل ضده وتخضعه لبرامج متعددة األصناف واألنواع

إنها مأساة تحفر . مأساة تتعدى الحدث البارز، وتفوق دراما العناوين الصحافية المتعلقة بفلسطين

.  الفلسطيني لتنتهي إلى معلم عظيم من معالم التراجعات في تطور القضية الفلسطينيةفي الجسد

إنها تنخر عظام أهل فلسطين على مدى األيام لتصبح كبرنامج مرتب على مدى زمني طويل في 

 .غمرة تطور سياسي قد يبدو مفاجئا أو حدثا بال جذور

بعيد عن الحدث أن السقوط  لم يكن  ظن ال1948عندما سقط الجزء األكبر من  فلسطين عام 

ولهذا فوجئ صاحب .  سوى هزيمة في ميدان المعركة، ولم ينفذ تحليالته فيما جرى قبل السقوط

الظن بعد ثالثين سنة بأن قيادات عربية كانت على تنسيق مع قادة الحركة الصهيونية، وأن 

ج بعد زمن طويل أن سقوط  واستنت. قيادات فلسطينية كانت تبيع األرض لليهود في  الظالم

فلسطين لم يكن ناجما فقط عن تآمر قوى خارجية، وإنما يعود أيضا إلى عوامل داخلية كانت 

قفزت مسألة بيع األرض لليهود الى صدارة األحاديث .تدفع باتجاه السقوط وضياع البالد

. اتفاق أوسلو، وجرى تركيز عليها بعد 1967الفلسطينية، السياسية منها والشعبية، بعد عام 

ففلسطين . وعلى الرغم من أهمية هذا األمر، إال أن األمور تجاوزت مسألة بيع قطعة أرض

االنتدابية بأكملها في يد إسرائيل،  ولم تعد عشرات الدونمات أو مئات منها تشكل قضية جوهرية 

 أو شرائه بالنسبة إلسرائيل  وما أصبح   يسيطر على التفكير اإلسرائيلي هو مصادرة اإلنسان

فاألرض إن اغتصبت أو اشتريت تبقى موضوعاً يفعل اإلنسان . حتى تحول بينه وبين األرض

ولهذا كان المهم بالنسبة . فعله نحوها، وقد يستردها أو يحولها إلى موضوع نزاع مستمر

 .إلسرائيل ومن يدعمها التركيز على إلغاء اإلنسان الذي يمكن أن يسترد األرض

نا بما فعلته منظمة التحرير الفلسطينية بهذا الخصوص وما تفعله اآلن السلطة ال أريد الخوض ه

الفلسطينية بصورة مباشرة حيث أنني عرضت سابقا أساليب القيادة الفلسطينية في شراء الناس،  

لكنني  سأعرض باختصار محاوالت السيطرة على النخب الفلسطينية المثقفة وتوجيهها  بطريقة 
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لسطينية من الصدور وتضعها في قالب العولمة الذي تركز عليه القوى العالمية تنزع القضية الف

ومن أعنيهم بالنخب المثقفة هنا هم أساتذة الجامعات واألدباء . الهادفة إلى ترسيخ الوضع القائم

هؤالء هم الذين يصيغون ثقافة شعبية وربما جماهيرية من شأنها . وفئات المثقفين بصورة عامة

وإذا تم توجيههم بطريقة معينة فإنهم ينشرون . جموعة القيم واألهداف والتطلعاتأن تبلور م

وإذا كانت الطريقة معاكسة  لطريق . وينظّرون للقيم  واألهداف المبنية أساساً بهذه الطريقة

تحرير األرض أو إقامة الدولة فإنها تخلف قيماً وأهدافا بعيدة عن القيم الفلسطينية واألهداف التي 

 .ورت بعد ضياع البالدتبل

ولهذا فتحت الدول الغربية المؤيدة إلسرائيل خزاناتها من أجل التأثير بالنخب الفلسطينية المثقفة 

وجذبها نحو نمط التفكير الغربي الذي يحاول نزع قيم العزة والكرامة الوطنية والوفاء للتاريخ 

عامة وفي البالد العربية بصورة من صدور وعقول مثقفي وصانعي القرار في دول العالم الثالث 

لقد تبنت هذه الدول  سياسة استقطاب المثقفين من خالل برامج تتخذ من العلم والبرمجة . خاصة

وأذكر هنا بالتحديد الواليات المتحدة وبريطانيا . األكاديمية والتطور االقتصادي ستاراً لها

 .نسا وكنداوألمانيا، وبدرجة أقل حدة النرويج والسويد وإسبانيا وفر

 بصورة ملحوظة في 67/دخلت هذه الدول ببرامجها إلى الشعب الفلسطيني في األرض المحتلة 

الثمانينات، وزادت  وتيرة دخولها بصورة مركزة بعد اتفاقية أوسلو، وفتحت الباب أمام 

الفلسطينيين  للمشاركة في ندوات ومؤتمرات وورشات عمل حول نواحي الحياة الفلسطينية وذلك 

فقد رصدت عدة دول أمواال لتمويل البحث العلمي والمؤتمرات العلمية . من خالل قوة المال

الخاصة بالشؤون الفلسطينية، واستطاعت أن تحصل  على معلومات وافرة عن البيت الفلسطيني 

 .من أهله مباشرة

وأساس تدرك هذه الدول ومعها إسرائيل أن المعرفة العلمية هي أساس اتخاذ القرار السليم 

فتنفيذ أهداف معينة يتطلب معرفة بالجهة التي سيقع عليها الفعل من مختلف . التخطيط الدقيق

ومن خالل هذه المعرفة يستطيع . الجوانب  السياسية  واالقتصادية والثقافية واالجتماعية والنفسية

اسات يمكن صانع السياسة أن يحدد الثغرات التي يمكن أن يدخل من خاللها، وأن يحدد أي السي

  .أن تالقي قبوالً واستجابة وأيها يمكن أن يواجه رفضاً أو يسبب رد فعل معاكس

ولهذا عملت هذه الدول على إقامة مراكز أبحاث في الضفة الغربية وقطاع غزة وزودتها 

واستطاعت بالفعل تجنيد عدد ال بأس به من .  بالتمويل الالزم وأغدقت األموال على الباحثين

ين لإلشراف على هذه المراكز، واستقطبت الكتاب والباحثين، بخاصة من أساتذة الفلسطيني

لم تحاول هذه الدول استبعاد أحد، . الجامعات واألدباء ونشطاء الفصائل والتنظيمات واألحزاب

بل عملت على استقطاب من عرف تقليدياً بإعجابه باألنماط الغربية ومن عرف بمعاداته للغرب 

 .نطقة، ومن عرف برفضه التفاقيات السالم مع إسرائيل ومن عرف بقبوله لهاوسياساته في الم
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وبالطبع لم تحاول هذه الدول القيام بنشاطاتها بصورة جاسوسية، وإنما نفذته في وضح النهار من 

وقد أتت للناس من باب الحرص . خالل قنصلياتها ومؤسساتها غير الحكومية ومراكزها الثقافية

لقد ظهرت بأنها مهتمة برفع . سطينية وتطوير االقتصاد والمجتمع الفلسطينيعلى المصلحة الفل

لكنها خالل . جزء من المعاناة عن شعب فلسطين الذي ذاق مرارة الحرب والتشريد  والحرمان

عملها عملت على ترسيخ القيم الغربية في األداء وإدارة المراكز، وحتى في وجبات الطعام التي 

وأهم هذه القيم كانت الحيادية التي تنطلق من الواقع . ات  والورش الدراسيةتقدم أثناء المؤتمر

فمثال من المهم أن يركز الباحث على كيفية التأقلم مع وجود إسرائيل . دون االستناد الى التاريخ

وحل مشكلة الالجئين ليس من خالل البحث في تاريخ التهجير وسياسة االنتداب البريطاني وإنما 

أو من المهم التركيز على اتفاق أوسلو كأرضية . لحقائق الموجودة على األرض اآلنمن خالل ا

 .1947 لعام 181للشرعية الدولية وليس على قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

لم يكن مدهشاً أن تستطيع هذه الدول استقطاب عدد كبير من النخب المثقفة، ولم يكن مدهشا أن 

لقد بينت سابقا كيف استخدمت منظمة التحرير  األموال . نيل جزء من الفطيرةيتسابق المثقفون ل

من أجل استقطاب التأييد السياسي، وهي بذلك ساهمت في تهيئة األرضية  التي توفر للمثقف 

ولم تتبلور لدى عدد كبير من المثقفين في فلسطين ثقافة دفع الثمن . مناخ االستهداف والقبول به

طبعاً لم تنجح هذه . جل الهدف األسمى،  وإنما تبلورت ثقافة قبض الثمنأو التضحية من أ

أي أن ما زرعته . السياسة الثقافية لدى كل المثقفين، لكنها غزت عقول القطاع األوسع منهم

 .منظمة التحرير تناسب تماما مع ما رغبت الدول الغربية في وجوده

تسابق . الممولة والمشاركة في البرامج المختلفةتسابق المثقفون والباحثون على القيام باألبحاث 

. األكاديميون على أخذ موقع طمعا في األموال المقدمة أو في الدورات العلمية خارج البالد

وتسابقت الجامعات على الدعم الخارجي حتى بدت مراكز أبحاثها وكأنها وكالء لمشاريع الدول 

رضة مثل الجبهتين الشعبية والديمقراطية تعاونوا حتى أن مثقفين من فصائل معا. الغربية البحثية

في مثل  هذه المشاريع، ومثقفين من الشيوعيين المعروفين بتناقضهم العقائدي مع الرأسمالية لم 

 .حتى أن الحمى أخذت تشمل مثقفين معروفين بانتمائهم للحركة اإلسالمية. يتوانوا عن التعاون

ونا معلومات مستفيضة عن الوطن والمواطنين والفصائل كانت النتيجة أن قدم علماؤنا وأكاديمي

واألحزاب وطرق عملها واتخاذ القرار فيها، واستطاعت الدول الغربية ومعها إسرائيل أن 

تتعرف على تفاصيل دقيقة عن حياة الفلسطينيين والعوامل التي تؤثر  في نفسية الشعب 

ومع .  تجاهها ومدى تقبله أو رفضه لهاالفلسطيني وطرق تلقيه للسياسات المختلفة وردود فعله

هذا السيل من المعلومات أصبح من الممكن تصميم السياسات التي تعود بالنفع على إسرائيل 

ثم تصميم سياسات تقفز عن المشاعر . دون استثارة المشاعر الفلسطينية أو خلق نوازع الرفض

الب الفلسطينية والحقوق المشروعة الفلسطينية التاريخية تجاه إسرائيل وتتجاوز البحث في المط
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والشرعية، وذلك لصالح سياسات تقود إلى قبول إسرائيل وتطبيع العالقات معها ودمجها في 

 .المنطقة دون أن تدفع ثمناً حقيقياً للشعب الفلسطيني

لقد كان من المستحيل قبل سنوات أن يقتنع فلسطيني باالعتراف بإسرائيل دون االقتران بحق 

ولكننا نجد اآلن أن أولئك الفلسطينيين الذين تبنوا دفاعا مريرا عن ضرورة . صيرتقرير الم

االعتراف المسبق بالحقوق الفلسطينية كشرط لتسوية سلمية مع إسرائيل قد تحولوا إلى مدافعين 

ونجد أيضا أولئك الذين حملوا لواء . متحمسين عن اتفاقيات لم تلتزم بأي حق فلسطيني مشروع

د فلسطيني مستقل عن اقتصاد إسرائيل يدافعون عن ضرورة فتح المصانع تطوير اقتصا

ولم يعد خافيا على أحد أن فدائي األمس الذي . والمزارع اإلسرائيلية أمام  العمال الفلسطينيين

 .أراد تحرير فلسطين من البحر إلى النهر يقوم باعتقال فلسطينيين يهاجمون إسرائيل

ى التي تلعب دورا في صياغة الرأي العام الفلسطيني والتي تجعله ال أستثني هنا العوامل األخر

عرضة للتقلب من موقف إلى نقيض بسرعة، لكنني أفترض ثبات هذه العوامل أمام  متغير 

السياسة الغربية التي عززت دور العوامل األخرى، والتي منها التفكير القبلي والتربية التبعية 

لقد اخترقت السياسة الغربية  العقلية . لفصائل الفلسطينية المختلفةالتي انتهجتها منظمة التحرير وا

تحولت . الفلسطينية التي طورت مفاهيم االعتدال والحكمة والتعقل حسب التفسير الغربي لها

الشجاعة العربية تحت مفهوم االعتدال الغربي إلى جبن، واقتنع الفلسطينيون أنهم  من الممكن أن 

. زة أو أعزاء بدون قوة، وتطور لديهم مفهوم التعقل المرتبط بالواقعيكونوا حكماء  بدون ع

وهكذا تحولت القضية الفلسطينية من قضية وطنية تتطلب حشد الطاقات والجهود إلى مسألة 

ديبلوماسية مع كل ما يصاحبها من استرخاء وترهل وتواكل واستنجاد بقوى غير صديقة أو 

 .معادية للشعب الفلسطيني

 التحرير دور كبير في جر الشعب الفلسطيني نحو هذا الوضع، لكن المثقفين إن لمنظمة

لقد . واألكاديميين لعبوا دور السمسار الذي ال تهمه الضحية إزاء ما يحقق من مكاسب شخصية

طوعوا قدراتهم وطاقاتهم للنهم المعرفي الغربي، وبذلك أوقعوا بالشعب الفلسطيني وجعلوه 

لقد استطاع العقل التآمري . لهادف إلى تحويله عن حقوقه المشروعةعرضة للتالعب السياسي ا

. الغربي أن ينفذ إلى التفكير الفلسطيني في زمن تكاثر المثقفين أكثر مما استطاع في زمن الجهل

وقد ثبت أن الفالح البسيط أكثر قدرة على المحافظة على وطنه وهويته الوطنية أكثر من العالم 

كان يخجل الفالح من تطبيع العالقات مع إسرائيل، وكان يتوارى عن . األكاديمي واألديب

أما المثقف فقد خلع . األعين  إذا اضطر لمصافحة إسرائيلي، وكان يرفض المساومة على الوطن

كل األثواب باسم الواقعية والعقالنية ليرتدي الشفاف من اللباس ويحول الوطن إلى عورات 

 .مكشوفة
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األكاديميين واألدباء بأنهم ليسوا جواسيس وال يمكن أن يصبحوا كذلك ويجادل بعض المثقفين و

من خالل  حضور مؤتمر أو كتابة بحث، وأنهم قادرون دائما على المحافظة على أنفسهم من 

هذا صحيح إذا كان المقصود بالتجسس هو تلمس أخبار . خالل وعيهم بمخططات األعداء

لكنهم في الحقيقة يقومون . عن األفراد والجماعاتالمواطنين وكتابة تقارير شخصية مباشرة 

إنهم ينقلون معلومات حيوية لدول . بأعمال أخطر بكثير من عمل المخبر أو الراصد للنشاطات

لها أهداف مغايرة، بل معادية، ألهداف الشعب الفلسطيني، بصورة علنية وتحت شعار المعرفة 

وهم لم ينقلوا معلومات حول المجتمع . للجميع وحرية  البحث العلمي وانتقال المعلومات

الفلسطيني على اتساعه فحسب، وإنما نقلوا معلومات حول الفصائل المختلفة وطرق عملها بما 

 .فيها فتح وحماس والجبهات المختلفة

وهم يجادلون بأن المعلومات التي تزخر بها أبحاثهم وأوراقهم العلمية منشورة وليست حكرا على 

وبالتالي فإنهم، حسب قولهم، يستخدمون األموال الغربية . جهة أن تستفيد منهاأحد، وبإمكان أي 

إلجراء أبحاث يستفيد منها الجانب الفلسطيني في صنع قراراته التي تمكنه من المحافظة على 

وهذا جدل مردود، ألن الجانب الفلسطيني، في الغالب، ال يقرأ أبحاثاً علمية ويستند في . حقوقه

الشخصية االستبدادية  التي تدعي معرفة كل شيء، وألن الجانب اآلخر، إسرائيل قراراته على 

والدول الغربية، تملك اإلمكانيات المادية والبشرية، لتنفيذ سياسات مستندة على ما يتوفر لديها 

 .من معلومات

اول يح. لقد ألحق المثقفون هؤالء دمارا كبيرا في البالد يفوق ذلك الذي ألحقه سماسرة األرض

سمسار األرض أن يبيع قطعة أرض لليهود، لكن المثقف المستخدم من قبل جهات أجنبية يحاول 

. فاألرض بدون اإلنسان ال قيمة لها، واألرض التي تضيع ال يستردها إال اإلنسان. بيع اإلنسان

لقد تآمر سماسرة األرض على . فإذا ضاع اإلنسان أو غاب ال يبقى هناك من يسترد األرض

إسرائيل . والنتيجة كما نراها أمام أعيننا اليوم. ن، وتآمر سماسرة المعرفة على أهل الوطنالوط

 . تسود فوق فلسطين، وعلى أهل فلسطين أن يقفوا حراساً على أمنها وأمانها

يلوم العديد من الفلسطينيين، وعلى رأسهم أعضاء في النخب المثقفة، العرب على سوء أحوالهم  

صحيح أنه ال يمكن تحرير العرب من . لية عما آلت إليه األوضاع الفلسطينيةوتُحملهم  المسؤو

أدباء عرب ومثقفون وأكاديميون . المسؤولية، لكن الفلسطينيين يتحملون الجزء األكبر منها

كثيرون يقفون  بصالبة في مواجهة إسرائيل والتطبيع معها، بينما يضطر اتحاد كتاب عربي أن 

شابة لبنانية تقف . ب فلسطين ألسباب لها عالقة بالتطبيع مع إسرائيليجمد عضوية اتحاد كتا

بشموخ في مدريد رافضة أن تصافح اإلسرائيليين بينما يقدم الفلسطينيون على ذلك ليثبتوا أنهم 

يأبى أهل مصر التعامل مع صهاينة محتلين، بينما يقيم مثقفو فلسطين حفالت االستقبال . مسالمين

 . لمن احتل بالدهم
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هذا ما جرى على أرض فلسطين بمباركة منظمة التحرير، ويجري اآلن بمشاركة فعالة من 

 . أعضاء في سلطة الحكم الذاتي
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 الفصل التاسع
 

 

 

 مأساتنا
 

 

ن  إذا عجزت  القيادة عن تحقيق الهدف أو فشلت أو ابتعدت عن قيم اإلنجاز وتوحيد الجهود، فإ

الشعب الحي ال يصبر على ضيم وال يستكين لفشل وال . الشعب يقومها، هذا إن كان الشعب حيا

. يفسح مجاال للتالعب بعواطفه وأحاسيسه وال يتهاون مع تجاوزات تعتدي على قيمه وأخالقياته

الشعب الحي عبارة عن شعب يعرف االلتزام ويقدره ويدافع عن مقوماته وأسسه ألنه شعب 

نجازات والتقدم ويتميز أبناؤه  بالحيوية والنشاط وأداء الواجب والتمرد على كل ما من يحقق اإل

أما الشعب الذي ال تهزه الهزائم أو التراجعات ويصمت على المفاسد . شأنه تثبيط العزائم

االجتماعية واالعتداءات على الحقوق العامة ويسايرها ويجاريها فإنه يفضل البقاء تحت التراب 

 . األحداث واألمم األخرى دون أن يصرختدوسه

في مرحلة المد، . من المعروف تاريخيا أن الشعوب تمر بمراحل منها مرحلتي المد والجزر

يتميز الشعب بالنشاط  والحياة المتدفقة وباألخالق الراقية مثل العمل الجماعي والتعاون المتبادل 
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رياتهم ويركز على اإلنتاج والتميز والوفاء بالوعد والعهد واحترام اآلخرين وحقوقهم وح

في هذه المرحلة يستمد الشعب قوته من ذاته ومنها تتفجر طاقات اإلبداع والتجديد . والعطاء

وفيها أيضا . والسعي الدؤوب نحو االبتكار وتحقيق المزيد من التقدم في مختلف مجاالت الحياة

للقيام بالمهمات العامة كجزء من يكون الناس متحابين متسامحين رحماء فيما بينهم مستعدين 

ال . أما في مرحلة الجزر يكون الناس أفاقين ومنافقين ومخادعين ال يؤتمنون. تكوينهم التربوي

أخالقهم منحطة وال . يلتزمون بعهد أو ميثاق أو وعد أو موعد ويغلظون األيمان بأنهم صادقين

تدون على حقوق بعضهم يع. يراعون ذمة أو ضمير أو دين، ويسعون في األرض مفسدين

في هذه المرحلة يكون . البعض وينهشون لحوم بعضهم البعض وال يلتزمون بحرام أو حالل

حكايات عن العفاريت تتفتح لها آذانهم بينما يتركون . الناس تافهين وقضاياهم أكثر تفاهة منهم

ا يقاقهم مراقبة ال تقلقهم المصلحة العامة بقدر م. مستقبلهم للذي يتدبر شؤونهم بمعزل عنهم

إنهم كسالى متواكلون يكثرون من الدعاء الذي . بعضهم البعض والنيل من الحياة الخاصة للفرد

إنهم يعتدون على المصلحة العامة وتكثر لديهم . ال يستجاب ويقللون من العمل والعطاء

الوساطات والمحسوبيات  والخزعبالت ويرفضون الحرية ويفضلون التآمر على الوضوح 

 .لبذل والسخاءوا

الشعب في مرحلة المد جاهز لتصحيح الخلل وتصويب األخطاء وجاهز للثورة إن كان هناك 

تحسب . أما الشعب في مرحلة الجزر فموضوع للفساد والتراخي واالبتذال والسيطرة. ضرورة

أما في مرحلة الجزر . القيادة في مرحلة المد الحساب لشعبها وتحاول أن تتوارى من األخطاء

فتأخذ القيادة وقتها في فعل ما تشاء من الموبقات بقليل من المعترضين وبكثير من اللقطاء الذين 

كثيرون هم الذين يحسدون البغاة على بغيهم والمفسدين على . يسعون للحقير من الممارسات

 .فسادهم

مرحلة إذا نظرنا إلى أوضاع الشعب الفلسطيني في ضوء ما ورد أعاله فإنه يتضح أن المرحلة 

وهنا لن أخوض بتفاصيل األمور ألن ذلك يحتاج إلى عمل كبير يخرج عن نطاق . جزر وتراجع

هذا الكتاب، وإنما سألمس على قضايا جوهرية باختصار لكي ُأكمل حلقة النقاش التي تقول 

تتفاعل هذه العناصر . تتكون هذه العناصر من القيادة والطليعة والشعب. بتكامل عناصر الهزيمة

. صف تفاعلها طبيعة المرحلة ولينبىء باألوضاع النفسية والتربوية واألخالقية والمادية لألمةلي

فإذا كانت القيادة متنورة وعلى درجة عالية من السمو واألخالقي والمعرفة وسعة األفق واإللتزام 

قاتها والمسؤولية فإنها تأخذ بشعبها إلى األمام، وال يعيقها في ذلك إال تخلف الناس عن طا

وإذا كانت القيادة فاسدة . أما إذا كانت القيادة فاسدة فإن الشعب  الحي يقومها. وطموحاتها

والشعب ميت فإن الطليعة المتمثلة بالمفكرين والكتاب واألدباء والمثقفين تقفز إلى الصدارة لتمنع 
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لمثقفون  يتزاحمون أما إذا كانت القيادة فاسدة والطليعة غير موجودة وا. التدهور وترتقي باألمة

 .لنيل النعم من القيادة والشعب ميت يغرق بالفساد أو عدم االلتزام فإن األمة بالتأكيد في مأساة

على الصعيد االجتماعي، من الواضح أن التعصب القبلي أو العشائري ما زال يضرب جذورا 

، 1996طلع عام وقد برز هذا التعصب في االنتخابات التي جرت في م. في المجتمع الفلسطيني

ونسبة ال بأس بها من األصوات االنتخابية كانت محكومة بصلة القربى وليس بمبدأ أو برنامج 

ويظهر هذا التعصب أيضا في الوظائف الرسمية حيث يعمل مدير المؤسسة على . انتخابي

قد خفت هذا علما أن الروابط القبلية في هذه المرحلة . تشغيل أقاربه وأصدقائه وأصدقاء أصدقائه

على الرغم من أن هدف هذه الفصائل . حدتها لصالح القبائل الحديثة وهي الفصائل الفلسطينية

هو حشد الطاقات الفلسطينية من أجل التحرير إال أنها لم تخرج عن التقليد العربي وحول كل 

أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على "فصيل نفسه إلى قبيلة تؤمن بالمثل القائل 

هذا بشأن الصراعات الداخلية، أما بشأن الصراع مع قوى خارجية فإن المثل ." الغريب

وعلى نمط القبائل الجاهلية التي كانت تستعين بقوى خارجية ." انج سعد فقد هلك سعيد"المستعمل 

 . من أجل تثبيت نفسها ال يوجد مانع اآلن لالستعانة بقوى خارجية لحسم صراع داخلي

بلي ال يبحث الناس في الحق وعن الحق وإنما يبقون أسرى لتحيزاتهم وتقوقعهم في المجتمع الق

في . المهم هو مصلحة القبيلة أو الفصيل حتى لو تضررت مصلحة األمة. ومصالحهم الخاصة

 .مجتمعنا يعي الناس اآلن أن هذا سلوك خاطىء ويتنافى مع القيم القويمة لكنهم يمارسونه

كثيرون هم الذين يعون الحقيقة ويعرفون حقوقهم وواجباتهم . لوعيوهذا يقودنا إلى  مسألة ا

هناك انفصام واضح بين المعرفة النظرية وبين التطبيق العملي،  وفصل جلي . لكنهم ال يطبقون

يتحدث الناس في بالدنا كثيرا عن ما يجب عمله لكنهم ال . بين الوعي النظري والوعي العملي

ثال من الممكن أن يتحدث المرء عن ضرورة إبقاء الشارع نظيفا فم. يعملون أو يعملون النقيض

لكنه في نفس اللحظة يلقي شيئا يجعل الشارع قذرا، ومن الممكن أن يتحدث عن ضرورة احترام 

المبادىء شيء . الناس لبعضهم البعض لكنه يأتي في نفس اللحظة على سيرة أخيه بالسوء

ل أطراف الحديث، بينما يعرف المتحدثون سلفا أن المبادىء من أجل تباد. والتطبيق شيء آخر

 .أحدا منهم لن يلتزم

في بالدنا يتحدث الناس ضد الوساطات والمحسوبيات والفساد اإلداري على المستوى الرسمي، 

عندما كانت اإلدارة بيد االحتالل كان . لكن يبدو أن أغلب الناس فاسدين كل بطريقته  الخاصة

عن جواسيس وعمالء لالحتالل لينجزوا بعض مصالحهم مثل  الكثير من الناس يبحثون 

وبعدما أتت السلطة الفلسطينية وازدادت أهمية الوساطة في . الحصول على تصريح أو وظيفة

إنجاز المصالح الذاتية، لم يقف الناس بجرأة في مواجهة هذا السلوك وإنما تمادوا في المهادنة 

دهم في البحث عن وساطات وفي الحصول على والتمشي مع الوضع الذي نشأ وكثفوا جهو
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وحتى الناس الذين من المفروض أن يكونوا . أشياء ال يستحقونها أو أنها من حقوق الغير

طالئعيين في الدفاع عن الحق  طفقوا يبحثون عن وسائل إلشباع شهواتهم وتحقيق مصالحهم 

ن هذا االنحطاط المناضلون ولم ينج م. الخاصة حتى لو كان ذلك على حساب الوطن والمواطنين

السابقون الذين طالما نصبوا أنفسهم مدافعين عن القيم واألخالق والمصلحة الوطنية وبناء 

فجأة فإذا بهم في سلم الهاوية والتسابق على المصالح الشخصية والمناصب وكأنهم لم . الوطن

السلوك وإجازة ما ال ولم يخرج حتى أناس متدينون عن هذا . يناضلوا أبدا من أجل حق أو وطن

منذ أتت السلطة الفلسطينية وكثيرون يتدافعون من أجل تكريم العائدين بإقامة .يجوز إسالميا

كان بود الناس أن يقوموا بذات األعمال . الحفالت الطعامية وتقديم الهدايا  والمبالغة بالنفاق

علما .  مغرمين بالوالئم والهداياالنفاقية في ظل اإلدارة اإلسرائيلية، لكن اإلسرائيليين لم يكونوا

فمثال كان يخرج بعض . أن بعض موظفيهم كانوا يمارسون الفساد ولكن على نطاق شخصي

موظفي دائرة ضريبة الدخل أثرياء جدا ألن عددا ال بأس به من تجارنا  كانوا يقدمون لهم 

الحثيث نحو الفساد وعندما أصبح الفساد ظاهرة عامة اصبح النفاق والسعي . الرشاوى والهدايا

 . ظاهرة عامة

. صحيح أن السلطة أتت بفساد لكن الجمهور كان عامال رئيسا في زيادة الحدة وتصاعد الفساد

هذا قدم اإلسمنت وذاك . بنى بعض الناس بيوتا أشبه ما يكون بالمجان لبعض رجاالت السلطة

حا مدى التهاوي لدى وكان واض. قدم الحصمة، وقدم ثالث الحجر وقام آخر بالتشطيب، الخ

الناس عندما أقبل اآلالف على االلتحاق بأجهزة أمنية يعتبر  كتابة التقرير بخصوص نشاطات 

لم تردع هؤالء الناس تلك السنوات الطوال العجاف التي عانى . الناس جزءا رئيسا من عملها

المعاناة الشديدة على الرغم من . فيها شعبنا من سطوة أجهزة المخابرات اإلسرائيلية والعربية

التي لقيها شعبنا على أيدي الجواسيس والعمالء لم يكن لدى األعداد الضخمة من شعبنا مانع من 

 .التسكع بين الناس وفي المجالس لتلقط األخبار ورصدها ورفعها إلى المسؤول

س نحن نكن.  وخالل سنوات االحتالل وحتى اآلن يقوم أبناؤنا ببناء المستوطنات1948قبل عام 

شوارع تل أبيب وناتانيا، ونحن نقطف ثمار البرتقال ونحصد المحاصيل لصالح العدو الذي 

اشتغل . قوتنا بهذا المنطق رصيد للعدو وعبء علينا. اقتلعنا من بيوتنا ليزداد ثراء ويزداد قوة

اآلالف في التجسس لصالح إسرائيل وما زال الجواسيس حتى اآلن يصولون ويجولون ويكتبون 

نحن نُقبل كما أقبلنا في الماضي على . يل حول مختلف النشاطات واألعمال واألشخاصإسرائ

شراء البضائع اإلسرائيلية، وليس من الغريب أن يدخل المرء إلى حانوت ليشتري بضاعة 

نحن نرتاد محالت . إسرائيلية، وإن لم يجد قد ال يشتري الشبه العربي ألن المنتج العربي غشاش

يلية وندفع رسوم الدخول إلسرائيل، وهناك ال نرمي القاذورات على األرض بل الترفيه اإلسرائ

إذا ذهبنا إلى دائرة . وإن ذهبنا إلى منطقة خاصة بنا فإننا نحيلها إلى مزبلة. في سلة المهمالت
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يديرها اإلسرائيليون نصطف حسب األصول وحسب الدور ليس ألننا نحترم النظام وإنما ألننا 

 .ائرة عربية فال نقبل إال بالفوضىنخاف، أما في د

نريد أن نقترف بحق الوطن كل المتناقضات وفي آخر النهار نشن الهجوم الكاسح على القادة 

وقد نتوجه بالدعاء إلى العلي القدير لكي يرسل . العرب وعلى أمريكا  وعلى  القيادة الفلسطينية

تحول اليهود إلى أثر بعد عين  أو أن طيرا أبابيل أو أن يترك مياه البحر تفيض على الساحل في

إن ما أفهمه أن . أنا ال أفهم لماذا يمكن أن يستجيب اهللا دعاءنا. يبعث فينا صالح الدين الجديد

وربما لو ظهر صالح الدين بيننا .  الذي يعين العدو على عدوانه يجب أال يتوقع مساعدة إلهية

أحاول أن أتخيل أن صالح . يبقى بيننا لقتلناهاآلن لعاد مسرعا إلى قبره، وربما لو اختار أن  

الدين يطلب من الناس  التوقف عن النفاق والكذب، أو أن يتوقفوا عن استهالك البضائع 

اإلسرائيلية أو أن يطلب التجنيد اإلجباري من الرجال والنساء أو أن نتوقف عن بناء 

 يتقمص شخصية صالح الدين بالتأكيد سنقول أن هذا معتوه. المستوطنات والعمارات لليهود

 .وسنقتله درءا للفتنة

هل نعي أن العديد منا يقطعون الشارع بالطول، وهل نعي أننا ال نشعر بحرج عندما نتوقف 

بسياراتنا في عرض الشارع لنتبادل الحديث بينما ينتظرنا  اآلخرون حتى ننهي مهمتنا؟وهل 

آلخرين؟ يتوقف الواحد منا في الشارع يريد السيارة لمناداة ا) زامور(ندرك معنى استعمال منبه 

وكذلك نفعل . صديقا أو زوجا أو أخا، وبدل أن يترجل ليقرع الجرس يطلق العنان لمنبه سيارته

. في حفالت الزواج فنطلق العنان لمكبرات الصوت وموسيقاها المزعجة لقرع آذان الناس

 .السيارات محتفلين بالعريس الجديدواألسوأ أننا ندور في شوارع المدينة أو القرية بمنبهات 

 وهل نعلم  أن غالبية كبيرة منا ال يقرأ  كتابا بعد حصوله على شهادة؟  وهل نعرف ما مغزى 

تلقين أستاذ جامعي طالبه تلقينا وأن كل  ما يفعله في المحاضرة هو تدريب طالبه على النسخ؟  

ية؟ وهل نحن على وعي بالتدهور وهل نعرف ماذا يعني  بقاء مدرسي المدارس في ضائقة ماد

المستمر للعملية التعليمية بينما يحرز طالبنا معدالت عالية؟ وهل نعرف أن منهاجنا الحياتي 

والتعليمي يسلب أبناءنا القدرة على المبادرة واتخاذ القرار ويحولهم إلى إمعات متكاسلين  

 متواكلين وغير مبدعين؟

. نا عبارة عن سلعة تجري المفاوضات غالبا حول مهورهننحن ما زلنا حتى اآلن نظن أن فتيات

ولهذا . ما  زلنا نظن أن المتقدم لطلب يدها  غير مؤتمن وأنه من الممكن أن يغدر بها في يوم ما

يجب أن يشتري لها الكثير من الذهب من أجل المستقبل، ونشترط عليه  مهرا مؤجال عاليا لكي 

ذا يجري ونحن نعلم مسبقا أن الرجل ال يعمد إلى طالق ه. يكون رصيدا للفتاة بعدما يطلقها

زوجته قبل أن يستدرجها لصرف ما لديها من الذهب أو أغلبه، وهو يسعى أيضا إلى تحويل 

وإن لم يفعل الزوج ذلك . حياتها إلى جحيم لكي تطلب هي الطالق مع مسامحته بمهرها المؤجل
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 المؤجل على أقساط منخفضة جدا بحيث ال وأقدم على الطالق فإن دائرة اإلجراء تحكم بدفع

نحن نعلم هذا ومع ذلك نصر . تشعر الفتاة بقيمة حقيقية لمهرها الذي ظنت أنه أمان مستقبلها

ومع هذا . على تعقيد إجراءات الزواج وعلى بث الريبة والشك بين الزوجين قبل أن يتزوجا

منا يتوقف عقلنا عن استيعاب نتحدث باستمرار عن ضرورة تطوير مجتمع مترابط، ولكثرة كال

 .أبعاد عدم قدرة الشباب على اإلقدام على الزواج

نحن نضرع إلى اهللا العلي القدير أن يمدنا بجنده عندما يعتدي يهودي على األرض أو يصادرها، 

لكننا على استعداد أن نخوض المعارك المتواصلة ضد جار طمع ببضعة أمتار من األرض أو 

هناك العديد من األخوة الذين يقاطعون . أنه يريد أن يرث أكثر من حقهفي مواجهة أخ نظن 

بعضهم البعض ألسباب تتعلق بالميراث، لكنهم على استعداد أن يتعاملوا مع الذين سلبوا الوطن 

عدد قليل منا يجلس وأخته . أما أخواتنا فال مانع من أكل حقوقهن. إذا سنحت لهم الفرصة ذلك

نصيب  أخته ) أغلبنا(يأكل الواحد منا . بيق شرع اهللا فيما يخص الميراثللحديث  حول كيفية تط

وعندما نأتي على ذكر اهللا سبحانه يرخي الواحد منا . ويحاول أن يذلل عيونها ببعض اإلحسان

 .رموشه خشوعا وتعبيرا عن مخافة اهللا

 بخاصة يوم تنظر إلى المساجد. اإلسالم ضعيف في نفوسنا ومخافة اهللا ليست من أولوياتنا

الجمعة فتجد جموعا غفيرة من المصلين، ولو قدرت أن صالتهم تنهاهم عن الفحشاء والمنكر 

لكن إسرائيل لم تنهزم، وهي تفتح إذاعتها بالقرآن . والبغي لكنا هزمنا إسرائيل منذ أمد بعيد

حتى . الكريم والحديث الشريف، وفي رمضان تجد أبا جرير يصدح باإليمان من على ذبذباتها

إنها تعلم بهذا أن الدين السطحي الذي يهتم بالمنظر . أنها تنقل عبر األثير وقائع صالة الجمعة

منذ أن كنت طفال وأنا .دون الجوهر ال يضر إسرائيل ولن يكون إال تعلقا بالمجهول الذي ال ينفع

 شملهم، ومنذ أسمع  خطيب يوم الجمعة يدعو اهللا بأن يرمل نساء اليهود وأن ييتم أطفالهم ويشتت

. ذلك الحين وأنا أعلم أن نساءنا هن اللواتي رملن وأطفالنا هم الذين يتموا وشملنا هو الذي شُتت

لكن المشكلة أن اإلمام لم يقتنع بعد أن دعاءه لم يستجب ولم يفكر جديا بتغيير أسلوبه وتطلعاته، 

ومنذ كنت صغيرا وأنا أعرف . وربما لم يخطر بباله أن الدعاء بهذه الطريقة قد ال يكون مجديا

 .أن الناس يتوجهون إلى اهللا بالدعاء لكنني لم أجد شيئا من القطران مع هذا الدعاء

 

أغلب ظني أن الدين عندما يتحول إلى شعائر مفرغة من محتواها العملي الذي يعطي مردودا 

اسخة ال بد أن يجد اإليمان القائم على عقيدة ر. اجتماعيا وعاما فإن الشك يلف مسألة اإليمان

أما عندما تكون المظاهر الدينية السائدة . التعبير السلوكي العملي الذي يأتي بالخير على الجميع

 .خالية من مردود عملي فإنها لن تكون سوى تعبير عن الخوف من المجهول وليس إيمانا باهللا
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وهذا . نطالبهم أال يحاولوننحن نقول ألطفالنا في كثير من األحيان أنهم ال يعرفون وال يقدرون و

ما بتعرف، ما بتقدر، ما "حياتنا مليئة بتعبيرات . قول يستمر معنا في مختلف مراحل الحياة

حياة مليئة بالمثبطات ومحاوالت قهر اإلرادة ." بتفهم، ما بتفكر، ال تعمل، ال تقوم، وال وال وال

رض أن الفهم والمعرفة حكر على هناك تربية فوقية استبدادية تفت. وتحويل اإلنسان إلى أداة

ولذا تزدحم . السيد الذي يدرك ويعقل وعلى من دونه أن يكونوا مجرد عاهات تدين له بالطاعة

حياتنا باألوامر والنواهي التي تحاصر الفرد وتشل تفكيره وتحرمه من التفكير الحر والقدرة على 

وتبعا لذلك اتسع مفهوما العيب . فسهاتخاذ القرار وتسلبه حقه في بلورة شخصيته وتطوير ثقته بن

العيب والحرام يحاصران المرء منا بحيث يحوالنه إلى إنسان آلي . والحرام في المدى مع الزمن

من الصعب  أن يتحرك الواحد منا دون أن يضع أمامه . تحركه عادات الناس وتوقعاتهم منه

ناحية اليمين وناحية الشمال وفقه عليه أن ينظر دائما أمامه وخلفه و. مسألة ماذا سيقول الناس

وبسبب أن الناس ال يشغلون أوقاتهم باإلنتاج ويقضون الكثير . وتحته ليتأكد أنه ال يخالف القواعد

من الوقت في مراقبة بعضهم البعض وممارسة المغيبة فإن المرء منا يعرف أنه مراقب وعليه 

لمخابرات وإنما مراقب من جارته التي إنه يعي أنه ليس مراقبا فقط من دوائر ا. أن يكون حذرا

تطل من الشباك كلما دخل بيته وخرج منه، ومراقب من مسؤول العمل ليتأكد أنه تافه وقادر 

على النفاق والدجل، ومراقب من زوجته التي تريد أن تتأكد أنه ال يلوي رقبته ذات اليمين وذات 

قضي الكثير من الوقت قي العمل المفيد، الشمال، ومراقب من صديقه الذي يريد أن يتأكد أنه ال ي

 . الخ

كل واحد منا يستطيع أن يتحدث طويال عن . ال أريد أن أطيل الحديث هنا فنحن نعرف مأساتنا

للهزيمة أصول ومقومات ونحن نعرف . سيئات كثيرة وممارسات مشينة تودي بنا إلى الهزيمة

ن ُأجمل هنا بالقول أنه ينقصنا  اإليمان فقط أريد أ. أن التزامنا بهذا الخصوص على درجة عالية

نحن قمعيون في عالقاتنا مع بعضنا البعض وفوقيون في . والعقيدة في قلوبنا ضعيفة جدا

المرأة لدى . الخرافة ما زالت تعشعش في نفوسنا ولم يغز التفكير العلمي  عقولنا بعد. ممارساتنا

لشك يجب أن تكون عنوان صناعة عدد كبير منا ما زالت عارا والرجل شيطانا وعالقة ا

عقلية التآمر ما زالت مستشرية،  واالستهانة باآلخرين وقدراتهم ما زالت تكبل الرغبات . البيوت

نحن نتحدث عما يسمى بالديمقراطية لكننا بعيدين . في تحقيق العمل الجماعي والتعاون المتبادل

يد الحرية ال بد أن يقاتل من أجلها، من ير. جدا عنها، ونتحدث عن الحرية لكننا ال نصر عليها

." كمن يحمل السلم بالعرض"أو " يريد أن يقيم الدين في مالطا"لكن المقاتل يبقى أمام الناس كمن 

نحن ال نريد الحرية، وإن أعطيت لنا ضمن هذه الممارسات التي تميز سلوكنا فإنني أخشى أننا 

 .لن نطيقها ولن نقدر على استعمالها
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ت والسلوكيات التي أشرت إليها أعاله ليست مطلقة وال يمكن تعميمها على الجميع، بالطبع الصفا

 .لكنها ما زالت سمات بارزة تالحقنا

وفي النهاية ال بد من القول أنه لو أصر الرأس على التغيير ونقل األمة نحو الحرية والتحرير 

ناس أن المسؤول ليس بالحقيقة عندما يرى ال. لما أصر الناس على البقاء على ما هم فيه من بالء

 .مسؤوال وأنه يقودهم من إحباط إلى إحباط فإن قوة الدفع لديهم تختفي لصالح التراجع واالنكفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل العاشر
 

 

 نحن واألمريكيون
 

 

 لكسب 1947عطلت الواليات المتحدة األمريكية اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 

وتم لها ذلك . جل الضغط على المزيد من الدول للتصويت على قرار لتقسيم فلسطينالوقت من أ

وأذن ذلك القرار بتحويل .  بعدما خنعت كوبا إلرادة المال األمريكي29/11/1947في 

الفلسطيني إلى مشرد في الغربة، إلى رقم في طابور يستعطي بعض مواد الغذاء، إلى خيمة 

ى ومن أسفل، إلى مادة دسمة لقنابل الطائرات ونيران المدافع، إلى تخترقها  مياه الشتاء من أعل

وأمريكا ومعها الجوقة الغربية تصفق للدموع . مصفّد في معتقالت إسرائيل وحكام العرب
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المنهارة من عيون أطفال فلسطين، وللدماء المنسكبة من أجساد رجال فلسطين، ولمعاناة األرامل 

 .وقفن راسخات كالجبال الشم العظاموالثكالى من أمهاتنا اللواتي 

وأمعنت أمريكا بعد ذلك في تقديم كل العون والدعم إلسرائيل، وقاومت كل توجهات التحرر 

 .العربية واإلسالمية لتبقي على حكام يصعرون خد األمة ويبتذلونها ويبددون طاقاتها

وهكذا كان . ن أرض العربأعطت أمريكا الدور لفرنسا لتدعم إسرائيل ولتؤهلها اللتهام المزيد م

فانبرت  الواليات المتحدة ومعها بريطانيا وفرنسا لمهمة تثبيت إسرائيل وإرغام . 1967عام 

 الذي لم يشر إلى فلسطين ال من 242العرب على االعتراف بها، وصدر عن مجلس األمن قرار 

فى باإلشارة إلى حتى أن كلمة فلسطينيين لم ترد في نص القرار الذي اكت. قريب وال من بعيد

لقد أقرت الواليات المتحدة في ". الجئين يهود " حل مشكلة الالجئين الذين من الممكن أن يكونوا 

 بعدم جواز احتالل األرض  بالقوة، لكنها لم تتلكأ لحظة واحدة عن تقديم المال والسالح 242

التي احتلتها إسرائيل إلسرائيل والذي أصبح  معناه الضمني أنه ال يجوز للعرب احتالل األرض 

 عندما أنزلت أمريكا دباباتها في ميدان 1973والتفسير األمريكي هذا قد ثبت عام .  بالقوة

 .المعركة  دعما إلسرائيل في مواجهة جيشنا المصري الباسل

أما المقاومة الفلسطينية فلم تكن بالنسبة ألمريكا سوى مجموعة من القتلة والمجرمين الذين 

ومع مقاومتها الشرسة . ولم تدخر جهدا في سبيل القضاء عليها أو احتوائها. هابيمارسون اإلر

لمقاتلينا الذين سطروا المالحم والبطوالت العظيمة أصرت على أنه ال يوجد شعب فلسطيني له 

واكتفت فقط باالعتراف بأن شعب فلسطين أو الفلسطينيين يعانون من . حق في تقرير المصير

وفي ذات الوقت قادت حملة عالمية ضد ما . ن حل  بعض مشاكلهم اإلنسانيةمر الحياة وال بد م

أسمته باإلرهاب الفلسطيني حتى أصبحت الكوفية في بالد الغرب رمزا للعنف والعدوان، 

وشجعت إسرائيل على مالحقة الفدائيين . والمقاتل الفلسطيني مصدرا لإلجرام وسفك الدماء

رات األمريكية المتوحش، وضربت مدن األردن ولبنان فأصبحت المخيمات هدفا لقصف الطائ

 .وتم التنكيل بأبناء فلسطين حيثما حلوا وأينما وجدوا

بل حاولت . لكن أمريكا لم تقطع عالقاتها بهذا الوجه البربري المتوحش مع كل الفلسطينيين

ابن اإلبقاء على بعض الخيوط القوية التي تشكل بدائل البن الحمامجي وابن الطوبرجي و

أبقت . الكندرجي وابن الكبابجي الذين أصبحوا فدائيين يقودون الشعب نحو التحرر والتحرير

خيوطا  مع المتنفذين تقليديا الذين كانوا دائما أصدقاء للسلطة القائمة في البالد وذلك لكي يتحدثوا  

ط  مبعوثوها فنشطت قنصليتها في القدس ونش. باسم الشعب الفلسطيني عندما يكون الوقت مناسبا

وجمعياتها في إقامة العالقات مع عدد من الفلسطينيين مركزين في ذلك على أبناء العائالت 

فنجحت مع بعضهم . المتنفذة تقليديا والتجار األغنياء والمثقفين خاصة من العاملين في الجامعات

 .ليكونوا رصيدها التفاوضي في المستقبل
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ية فقد عملت الواليات المتحدة باإلضافة إلى الهجوم أما على صعيد منظمة التحرير الفلسطين

اتجاه اختراق صفوفها وتجنيد عمالء لوكالة المخابرات المركزية، واتجاه : المباشر باتجاهين

نجحت من خالل االتجاه األول . تقوية نفوذ من أصبحوا يعرفون  بعرب أمريكا داخل صفوفها

ليها عملياتها وخلق لديها جوا من اإلحباط، بالتعرف على فكر وتخطيط المنظمة مما أفسد ع

ونجحت  من خالل االتجاه الثاني في قطف ثمار اإلحباط لتوجيه السياسة الفلسطينية نحو القبول 

 .ولم تكن بعض القيادات الفلسطينية بريئة من تمكين أمريكا في مساعيها.بالطروحات األمريكية

ني من السبعينات الذي شهد غزال متحفظا بين أثمرت جهود  الواليات المتحدة في النصف الثا

المنظمة والواليات المتحدة أبدت من خالله المنظمة استعدادها لالعتراف بإسرائيل مقابل حق 

ازدادت أعداد مكاتب . وخالل هذه الفترة شهدت  المنظمة أيضا ثورة المكاتب. تقرير المصير

لثورة الفلسطينية من الموظفين أصحاب المنظمة لدى الدول المختلفة وظهرت فئة جديدة في ا

وكان من شأن هؤالء أن يرفعوا من ثقل التوجهات السياسية . الياقات البيضاء والبزات  الرسمية

 .لحل القضية الفلسطينية على حساب العمل المسلح والتنظيم السري

خلقوا انطباعا وبما أن أصحاب المكاتب كانوا يحاولون مجاراة البعثات الديبلوماسية للدول فقد 

وكان لهذا االنطباع أن ألحق بالفلسطينيين خسائر كبيرة على . غير مقنع حول الثورة الفلسطينية

ورويدا رويدا تحولت منظمة التحرير . المستوى الشعبي خاصة في البالد العربية واإلسالمية

، وأخذ عدد من لدى هذه البالد إلى هيئة رسمية أكثر مما هي حركة ثورية تتعامل مع الجماهير

 .مناضلي الحركات الثورية في العالم يوجهون االنتقادات للفلسطينيين وقياداتهم

قالت لنا الواليات المتحدة أن الحل .  سرى التهتك على الساحة الفلسطينية كما أسلفت سابقا

صدق فيليب حبيب وتشتت المقاتلون الذين كانوا . األمريكي هو  ثمن الخروج من بيروت بسالم

لكن الرئيس . انتظرنا الضغط على إسرائيل لكنه لم يتأت. يشكلون الدعامة النفسية للصمود

المصري قال لنا أن الواليات المتحدة صادقة النوايا وحتى يكون بإمكانها أن تضغط على 

نبذ عرفات  اإلرهاب وتجاوز كل ما آمن  به شهداؤنا، لكن . إسرائيل فإنه ال بد من نبذ اإلرهاب

وتكثفت الجهود الديبلوماسية وتعمق الخالف على الساحة .  التي تحدث عنها كثيرا لم تأتالدولة

 .الفلسطينية

اهتزت الجبهة الداخلية وظهرت تحالفات وتحالفات مضادة واستعرت الشتائم واالتهامات 

. ئويةانقسمت النقابات وانشقت االتحادات وكثر الفساد المالي واستشرت الف. واالتهامات المتبادلة

 .ولم يتوقف النزيف إال مع اندالع االنتفاضة

أقرت الواليات المتحدة بأن االنتفاضة سلمية وهي تعبر عن مدى الظلم الواقع على شعب 

أرسلت إلى إسرائيل قنابل الغاز حديثة . فلسطين،  لكنها لم تعمل حسب ما يتطلبه هذا اإلقرار

لفارغة، وأمدتها بنصائح حول قمع التمرد الصنع والتي رأينا تاريخ صنعها على القوالب ا
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واستمرت الواليات المتحدة بدعم إسرائيل . الشعبي والمظاهرات وبما يلزم ذلك من تقنيات

اقتصاديا مما مكنها من بناء المزيد من المستوطنات وتوسيع بعضها ومصادرة األراضي، 

ين واعتقال وجرح اآلالف لم وإزاء هدم البيوت وقتل المواطن. وواصلت دعمها بالسالح والعتاد

 .تجد أمريكا إال أن تبدي بعض األلم والحزن

ولم تبخل أمريكا على إسرائيل بالنصائح لضرب االنتفاضة والقضاء عليها، وقالت لها مرارا أن 

القمع الشديد يؤدي إلى نتائج عكسية، وأنه من الضروري اتباع أساليب أكثر تطورا لها وقع 

 .حدة االنتفاضةنفسي يؤدي إلى تخفيف 

باختصار أمريكا ال تريد إقامة دولة فلسطينية وال تؤيد ان ترى هوية فلسطينية تسير بالشعب 

 67/هي فقط تريد أن تنسحب إسرائيل من بعض األراضي العربية المحتلة . نحو االستقالل

أمني شريطة أال تكون هذه األراضي تحت السيادة العربية وإنما تحت إدارة عربية  بإشراف 

فحكام العرب ال . العرب ليسوا مستعدين للقبول بهذا الطرح بدون موافقة  الفلسطينيين. إسرائيلي

، وإنما يريدون أن توجه التهمة 1948يريدون أن يتهموا بالخيانة كما حصل بعد عام 

ولهذا يصرون على أن يوقع الفلسطينيون على ما يعطى لهم من قبل أمريكا . للفلسطينيين

بدأ األمر بتنازل . ولكن كيف؟ إنه من خالل االستدراج األمريكي لمنظمة التحرير. لوإسرائي

مع كل تنازل، كانت المنظمة تفقد جزءا من أرضيتها إما من . بسيط، ثم أخذت  التنازالت تكبر

المناضلون أخذوا باالنسحاب أو قتلوا أو عزلوا . خالل انشقاقات أو انسحابات أو تصفيات، الخ

فاستشرى الفساد في المنظمة حتى غدت . هم، وحل محلهم من ال يملكون تاريخا نضاليامن مواقع

وهذا . أسوأ من المؤسسات العربية من حيث سرقة األموال وتبديدها والفساد  اإلداري واألخالقي

واآلن أصبحت العناصر ذات النفوذ . ما سهل على العناصر غير المناضلة  توسيع نفوذها فيها

وفي الغالب كانت هذه القيادات الجديدة من مؤيدي الواليات . ي األقوى في داخلهاالتقليدي ه

المتحدة األمريكية وقد عرفت داخل البالد وخارجها بعالقاتها الحميمة مع القناصل وبإصرارها 

هذا علما . على دفع الفلسطينيين نحو الواليات المتحدة والتعاون معها في سبيل إيجاد حل للقضية

 القيادات لم تؤمن أبدا بالنضال الفلسطيني ولم تشارك فيه وهي امتداد لقيادة الحاج أمين أن هذه

 .الحسيني

وعندما تصبح شكال . أمريكا ستستمر في ابتراز منظمة التحرير حتى تنهار مضمونا وتبقى شكال

 والتي 1948تكون قد سقطت تماما بأيدي العائالت التي سلمت فلسطين بدون توقيع عام 

وهذا بالضبط ما قصده بيكر وزير . سلمها بتوقيع هذه المرة وبموافقة جهات لها تاريخ وطنيست

فهو يعلم أن العائلية . الخارجية األمريكي عندما قال أن بالده تفضل التعامل مع العائالت العريقة

 لعبت دورا أساسيا في قيام دولة إسرائيل من خالل حرصها المفرط على مصالحها االقتصادية

. وقد بر الغرب وإسرائيل بهذه العائالت وعملوا على إبقائها في الصدارة. ومواقعها االجتماعية
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وهذا ما تفعله أمريكا اآلن من حيث استنزاف منظمة التحرير من خالل مفاوضات عقيمة تدور 

إنها تراهن على الزمن الذي يدحر الشعب الفلسطيني نحو المزيد من اليأس . حول مسائل تافهة

 .واإلحباط مما يجعله فريسة سهلة لتآمر القوى الداخلية التي تؤيد السياسة األمريكية

مصالح أمريكا ال تتلكأ أمريكا في إثبات تحالفها االستراتيجي مع إسرائيل وانحيازها المطلق 

لصالحها المرة تلو األخرى، وال يسع العرب إال الصراخ بصوت مكتوم مع اإلعالن بصوت 

لهم في بدء مرحلة أمريكية جديدة في تعاملها مع القضية الفلسطينية وقضية الشرق مرتفع عن آما

فعلى الرغم من الغضب الذي أظهره بعض مسؤولي الواليات المتحدة  إزاء ردود فعل . األوسط

في المنطقة، إال  أن هذا " سالم"إسرائيل تجاه  بعض األمور الشكلية في محاوالت البحث عن 

فمثال في الوقت الذي . ا يبدو كان وما يزال مرحليا أو مسرحيا  أو موضعياالغضب كان على م

كان فيه  الرئيس بوش يتحدث عن السالم كان يدفع وبحرص شديد نحو تهجير الفالشا من 

إثيوبيا إلى إسرائيل، وما كادت عملية نقل هؤالء تنتهي حتى ظهرت علينا أمريكا مرة أخرى 

افية من النوع المطارد وذلك، حسب التفسير األمريكي ،لدعم بخبر دعم إسرائيل بطائرات إض

ظهرت علينا أمريكا بهذا النبأ  في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس . االستقرار في المنطقة

غضب العرب . األمريكي عن رغبته في رؤية الشرق األوسط خاليا من السالح  االستراتيجي

وفي عهد ما يسمى بالسالم قامت أمريكا .  نهجهمإعالميا على هذه األفعال لكنهم استمروا في

بتوجيه دعمها العسكري واالقتصادي إلسرائيل، وقام الرئيس كلينتون بتزويد إسرائيل بالطائرات 

المتقدمة تقنيا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل اإلعالم أن الرئيس قد ضاق ذرعا بالسياسة  

لعرب والفلسطينيين لم يتحدثوا عن مغزى هذا التسليح لكن ا. اإلسرائيلية التي تجمد عملية السالم

 .وكأنهم يقرون بأن السالم ال يتحقق إال عندما تكون إسرائيل قوية

فأمريكا، كغيرها من الدول تتصرف . لست معنيا في كيل الشتائم للواليات المتحدة وال السباب

ا ال تتصرف بطريقة إنه. حسب أسس ومبادىء  راسخة تنبثق من تقديرها لمصالحها العليا

ارتجالية  أو عشوائية أو مزاجية، وهي ال تتصرف أيضا حسب إمالءات مجموعة الضغط 

ال شك هناك بأن للصهاينة نفوذ كبير في الواليات المتحدة،  لكنهم ليسوا الجهة . الصهيونية

 الوحيدة التي تتمتع بنفوذ كبير، بل هناك مجموعات وشركات ومصالح فئوية كثيرة تمارس

والسياسة األمريكية في . نفوذها من أجل تسيير السياسة األمريكية الداخلية أو الخارجية لصالحها

النهاية هي محصلة تفاعل مختلف المصالح بما في ذلك مصالح الفئة الحاكمة، والتي تقر ضمنا 

ن أن المصالح الفردية أو مصالح الجماعات ال تتحقق من خالل تدمير الواليات المتحدة بل م

 .خالل تكريس مصالحها والمحافظة عليها

بمعنى أن الواليات المتحدة األمريكية ليست مجرد لعبة في يد الحركة الصهيونية، وهي ليست 

لدى الواليات المتحدة علماء وخبراء . مراهقة من ناحية التفكير السياسي أو التخطيط االقتصادي
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وهذا ينطبق . ل تحقيق المزيد من التقدمفي كل المجاالت، وهم دائما يدرسون ويبحثون من أج

أمريكا تعرف . على المجاالت االجتماعية والسياسية كما ينطبق على المجاالت العلمية األخرى

وكغيرها من الدول، من . ما تريد وتعرف مصالحها  التي تحددها تطلعاتها وآمالها وغير ذلك

اء، أن يبحثوا في مسألة تعديل سياساتهم اليسير عليها، سواء على مستوى الساسة الحكام أو الخبر

. في أي مجال من المجاالت إذا شعرت أن مصالحها أصبحت في خطر أو أن خطرا ما يتهددها

وإذا طبقنا هذا على المنطقة العربية، فإنه لم يعد هناك مجال للتشكيك في أن مصالح الواليات 

ية العملية، ال يوجد تناقض بين دعم من الناح. المتحدة في المنطقة آمنة وغير خاضعة للتهديد

أمريكا إلسرائيل وبين عالقاتها الطيبة مع الغالبية العظمى من األنظمة العربية وعلى رأسها 

أمريكا تستغل الثروات العربية وتسيطر على اإلرادة السياسية للعرب في ذات . أنظمة النفط

وهذا الوضع سيستمر ما دام . رائيلالوقت الذي ال تتردد فيه في تقديم كل أنواع الدعم في إس

الوضع في العالم العربي على حاله، ولن يتغير إال إذا شعرت الواليات المتحدة أن دعمها 

 .إلسرائيل يتناقض مع نفوذها أو مع سياستها في الوطن العربي

ببساطة الوطن العربي ال يستطيع أن يهز شعرة واحدة في جسد الواليات المتحدة، وهي تتصرف 

إنها تنتهك كل ما  له حرمة في الوطن . نتهى  االستهزاء واالستخفاف بكل العرب والمسلمينبم

هل هناك :" العربي، وتدوس على كرامة األمة بكل سهولة وبدون أدنى تردد، ولسان حالها يقول

 "من يعترض؟

ن هذه حقيقة لم تكن غائبة عن قطاعات عريضة في الوطن العربي، ولم تغب عن أذهان عدد م

لكنه في النهاية . وقد أخذت الكتابات حولها مساحات واسعة على مدى سنين طويلة. المثقفين

هؤالء، . وصف هؤالء بالمتشنجين وضيقي األفق والمنغلقين، وبعضهم وصفوا باإلرهابيين

حسب منتقديهم، غير منفتحين على العالم ويسيئون للعرب ألنهم ال  يؤمنون بالحوار، وأغبياء 

 .تمسكون بمواقف غير مرنة وخالية من العقالنية والحكمةألنهم ي

ونتيجة للهزائم المتكررة التي مني بها العرب، أصبحت هناك مراجعات على الساحة العربية 

أفضت إلى ضرورة خوض معارك سياسية جديدة تتسم باالنفتاح على الغرب وخاصة  الواليات 

 من أجل شرح القضايا العربية وعلى رأسها المتحدة وبدء الحوار معه والقيام بجهود مكثفة

وتتسم أيضا، حسب رواد هذه السياسة، بالتفكير الحكيم والتعقل والتروي ونبذ . القضية الفلسطينية

 .اإلرهاب والتمسك بالشرعية الدولية ممثلة باألمم المتحدة

صهيونية التي وقد أوضح هذا الفريق أن سر تحيز العالم الغربي إلسرائيل يكمن في الدعاية ال

وإذا شاء العرب كسب الرأي العام الغربي فإن عليهم . تصور العرب بطريقة مثيرة لالشمئزاز

أن يقوموا بحمالت  متواصلة من الدعاية والتوعية في األوساط الغربية عل وعسى أن تقتنع 

ية شعوبها بأن العرب مسالمين كغيرهم من األمم وأنهم أصحاب قضايا  عادلة شوهتها الدعا
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وفعال تم االستماع إلى هذه المقولة  وأخذ العرب يهتمون بالوصول إلى رجل . الصهيونية

 .الشارع الغربي لتغيير تفكيره التقليدي بخصوص العربي وتقاليده وأفعاله

الغرب لم يتغير حسب ما نريد، وال نحن تغيرنا . لكن هذا التفكير ثبت عدم فعاليته مع األيام

بقينا في نظر الغرب أمة من المتخلفين المنهزمين الذين .  آراء الغرب  عنابالطريقة التي تخالف

يملكون الكثير من المال إلغداقها على متع الحياة، وبقي الغرب في نظرنا ذلك األخطبوط 

 .المتحيز إلسرائيل والذي ال يقبل حبنا له وتقربنا منه

ت، وسلمناه الثروات، وحاربنا حروبه قدمنا للغرب مختلف أنواع التنازالت، وقدمنا له التسهيال

 .وسحقنا معه العراق، لكنه ال يتزحزح قيد أنملة عن مواقفه، وما زال يطالبنا بالمزيد

الحوار بحد ذاته . لقد أساءت تجربتنا هذه إلى فكرة الحوار ومحاولة االتصال مع األعداء

. تي تشكل مقومات الحوارضروري وهام، لكنه في الحقيقة  يفقد معناه إن جرى بدون األسس ال

نحن لم نقم  بأعمال الدعاية في أمريكا والغرب عموما في ظروف اعتيادية، ولم يكن حوارنا 

رسمنا لدى . بل نبع الحوار من شعور بالعجز وعدم المقدرة، وكذلك كانت دعايتنا. معهم اعتياديا

االحترام . ورة القبيحةالغرب فكرة األمة المهزومة، وحاولنا تحسين وضعنا من خالل هذه الص

وبالتالي كانت النتيجة فشل الحوار . المتبادل لم يكن موجودا أصال وال الرغبة في الفهم المتبادل

وفشل كل محاوالتنا الطيبة لدى الواليات المتحدة من أجل الضغط على إسرائيل لتوفير بعض 

لى فكرة الحوار فقط، بل كانت ولم تكن اإلساءة  إ.ماء الوجه الذي ينهمر من جبين األمة العربية

لقد استنزف أصحاب هذا االتجاه الطاقات المعنوية لألمة . أيضا إساءة مهينة لألمة العربية ككل

مما أدى إلى الترهل والخنوع واالبتعاد عن القضايا الجوهرية لصالح البحبوحة المادية والقضايا 

لمادي لمواجهة أعدائه، بل وعد بأن كل لم يعد العربي مطالبا باالستعداد النفسي أو ا. الخاصة

فإذا بالمشاكل تتعقد والفرد يفقد نفسه في زحام . قضاياه سيتم حلها بطرق سهلة وبسيطة وعبقرية

. االحباطات واالنتكاسات المستمرة لآلمال، ويأبى أن يثأر لنفسه أو يحرك ساكنا من أجل كرامته

استمر نومه مرورا بضرب طرابلس ضربت بيروت والشعب العربي يغط في نوم عميق، و

 .الغرب وبغداد وما بين كل محطة وأخرى من آالم وأحزان

لحقت هذه القيادة . ولم تتلكأ القيادة الفلسطينية كثيرا عن االتجاه العقالني في األمة العربية

بالركب وسبقت كل األمة في تقديم التنازالت ونالت في النهاية إحدى أمنياتها في أن جلست مع 

ووعدت الشعب أن الدولة على مرمى حجر . موظف في وزارة الخارجية األمريكية في تونس

 .وعاد الشعب يلعق جراحه وينال اإلحباط من طاقاته وتماسكه المعنوي. فإذا بالمرمى بعيد جدا

 هناك حقائق أغفلها. وبعد هذا ال بد من القول بأن االتجاه العقالني بحاجة إلى الكثير من العقالنية

 : الجديدة وهي-هذا االتجاه وما زال يغفلها في مواصلة محاوالته القديمة
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 إسرائيل جزء ال يتجزأ من العالم الغربي وهي جزء من النظام الذي تعمل الواليات المتحدة -1

انبثقت إسرائيل عن العقلية الغربية، واستمدت مقومات . على إقامته بالتعاون مع الدول الغربية

إنها من الغرب وللغرب وال تنفصل عن . ارها من الغرب والواليات المتحدةحياتها واستمر

إنها التعبير الحقيقي عن اإلرادة الغربية في الشرق األوسط، وهي رأس حربة الثقافة . الغرب

 .الغربية في المنطقة

إسرائيل ليست بحاجة إلى الكثير من الدعاية للحصول على انحياز الغرب ألن الغرب منحاز 

وال يمكن لدعاية مضادة أن تلغي مفعول ما هو .  لها ولقيامها ولزيادة قوتها وجبروتهاأصال

متأصل ومتجذر خاصة إذا كانت هذه الدعاية صادرة عن أناس غير مرغوب فيهم وال ينظر 

 .إليهم باحترام

س ولهذا ال تجد أمريكا حرجا في أن تعلن أنها ضد احتالل األرض بالقوة وتزود إسرائيل في نف

وال تجد حرجا في سحق العراق وتعلن في نفس الوقت أنها لن تمارس الضغوط . الوقت بالسالح

على إسرائيل، وال تجد حرجا في التعبير عن رغبتها في تجريد الشرق األوسط من السالح 

 .االستراتيجي وتبعث في نفس الوقت بطائرات إضافية إلسرائيل لتعزيز االستقرار في المنطقة

الدعاية العربية ال يمكن أن تصمد أمام سلوك العديد من العرب في الغرب خاصة   أعمال -2

أنظمة الحكم العربية ما زالت غير . سلوك الذين يملكون المال من دول النفط وغير دول النفط

قادرة وغير راغبة في ترتيب أوضاعها الداخلية واألخالقية بشكل متناسب مع طموحاتها 

 .ضيع الكالم الجميل في خضم األعمال القبيحةوبالتالي ي. الكالمية

 أمريكا حريصة على مصالحها كباقي دول العالم، والعرب يحرصون على صداقتهم ألمريكا -3

 فما الذي يدفع أمريكا إلى تغيير سياستها؟ . حتى في أحلك الظروف التي تخلقها لهم إسرائيل

فلسطين وتدمير مصانع العراق وقتل  الشرعية الدولية هي شرعية خلق إسرائيل وطرد شعب -4

هذه هي الشرعية السائدة وال يوجد لها بديل وال يوجد أمل في أن يتخلى عنها الذين . أطفال لبنان

. الشرعية الدولية هي شرعية القوة التي يمكن أن تظهر في أي مكان وأي زمان. أقاموها

. يا يفضي إلى شرعية جديدةصاحب القوة والنفوذ يفرض ما يشاء إلى أن يواجه تحديا حقيق

علينا أن . فكيف نطلب من الذين شردوا شعبنا أن يتراجعوا عما فعلوا؟ ال غبار على الطلب

نطلب، إن شاء ذلك أصحاب العقالنية، لكننا لن نحصل في النهاية على شيء سوى المزيد من 

 .اإلهانات

 :ما دام األمر كذلك فإنه بإمكاننا أن نسير بإحدى طريقين

ن نكمل مشوار العقل والحكمة ونستمر في عملية التنازل إلى أن نصل إلى النقطة التي  أ-1

من الواضح أن أعداءنا يطلبون شيئا جديدا مع كل . يرتضيها عدونا ونسميها في النهاية سالما
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باختصار، هم يريدون استسالما مطلقا، ومن . مرحلة سياسية جديدة ومع كل تنازل جديد نقدمه

 .يقرروا أي المساعدات اإلنسانية يقدمون لنا وكيف يقدمونهاثم لهم أن 

من المفروض أن نبني أنفسنا بطريقة نفرض . أن نعود إلى أنفسنا فنبني ونراكم أسباب القوة-2

عندها تسمع منا الواليات المتحدة والدول الغربية والرأي . فيها احترامنا على الصديق والعدو

 أن هذا طريق طويل يتطلب الكثير من الجهد والوقت، ومن وقد يقول  قائل. العام الغربي

صحيح أن هذا طريق طويل لكن . األفضل أن نسير في طريق قصير عسى أن يعطي ثمارا

ولنا أن نختار بين الطريق الشاق الذي يضع .  البديل هو االستسالم للقوى  لمعادية وانهيار األمة

 .يضعها تحت األقداماألمة في الصدارة وبين الطريق السهل الذي 
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حال الشعب الفلسطيني ليس جيدا منذ سنوات طويلة، وقد عانى من قسوة الصراع والتشريد 

 1967كان هناك أمل بأن تتبدل األحوال وتتطور نحو األحسن بعد حرب عام .  بصورة شديدة

لكن مجريات األمور أثبتت أن الثورة لم تكن ثورة وأن . فة فصائلهاوبروز الثورة الفلسطينية بكا

ظن الناس أن اتفاق أوسلو يشكل . الشعب اقتيد من مأساة إلى مأساة ومن إحباط إلى إحباط

مخرجا وينبيء بفجر جديد، لكن الشعب ولج من ظالم إلى ظلمة أشد وأقسى حتى بات الناس 

جربة أوسلو أن الشعب قد اقتيد عمدا من مأزق إلى مأزق، وأن لقد أثبتت ت. يندبون األيام السالفة

 .كل ما آمنوا به من نضاالت التحرير لم يكن إال أوهاما

وضع اتفاق أوسلو الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في مأزق خطير كان أهم مالمحه 

 على األمن تقطيع أوصال الشعب معنويا ونفسيا ووضع الفلسطيني في مواجهة اآلخر حرصا

يتجسد . اإلسرائيلي أو، حسب ما يسميه بعضهم، دفاعا عن المصلحة الوطنية الكامنة في االتفاق

هذا المأزق الخطير في كل موقع يتواجد فيه الشعب لكنه يرمي بثقل أكثر خطورة على الضفة 

د وتدهورت ازدادت التوترات في هذين الموقعين منذ توقيع االتفاق وازداد الفسا. الغربية وغزة

فما السبيل إلى الخالص،  إلى الحرية التي ينعتق معها .المعنويات وأخذ الشعور بالوحدة يتآكل

اإلنسان الفلسطيني والعربي معا من شقاء الماضي وهزائم الحاضر وتخلّف الفكر وسطوة عوامل 

ء يقف الكبت والقهر وتيه النفس؟ السؤال ليس بسيطا وال ينتظر إجابة سهلة خاصة أن المر

وال أخفي القاريء . مبهوتا أمام ثقل المهمة في القول ومذهوال أمام صولة جبروتها بالفعل

مشاعري، فكلما حملت قلمي أكتب عن حال األمة والخروج من المأساة أحسست أن القلم يأبى 

وبالطبع يعود ذلك إلى عدم وضوح األفكار وعظم . السخاء ويرتبك في صياغة الجمل والعبارات

 .همة وتعقيدات األوضاعالم

 

في سبيل الخالص أرى أن هناك مسربين من المفروض العمل فيهما في آن واحد وهما المسرب 

لكل مسرب خصوصياته لكنه ال يمكن فصلهما وكل منهما يعزز . الفلسطيني والمسرب العربي

بي فيتعلق المسرب الفلسطيني خاص بالفلسطينيين وتجربتهم الذاتية، أما المسرب العر. اآلخر

بالوضع العربي بعموميته والذي يمكن أن يشكل خطوطا عريضة للخروج من المأزق الذي 

 .تعاني منه األمة العربية ككل

 المسرب الفلسطيني

طرح المؤيدون لالتفاق أن .  طُرح على الساحة الفلسطينية مسألة البديل بخاصة بعد اتفاق أوسلو

اية وأن األعداء أقوياء وال مفر من انحناء الرأس والقبول األوضاع الفلسطينية والعربية سيئة للغ

وفي سبيل . وقد سبق أن شرحت هذا األمر. باألمر الواقع والسير في ركب الحلول األمريكية
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الرد على الخصوم تم توجيه سؤال حول البدائل التي بحوزتهم وحول ما يمكن أن يقدموه للشعب 

 .الفلسطيني

عرفات . ت نحو البديل هو إعفاء الفاشل من مهامه ومسؤولياتهبدوري أرى أن أولى الخطوا

فشل في تحقيق أي شيء من اآلمال واألهداف الفلسطينية وتجاوز ما تم التعارف عليه داخل 

منظمةالتحرير على أنه الثوابت الفلسطينية وتجاوز بنود الميثاق الوطني الفلسطيني مرارا 

ضاع متردية  اقتصاديا وإداريا، وإلى حد ما اجتماعيا وتكرارا وأوصل الشعب الفلسطيني إلى أو

، وفشل في 1967لقد فشل عرفات في األردن وفي لبنان وفي األراضي المحتلة عام . وأخالقيا

إنه المسؤول األول عن كل ما واجه الشعب الفلسطيني من . كثير من الجزئيات واألعمال اليومية

ليه من النواحي المنطقية والسياسية واألخالقية ولهذا كان ع. إخفاقات عبر عقود من الزمن

 .والوطنية أن يستقيل ويفسح المجال للتغييرات السياسية

ربما يقول عرفات أنه قدم استقالته للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عدة مرات إال أن اللجنة كانت 

حية الجوهرية خاصة أن من الناحية الشكلية هذا صحيح، إال أنه ليس دقيقا من النا. ترفض قبولها

عرفات يمسك برقاب أعضاء اللجنة التنفيذية، كما شرحت سابقا، وهو يعرف تماما أنهم ال 

ثم أن عرفات لم يقدم استقالته في أي مرة بناء على أسس وتبريرات . يقوون على قبول استقالته

 أي أن االستقالة ".حرد"منطقية لها عالقة بالمصلحة الوطنية، وإنما كان يقدمها بعد زعل أو 

وقد اعتاد هو أن . كانت تتم بظروف ال تعني الجدية أو التدبير العلمي لمصالح الشعب الفلسطيني

يترك االجتماعات بنوع من الزعل ألنه كان يعرف أن عددا من المجتمعين سيتبعونه السترضائه 

 التي تجعل منه األب وفي األحيان التي قدم فيها استقالته كان يسمع التعبيرات. وتطييب خاطره

الحاني الذي يتحمل الجميع وأن توجيه االنتقادات لسياساته ليس إال من قبيل التداول الذي اليمس 

 .الثقة والحنكة السياسية التي يتمتع بها

استقالة عرفات من شأنها أن ترسخ نهجا هاما على الساحة الفلسطينية وهو أن الحياة العامة 

ضاعت .  تهتار بها وأن المسؤول ليس فوق المساءلة أو الحسابليست لعبة وال يجوز االس

الكثير من القضايا الهامة والمصالح على المستويين العربي والفلسطيني ألن المسؤول األول ال 

هزمت األمة مرارا وتكرارا وبقي المسؤول متربعا على العرش وكأن شيئا لم . يسأل وال يحاسب

وبالطبع جند المسؤول دائما طوابير المبررين الذين .  آخريحصل أو كأن المهزوم من عالم

ينسجون األساطير حول قدراته الخارقة ويلفقون القصص حول تخاذل معاونيه وتصرفاتهم 

إذا بادر الشعب الفلسطيني . طبعا هم متخاذلون وأصحاب رذيلة إنما ألنهم صنيعته. الالأخالقية

يشعر  هذا  المسؤول بقوة ردع تمنعه من التالعب إلى محاسبة مسؤوليه فإنه من المتوقع أن 

 .بمصير الشعب
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لكن حتى يتم ذلك فإنه من المطلوب أن يكون هناك شعب حي يقفز من أجل محاسبة المسؤول 

فهل الشعب الفلسطيني حي وقادر . الذي يفشل أو يعجز عن القيام بمهامه أو يتجاوز صالحياته

 مسؤوليه؟في هذه اللحظة التاريخية على محاسبة 

 :بعد خروج الفاشل ومن ساعده في فشله من مواقعهم، أرى  أهمية اتخاذ الخطوات التالية

التملص التدريجي من اتفاق أوسلو بحيث يتم تجنب  المشاكل اإلضافية التي أتى بها على : أوال

تفاق مسألة العائدين الذين سمح لهم اال: تتمثل هذه المشاكل بمسألتين. مشاكل وجود االحتالل

بالنسبة للمسألة . بالعودة إلى أرض الوطن، ومسألة االعتياش التي أوجدتها السلطة الفلسطينية

جاء هؤالء . األولى، هناك عشرات اآلالف من العائدين الذين يتهددهم انهيار االتفاق بالترحيل

ونوا إلى أرض الوطن لالستقرار واالرتياح من حياة الرحيل والتهجير، ومن  المحتمل أن يك

ضحايا انهيار فجائي لالتفاق فتأمر إسرائيل بإخراجهم على اعتبار أن وجودهم على األرض 

يعقد هذا األمر إمكانية اتخاذ قرار سياسي فجائي ويضع الشعب . ارتبط باالتفاق وينتهي بانتهائه

 .أمام البحث عن سبل لصد أزمة تهجيرية جديدة

 التهجيري أرى أن يندمج العائدون في الحياة العادية حتى يكون باإلمكان اإلفالت من هذا المأزق

. وذلك بترك وظائفهم في السلطة وشق طريقهم  المعاشي بمساعدتها وبعيدا عن أطرها الرسمية

.  لكن مشكلة أخرى تبرز هنا وهي متعلقة بالنظرة العربية للمنصب العام واستزالم المنصب

سب الوالءات السياسية وليس الوالءات الوطنية، المناصب في فلسطين  إجماال إستزالمية، أي ح

أي أنه ال بد من التخلي عن سياسة  االستزالم السياسي وإعادة تأهيل . وهي مصدر َوَجهي هام

النظرة بحيث يصبح المرء على قناعة بأن أهميته ومكانته ال تنبع من المنصب، ويصبح 

 أناس أكفياء على رأسها وليس من المسؤول على قناعة بأن السياسة الحكيمة تنبع من وجود

 .وجود المنافقين حوله

أما المشكلة الكبيرة الثانية التي أوجدها أوسلو فتتمثل بذلك الكم الهائل من الطاقم اإلداري الذي 

. أصبح يعتاش من األموال  العامة مع أن جزءا منه ال يقوم بأي عمل نافع للجمهور أو للوطن

حقق ثروة هائلة على حساب الشعب في فترة وجيزة من الزمن، هناك جزء من  هذا الطاقم قد 

لكن هذا الجزء ال يهمنا ألن أفراده يهربون أموالهم إلى  الخارج وهم جاهزون للهرب في أي 

أما الجزء الذي يعتاش على الراتب فيتطلب منا جهودا سياسة واقتصادية تستوعبهم في . لحظة

اد التي ميزت أداء السلطة قد قلصت الخيارات أمامنا علما أن سياسة الفس. حال وجود طاريء

لقد بذرت السلطة الفلسطينية نسبة عالية من أموال الشعب الفلسطيني وبددتها، . بشكل خطير

استعملت األموال لشراء الذمم والمواقف السياسية  وكذلك . وكان رئيس السلطة أكبر المبددين

 السلطة بسياستها الفاسدة قد خلقت أزمة ثقة حتى أن. إلشباع الشهوات والرغبات الشخصية

 .يصعب أن يتجاوب الجمهور بسببها مع أي سياسة عامة جدية
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فيما إذا استطاعت السلطة أن تعيد الثقة وتثبت للناس أنها تراجعت عن سياسة الفساد واإلفساد، 

ي الذي يعتمد فإن التملص من اتفاقية أوسلو يتطلب سياسة اقتصادية تقترب من االقتصاد البدائ

سياسة كهذه تتطلب تخفيض االستهالك من خالل شن حرب على . هدف تحقيق االكتفاء الذاتي

العقلية االستهالكية التي تطورت في البالد، وتخفيض مستوى المعيشة والمتطلبات المادية 

وعليها أن تركز على اإلنتاج  بخاصة في ميداني الزراعة والحرف، وأن تنتهج . المعيشية

وحتى نكون . اسة مالية صارمة وحازمة بحيث يراقب كل درهم ويتم اإلشراف على صرفهسي

قادرين على انتهاج هذه السياسة ال بد من تغيير مصادر التمويل الحالية بحيث يصبح لدى 

مصادر التمويل الحالية . الفلسطينيين حرية أوسع في تحديد األولويات التي تصب في صالحهم

والتي ترى في الضعف الفلسطيني والهيمنة اإلسرائيلية ضمانة أكيدة في هي الدول الغربية 

 .استمرار السيطرة اإلسرائيلية وتبعية القرار الفلسطيني في مختلف المجاالت

تغيير مصادر التمويل واتباع سياسة اقتصادية إنتاجية وسياسة مالية صارمة يتطلب تغيير 

هل لدى . يعيدنا هذا إلى مربع االستزالم. قتصاديةالطواقم  الحالية المشرفة على األوضاع اال

القيادة الفلسطينية وبالتحديد ياسر عرفات االستعداد للتخلي عن هذه السياسة لصالح سياسة تخدم 

الشعب الفلسطيني؟  وهل لدى الشعب الفلسطيني القدرة على إفراز قيادة تعتمد األساليب الحديثة 

 رة التقاليد العربية في المشْيخة؟في اإلدارة أم أنه سيبقى ضمن دائ

جنبا إلى جنب الخطوة األولى يجب العمل على إعادة بناء المجتمع الفلسطيني في كافة : ثانيا

األخالق في البالد أصابها . أماكن تواجده بخاصة  في الوسط الشرقي من فلسطين وساحل غزة

المصلحة العامة هي  آخر . خاصةخلل كبير، وينتشر الفساد والتحايل والتكالب على المصالح ال

أي أن الوضع في فلسطين يشهد حالة جزر نفسية ومعنوية وأخالقية، ومعها . ما يثير االهتمام

بهذا الوضع وما يالزمه من انحطاط . يزداد اإلحباط والشعور باليأس وضرورة االستسالم

ية لن يستطيع الشعب تربوي وتدهور في الترابط االجتماعي ومشاعر االنتماء والحس بالمسؤول

 . إنجاز شيء له قيمة

تتطلب إعادة البناء أساسا التركيز على البناء األخالقي وشن الحرب على الفساد والفاسدين 

نحن بحاجة إلى إعادة صياغة األسس التربوية والتعامل األخالقي بحيث تتطور قيم . والمفسدين

لعامة على الخاصة مع الوعي بأن  العمل الجماعي والتعاون المتبادل وتغليب المصلحة ا

ولهذا هناك حاجة إلى . المصلحة الخاصة ال تتحقق من خالل التطفل على المصلحة العامة

. برامج تربوية يتم تطبيقها على مختلف المستويات وباألخص على أعلى مستويات المسؤولية

ديدة حتى ال يبقى على المسؤولين وعلى رأسهم رئيس السلطة أن يلتزم بصورة حديدية بقيم ج

عندما يبدأ الوضع بالتحسن أخالقيا يسهل تنفيذ مختلف . الناس يسمعون القول ويفعلون شيئا آخر

 .البرامج السياسية واالقتصادية واالجتماعية
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المجتمع الذي يقوم على أساس أخالقي  مجتمع متكاتف وصلب ويستطيع الصمود في مواجهة 

، ويستطيع أن يفرغ هذه المصادر من محتواها وتوجيه ألم مصادر األلم التي يفرضها االحتالل

وفي . مضاد يفرض نفسه  على سياسة االحتالل مما يضطره إلى التفكير مليا بخطواته العدوانية

هذا ما يؤكد أن مواجهتنا لالحتالل ليست مجرد مواجهة إعالمية أو استجدائية، وإنما مواجهة 

ب ثقة الجماهير العربية واإلسالمية مما يضع األنظمة في عندها نستطيع كس. إرادات ولي ذراع

 .مواقف ال تستطيع أن تتجاوزها

سياستنا األخالقية الهادفة إلى صنع تحول جذري على مختلف الصعد تربك العدو وتحشد طاقات 

وهذا من شأنه أن يخرج الفلسطينيين من قوقعة القطرية واالنفراد الذي كان عامال . األصدقاء

 .للقضية الفلسطينية برمتهامدمرا 

فقيادة منظمة التحرير . لكن هذا التوجه ال يروق للقيادة الفلسطينية وال يمكن أن يكون مقبوال

والسلطة الفلسطينية  فيما بعد عملت على عزل الفلسطينيين ضمن  عقلية قطرية وعملت على 

. تم التخطيط لها بعنايةانتزاعهم من أنفسهم وخلخلت ثقتهم بقدراتهم عبر إحباطات متواصلة 

فتحت هذه القيادة األبواب أمام االختراقات األمنية المعادية لصفوف الشعب الفلسطيني وكرست 

سياسة االستزالم واستخدمت األموال بطرق جلبت العار على تاريخ فلسطين وشعبها، وال أظنها 

 .تقبل اآلن بطروحات تعيدها سنوات إلى الوراء

ل يكمن في إعادة التنظيم على المستوى العربي حتى يكون باإلمكان تجاوز إذٍا ما هو الحل؟ الح

عيوب الحاضر واالنطالق نحو المستقبل، أرى أنه من المهم التوجه نحو بناء تنظيمي جديد يقفز 

. عن كل أخطاء الماضي ويتطلع نحو إنجازات بعيدة عن حرارة الخطابات وبريق الوعودات

 :ق نجاحا إذا ركز على األمور التاليةوأرى أن هذا التنظيم  يستح

اإلدراك بأن هموم العرب عامة وهموم الفلسطينيين خاصة لن تجد حال ضمن إطار قطري : أوال

أي يجب العودة إلى فكرة  الوحدة العربية ليس من مجرد منطلق عاطفي وإنما . أو نزعة إقليمية

لم يعد في هذا . ره مرتبط بوحدتهمن منطلق القناعة بأن الشعوب العربية شعب واحد وأن مصي

العالم مكان متميز للدول الصغيرة أو لشعوب صغيرة تحاول أن تضع لنفسها تاريخا وثقافة 

بمعزل عن جذورها التاريخية والدينية والحضارية وبمعزل عن مصالحها المشتركة ومقومات 

عزل  عن العرب، فمصر على عظمتها ال تستطيع أن تشق طريقها في هذا العالم بم. وجودها

 فكيف بشعب فلسطين أو  لبنان أو ليبيا أو تونس أو اإلمارات العربية؟

العرب  مسؤولون  جميعا عن مواجهة همومهم، وانفراد كل دولة عربية أو شعب عربي بهمومه 

ولعل العرب أخذوا عبرة من الهزائم  المتكررة التي . الخاصة يجعله فريسة سهلة لآلخرين

حتى أريتيريا فشل العرب في مواجهتها عند احتالل . ل دول كبرى وصغرىلحقت بهم من قب

 .الجزر العربية في البحر األحمر
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وإنما ينظر إلى . تمسكنا في الوحدة العربية ال يكون على حساب البعد اإلسالمي أو نفيا له

كن الوحدة العربية كهدف يمكن حصره على المدى المنظور والسيطرة على مقومات تحقيقه، ل

فالعرب هم قلب العالم اإلسالمي، والعالم . دون التأثير على إمكانية تحقيق الوحدة اإلسالمية

قوة العرب هي قوة للمسلمين، وقوة المسلمين حصن . اإلسالمي درع يقي المسلمين في كل مكان

 .لكل مسلم في كل موقع

 هو المقوم الحضاري والفكري اإلسالم. اإلدراك أن الوحدة العربية ال تنجح إال باإلسالم: ثانيا

لقد حمل .  لقد عرف العرب باإلسالم وعرف اإلسالم بصورة رئيسة بهم. األساسي لهذه األمة

العرب الرسالة ونشروها في مختلف أرجاء األرض، وأقاموا بها الحضارة، وشقوا طريقهم نحو 

ط وإنما لغيرهم الذين صبغ واإلسالم ال يشكل قاعدة االنطالق للمتدينين فق. العلم والتقدم بها

. إنه منبع حضاري للجميع بمن فيهم المسيحيين وغيرهم. سلوكهم وتميزت ثقافتهم باإلسالم

الثقافة اإلسالمية تجمع العرب وغير العرب على أرض العرب كما تجمع المسلمين وغير 

 .المسلمين

ار مختلف الفئات اإلسالمية لكن ما هو اإلسالم الذي يشكل قاعدة االنطالق؟ بدون العودة إلى أفك

 : أرى أن اإلسالم يعني التالي

 تنشيط حركة البحث والنقاش والحوار حول ما هو إسالمي وما هو غير إسالمي بهدف تنقية -ا

فالتعقل  والتفكر . المفاهيم اإلسالمية من التوجهات غير اإلسالمية التي تمارس باسم الدين

سالم والتخلي عن ذلك يعني التخلي عن ركن إسالمي والنظر والتدبر أجزاء أساسية من اإل

بمعنى أن اإلجابات اإلسالمية على مختلف القضايا يجب . حيوي لبقاء األمة وتطورها وتقدمها

 .أن تبقى مفتوحة أمام االجتهادات

 التركيز على القرآن الكريم كأساس الستنباط مختلف األحكام واعتباره مهيمنا على كل -ب

وهذا يعني إخضاع السنة وغيرها  .  األخرى بما فيها ما ورثناه من السنةمصادر التشريع

هذا ال يعني التخلي عن السنة وإنما اعتبار القرآن مرجعية . للفحص القرآني للتأكد من أصالتها

و إذا اعتمدنا  القرآن الكريم كمرجعية فإن . لها خاصة إذا اختلفنا حول أصالة بعض نصوصها

ال بد أن تختفي وال بد أن يعود التاريخ الذي فرق المسلمين إلى موقعه الصحيح الفَرق اإلسالمية 

العودة إلى القرآن تعني العودة إلى عبادة اهللا . وهو الموقع التاريخي الخالي من البعد العقائدي

وفي هذا أشير إلى أن القرآن يضع أمامنا مراتب ال بد . بدل عبادة أحداث تاريخية أو تقديسها

 : اعاة تسلسلها وهيمن مر

هذه ثابتة عبر الزمان والمكان وصالبتها تقاس تبعا لصالبة العمل .  العقيدة وهي مادة اإليمان-1

 .ومواصلته
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إنهما متحركان حسب تطور اإلنسان العلمي وتطور قدرته .  الحق والباطل وهما مادة الفكر-2

 .ان نفسهعلى فهم قوانين الطبيعة أو قوانين الخلق التي تشمل اإلنس

إنهما متحركان أيضا تبعا لتطور فهم التشريع اإلسالمي .  الحالل والحرام وهما مادة الفقه-3

وهما محكومان بالحق والباطل أو مادة الفكر ذلك ألن الحرام والحالل ال يخالفان القوانين 

 .اإللهية، وفهم اإلنسان بهذه القوانين مرتبط بتطوره المعرفي عبر الزمن

  اإلسالمية تتكون من مراتب وهي التقوى-ج

 الشعائر الدينية والتي تشكل مادة ذكر اهللا التي تحيي في النفوس االستعداد لتلبية نداء اهللا -1

 .والعمل على التعمير واإلعمار

 التقوى االجتماعية التي تعني ترجمة التعاليم السماوية إلى فضائل يمتد أثرها إلى محيط -2

 .المسلم ومجتمعه

تقوى البنائية التي تعني المساهمة في العمل المنظم الذي من شأنه إقامة األمة والسير بها  ال-3

 .نحو التقدم على أسس علمية

 .هذه مراتب ال تنفصل وكل واحدة منها تقود إلى األخرى

 عدم استعداء العروبة واعتبارها على أنها روابط قوم لها وظائف اجتماعية تعزز من قوانا -د

 فكما العائلة تضم أفرادها، تضم العروبة أفرادها دون تعصب أو عنصرية، ودون تحيز .الداخلية

 .ضد غير العرب على األرض العربية

 عدم التحيز ضد غير المسلمين، والتأكيد على أن المسيحيين خاصة جزء ال يتجزأ من الوطن -ه

نمطهم الديني خاص . زهم للمسلمين والمسلمين لهم دون تشنج أو حتى تفكير بالتميي. والشعب

 .بهم، وهم شركاء في النمط الثقافي العام

لقد . أعظم مشكلة يواجهها العربي هي القمع والقهر واالستبداد. الحرية هي أساس اإلبداع: ثالثا

حرم العربي من الحرية على مدى قرون وكبلته األنظمة السياسية واالجتماعية  وحاصره 

ومن شدة القهر الذي  القاه العربي هناك شك . جدا في مداهمامفهوما العيب والحرام الواسعان 

لقد هزم من الداخل وُأفقد الثقة بنفسه إلى درجة أنه تحول إلى .  في أنه يستطيع ممارسة الحرية

 .أبله ال يقوى على التصرف والتفكير السليم

ان مهزوما في فمن ك. فإذا كان العربي يناضل من أجل الحرية فاألولى أن يحرر نفسه أوال

ولهذا يجب أن يتمتع العربي بحرية  التعبير . داخله ال يقوى على هزيمة أعداء خارج ذاته

والمشاركة والتنقل حتى يقوى على حشد أسباب االنطالق نحو التقدم ومواجهة المتربصين به 

 .وبأمته

الحرية هي . لآلخراإلدراك بأن الرجل والمرأة يكونان مجتمعا واحدا وأن كل منهما لباس : رابعا

حرية اإلنسان وهي تشمل كال من الرجل والمرأة على حد سواء، وال يوجد في اإلسالم ما يقيد 
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يتطلب اإلسالم االلتزام بالفضيلة والتي هي االنعتاق من العبودية للشرور . حرية أي منهما

قاليد وعادات واآلثام والشهوانية، وال يتطلب قمع المرأة وتحجيمها بحجج واهية نابعة من ت

 .متخلفة

االنفتاح يعني أوال المعرفة ويعني . اإلدراك بأن االنفتاح على األمم ليس عارا وال حراما: خامسا

فقد يستفيد العرب والمسلمون من تجارب األمم األخرى وقد ينقلون تجاربهم . ثانيا الفائدة المتبادلة

 .إليها، وفي هذا ما يسارع من التقدم اإلنساني

القول يجب أن يكون متبوعا بالعمل . اإلدراك بأن كل التنظيرات ال قيمة لها بدون أخالق: سادسا

صحيح أن اإلسالم يحوي في داخله الفضائل والدعوة المتواصلة إلى  تطبيقها، لكن . الملتزم

ال يفترض الناس أن عليهم تطبيق ما . مشكلة العرب بصورة عامة هي التطبيق األخالقي

هذه هي مشكلتنا الحقيقية  كعرب في هذا الزمن، وال  تكمن . أرض الواقعيتحدثون به على 

بهذه األخالق القائمة . المشكلة في أننا جربنا مختلف األفكار وفشلنا ولم يبق أمامنا غير اإلسالم

. حاليا والقائمة على المزاجية والتفكير السحري والغيبي والقبلية لن تنجح الفكرة اإلسالمية أيضا

وإن نجح بعض اإلسالميين في . في شعار اإلسالم الذي ترفعه عدد من  األحزاب  والفئاتفال يك

أي أن . استالم الحكم اآلن فذلك بسبب سوء األنظمة العربية وما أفرزته من هزائم وإحباطات

النجاح السياسي يتطلب مراجعة لمختلف القيم األخالقية لتتناسب مع المتطلب اإلسالمي الوارد 

 .آنفي القر

إن ما أعنيه بهذا التطبيق هو االلتزام في الحياة اليومية والعامة باألسس األولية لألخالق مثل 

االلتزام بالموعد واالبتعاد عن الوساطة بالتوظيف ونبذ اإلنفعال وتطوير التسامح وتفهم اآلخرين 

 على تطوير ومن كانت تنقصه األخالق األولية لن يقوى.  وسالسة العالقات االجتماعية، الخ

 .الفكر الحر والتفكير العلمي، ولن يكون في النهاية خالقا مبدعا

اإلدراك بأن االعتماد على الذات هو أساس البناء األخالقي واالنطالق في طريق التقدم : سابعا

االعتماد على الغير يورث الكسل والتواكل ويضعف الثقة بالنفس والوعي بما يمكن . واإلنجاز

وقد استنتج اإلنسان عبر مراحل التطور التاريخي أن جلد المرء ال يحكه إال . سانأن يحققه اإلن

نحن اآلن أمة كسولة متقاعسة عن . ظفره، وأولى بالعرب أن يتوجهوا نحو عالج دائهم بأيديهم

وفي النهاية تجد نفسها في حضن . الواجب وتؤجل األعمال حتى تتراكم فال تقوى على حملها

و الواليات المتحدة باحثة عن حلول لهمومها، بالضبط كما وجد الفلسطينيون  األمم  المتحدة أ

أنفسهم معتمدين على غيرهم وبخاصة إسرائيل في لقمة الخبز، ويعملون حراسا  في بعض 

 .األحيان على أمنها



 51

االعتماد على الغير يورث التبعية ويسلب المؤمن من قدرته على المبادرة واالستقالل في اتخاذ 

الذي يعتمد على غيره ال يملك نفسه وال يقرر لنفسه، إنما هو عبارة عن أداة بيد الغير ال . رارالق

 .إرادة له وال حول وال قوة

 خالصة القول
أدرك تماما أن المشروع الذي أوجزه هنا صعب المنال ويتطلب جهودا كبيرة وسهرا طويال 

 ضخمة وثقيلة، ووطأة الظلم هائلة والهزائم  لكنني أدرك أن المأساة التي نعيشها. والتزاما حديديا

حجم التحدي مرعب، . التي تلحق بنا ال تكاد تحصى، ومثل هذا الوضع ال ينتظر حلوال  سهلة

 .وال أظن أن أحدا خارج األمة سيتطوع للمهمة. وال يقابله إال تحد يفوقه كما ونوعا

ة شاقة تحتاج إلى نَفَس طويل الخروج من المأزق ووضع القدم على الطريق نحو الحرية عملي

يخطيء من يظن أن المسألة خاضعة لقرار سياسي أو لمجرد إعالن أو . ومعاناة وتضحيات

أبناء األمة هم الذين سيدفعون الثمن . الطريق طويل جدا، واجتيازه يتطلب ثمنا باهظا. تصريح

اإلمكان أن نقلل  من لكننا ب. خاصة أن أنظمة العرب قاسية ومجرمة وال تأخذها  بالناس رحمة

هذا الثمن بالعمل معا واإلصرار على إنجاز المهمة، وكلما تلكأنا ارتفع حجم الثمن الذي ستدفعه 

 .األجيال القادمة

إذا كانت المهمة شاقة والتضحيات المطلوبة ضخمة، وجاء أحدهم يقول أننا ال نقوى على عمل 

ستسلم تماما وأن يقبل بالهزيمة وما تفرضه أقول له أن ي. شيء جوهري، فإنني أملك ما أقوله له

بالضبط كما حصل مع قادة . فاالستسالم يوفر  النفوس والجهود والمعاناة. عليه القوى المعادية

ففي .  وأن ينصحوا شعبهم باالستسالم1917كان من األجدى أن يستسلم القادة عام  . فلسطين

على أال يخل ذلك ومي في فلسطين  صدر تصريح بلفور الذي وعد اليهود بوطن ق1917عام 

رفض قادة فلسطين التصريح .  للجماعات غبر اليهودية المقيمة في فلسطينبالحقوق المدنية

والطروحات السلمية المختلفة عبر الزمن مما كلف الشعب الفلسطيني التشريد والتشتيت لعشرات 

ادة في نهاية األمر إلى القبول وانتهى هؤالء الق. آالف النفوس وهدم البيوت واالعتقال والتعذيب

 .1993بما هو أقل من تصريح بلفور وذلك بتوقيع اتفاق أوسلو عام 

إنه ال يكلف جهودا . االستسالم طريق سهل لمن أراد أن يكون مطية لآلخرين وأداة بيد األعداء

ة وال يتطلب سهرا، ويتطلب فقط قرارا باالنحناء والتخلي عن كل ما هو أخالقي أو يمت بصل

وإذا كان للمرء أن يسقط في منتصف الطريق، فاألفضل له أن يسقط . بالعزة والكرامة والتقدم

 .في أوله

 

 


