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العريب، وخاصة  الوضع  إىل  نظرة عامة  املرء  ألقى  ما  إذا 
ورصاعات  انقسامات  من  عربية  دول  عّدة  عرفته  ما  إىل 
وتدخالت عربية وإقليمية ودولية، وقد وصل يف بعض 
الدول إىل اهنيار الدولة نفسها، فإن استنتاجًا رسيعًا سيقفز 
إىل ذهنه. وهو أن الكاسب الوحيد من هذه األوضاع هو 
الكيان الصهيوين من حيث ضمان حدوده وزيادة قّوته، 
وامليّض يف حتقيق خططه االستيطانية والتهويدية يف القدس 

والضفة الغربية، وكذلك اإلمعان يف حصار قطاع غزة.

يقدم  يكاد  منطقي  استنتاج  إىل  املوضوعة  هذه  تستند 
وذلك  رفضها،  أو  ملناقشتها  جمال  ال  مسّلمة،  باعتباره 
بسبب معادلة مزيان القوى بني عدّوْين متحارَبنْي. أحدمها 
راح يغرق يف االنقسامات الداخلية والرصاعات الدموية 
وما حتمله من استزناف للجيوش والقوى، وما تؤدي إىل 
متزيق للنسيج االجتماعي الداخيل، خصوصًا حني تتخذ 
االنقسامات والرصاعات سمات طائفية ومذهبية وإثنية 
(قومية) وحىت جهوية، ومتتد من داخل القطر إىل خارجه 
فتنة  اندالع  بالطبع  وأخطرها  داخله،  إىل  خارجه  من  أو 

بني السنة والشيعة.

أو  منطقية،  معادلة  إىل  املستندة  املوضوعة  هذه  أن  عىل 
الواقع  أمام  تصمد  أن  تستطيع  ال  بدهية،  تبدو  معادلة 
الكيان  أن  والدالئل  بالوقائع  يتبنّي  حني  العياين  الفعيل 
الصهيوين نفسه دخل، يف اآلن نفسه، يف مرحلة الضعف 
ضعف  من  يفيد  أن  بمقدوره  يعد  فلم  والشيخوخة. 
األمن  حالة  عدا  البعض،  ببعضهم  وانشغاهلم  خصومه 
عىل حدوده. وهي حالة كانت متوفرة له يف أغلب املراحل 

اليت تلت تشكيل دولة كيانه.

يمكن  بدهية،  بدت  وإن  املذكورة،  املنطقية  فاملعادلة 
أو  حينًا  تصدق  أال  ويمكن  أحيانًا،  أو  حينًا  تصدق  أن 
يف  عدّوين  بني  املعادلة  فكون  السبب  أما  كذلك.  أحيانًا 
مزيان القوى ال تقوم عىل أساس تلقايئ (أو ميكانيكي)، 
العدّوين مرجعيتها  من  والضعف يف كل  القوة  فمصادر 
آتية من داخل كل منهما كما من عالقة كل منهما بمصادر 

القّوة والضعف اإلقليمية والعاملية.

عىل أن أهم ما جيب أن ُيلحظ يف عالقة الكيان الصهيوين 
بالوضع الفلسطيين والعريب جيب أن يقرأ يف هذه املرحلة 
واملحلية  واإلقليمية  العاملية  القوى  موازين  خالل  من 

االنتفاضة الشعبية الفلسطينية:
بداية مسار ثوري؟
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الكيان  قّوة  ُتقرأ  التلقائية– اآللية، وأن  املعادلة  بعيدًا عن 
(جيشه،  الذايت  وضعه  خالل  من  وضعفه  الصهيوين 
أمريكا  وْضَعْي  خالل  من  وكذلك  جمتمعه)  حكومته، 
وأوروبا يف مزيان القوى العاملية واإلقليمية، إذ مها أساس 

وجوده والعامل األهم يف قوته وضعفه.

فإذا تّبني من خالل الوقائع والدالئل أن الكيان الصهيوين 
دخل مرحلة الضعف والرتاجع، وإذا تبنّي أيضًا أن أمريكا 
العاملية،  سيطرتهما  فقدتا  وأوروبا 
املعادلة  يف  حتكمهما  سيما  وال 
اإلسالمية–  العربية–  الفلسطينية– 
بأن  القائلة  املوضوعة  فإن  العاملية، 
»املستفيد  هو  الصهيوين  الكيان 
العريب  الوضع  يف  جيري  مما  الوحيد« 
أي  منطقها.  وتفقد  تسقط  سوف 
هنا  اآللية  التلقائية–  معادلة  تسقط 
ما  مع  تعارض  ما  إذا  الواقع  إن  وباملناسبة،  بالرضورة. 
احلكم  ويصبح  ُيغلَّب  أن  جيب  و«بدهي«  »منطقي«  هو 

الفيصل. 

أواًل: الوضع الذاتي للكيان الصهيوني

الصهيوين  الكيان  قّوة  اهنيار  لبداية  األوىل  العالمة  لعل 
لبنان  جاءت من هزيمته يف حرب متوز/يوليو 2006 يف 
املدوّية  الثانية  هزيمته  مع  وتأكدت  اهلل.  حزب  يد  عىل 
املقاومة  يد  عىل  غزة،  قطاع  يف   2009/2008 حرب  يف 
املسلحة الفلسطينية (حماس واجلهاد وصمود الشعب). 
ثم مل يعد ثمة جمال جلدال حول فقدانه لقدراته الفائقة عىل 
وال  و2014،   2012 حريَبْ  خالل  من  غزة  قطاع  احتالل 
نزع  األربع  حروبه  هدف  كان  فقد   .2014 حرب  سيما 
قطاع غزة  السيطرة عىل  إعادة  عن  املقاومة فضالً  سالح 

كما يسيطر عىل الضفة الغربية وهو ما انتهى به إىل فشل 
عسكري ال جيادل بعكسه إال مكابر.

صحيح أن املقاومة يف هذه احلروب األربع أثبتت جدارة 
العسكرية  الرضبات  وإنزال  والقتال  الصمود  يف  عالية 
كثرية  ضعف  عوامل  أن  إالّ  الصهيوين  باجليش  القاسية 
اشتهر  الذي  وهو  القتال  عىل  قدرته  يف  برزت  وخطرة 

باالقتحام واالكتساح واالنتصارات العسكرية. 

فاجليش الصهيوين أثبت منذ حرب 2006 أنه مل يعد ذلك 
حتّول  فقد   .1948 العام  منذ  املعارك  عرفته  الذي  اجليش 
عمليًا، يف ما عدا سالح اجلو وقّوة نريانه، إىل قوات رشطة 
منذ انخراطه يف مواجهة االنتفاضة األوىل، فالثانية، وحىت 
اليوم. فعىل مدى 22 عامًا أصبحت مهمة اجليش األوىل 
وحماية  االحتالل  وتثبيت  الداخيل  األمن  عىل  احلفاظ 
املستوطنات. فالضابط أصبح ينال رتبة مع كل إنجاز يف 
اعتقال مقاوم ومدامهة مكان وجوده، وبالطبع يرتقي مع 
أو خميم.  أو حي  قرية  أو حمارصة  مقاوم  أو  منتفض  قتل 
وقد ذكرت بعض التقارير الرسمية الصهيونية أن اجليش 
كتيبة  قائد  لديه  يكن  ومل   2006 حرب  خاض  الصهيوين 

ميداين واحد باملعىن العسكري القتايل للكلمة. 

التقويمات  من  عدد  يف  وردت  أخرى  عوامل  وهنالك 
للحروب األربع اليت خاضها وفشل فيها ولكن هلا عالقة 
يف ضعف البنية ويف املعنويات ويف الكفاءة القيادية. وقد 
أُشيَع داخل أوساط يف الكيان الصهيوين أن كبار ضباط 
»الزبنس«.  يف  انخرطوا  فأعىل  (تاج)  رئيس  من  اجليش 
حرب  يف  حالوتس  اجليش  قائد  عن  أُعِلَن  ما  ويكفي 
2006 أنه باع أسهمه يف البورصة قبل بضع ساعات من 
األخالقية  الناحية  من  ُيعترَب  الذي  األمر  احلرب.  اندالع 

نذالة، وهو من الناحية العسكرية عيب وفضيحة. 

الجيش الصهيوني 

أثبت منذ حرب 

2006 أنه لم يعد 

ذلك الجيش الذي 

عرفته المعارك 

منذ العام 1948.
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النخبة:  تكفي مشاهدة جمموعة من  آخرًا،  أخريًا، وليس 
يفرون  بسالحهم  املدججني  اجلنود  من  عرشات  عّدة 
بجلودهم، وال يلوون عىل يشء أمام الـ«بيك آب« الذي 
كانون  شهر  أواسط  يف  قنرب  فادي  الشهيد  به  هاجمهم 
الثاين/يناير 2017. واألغرب أن الذين أطلقوا النار عليه 
فكان  املوقع.  إىل  استدعوا  ممن  كانوا  وقتلوه،  ُبعد  عن 
للمفاجأة  جتنبًا  فرار  مشهد  وليس  هروب  مشهد  املشهد 

مع انتقال إىل موقع قتايل والسالح بيد اجلميع.

هذا املشهد تكرر من قَِبل جندي فّر بسالحه يف النقب يف 
مواجهة شاب حلق به مشهرًا سكينًا.

أما الُبْعد الثاين الذي يشكل عالمة بارزة أخرى ملا حّل يف 
ُيلَحظ  أن  فيمكن  وتراجع  ضعف  من  الصهيوين  الكيان 
من القراءة املدققة حلكومة نتنياهو إذ تتّسم بقيادات مغرقة 
السياسة.  إدارة  يف  ضيقة  نظرة  وذات  الديين  بالتعصب 
التقليديني  احللفاء  جانب  من  دولية  عزلة  واجهت  وقد 
للكيان الصهيوين. فليس هلم من َهّم واهتمام غري التوّسع 
يف االستيطان واالعتداء عىل املسجد األقىص وحلم بناء 
اهليكل املزعوم. وليس هلم دراية يف السياسة عىل الضّد مما 
ثم يمكن  السابقة.  الصهيونية  قادة احلكومات  كان عليه 
أن يضاف إىل هذا الُبعد ضعف االئتالف احلكومي الذي 
أضعف  قبل  من  للسقوط  وقابلة  هشة  احلكومة  جيعل 
أطراف االئتالف، بل من قبل أي طرف فيه، فنتنياهو يف 
وضيق  ختلفًا  األكرث  حلفائه  أسري  فهو  عمليًا  شلل  حال 

أفق. كما راح يرزح حتت فضائح الفساد.

السنتني  خالل  نتنياهو  حكومة  عاشت  لقد  وبكلمة، 
أمريكا  عن  حىت  دولية  عزلة  يف  األقل،  عىل  املاضيتني، 
وإدارته.  بأوباما  نتنياهو  عالقة  سيما  وال  وأوروبا، 

انفتاح  من  عرفته  ما  ترجمة  تستطع  مل  أهنا  واألعجب 
عدد من الدول العربية إىل معادلة تغرّي يف مزيان القوى. 

هلذا  باالطمئنان  نتنياهو  اكتفى  فقد 
»ينفي  ذلك  أن  مدعيًا  عليه  الرتامي 
فهذا  عزلته.  الصهيوين  الكيان  عن« 
له  يسبق  مل  والذي  اخلطري،  املتغرّي 
اجليش  يكسب  أن  إىل  يؤد  مل  مثيل، 
الصهيوين احلرب ضد قطاع غزة عام 

أن  اعتربت  واليت  الذكر،  آنفة  املوضوعة،  مما هيز   .2014
الكيان الصهيوين قد أفاد كثريًا من التطورات األخرية يف 
الوضع العريب. فنتيجة حرب 2014 عىل قطاع غزة أثبتت 
كان  مما  بالرغم  ضعفه  يف  يتخبط  الصهيوين  الكيان  أن 
العربية  األوضاع  بسبب  كبرية  فائدة  منه  يفيد  أن  يمكنه 

الراهنة.

الذي يشكل عالمة أخرى عىل ضعف  الثالث  الُبعد  أما 
االجتماعي  االرتباك  فهو  وتراجعه  الصهيوين  الكيان 
نشأت  الشهيد  عملية  بعد  أبيب  تل  سكان  أظهره  الذي 
اثنني،  وقتل  »كارلو«  سالح  فيها  استخدم  وقد  ملحم. 
ظن  وقد  أسبوع.  بعد  إالّ  وُيقتل  عليه  ُيقبض  ومل  وفّر. 
ظهرانيهم  بني  زال  ما  أنه  أسبوع  طوال  أبيب  تل  سكان 
ذاك.  أو  احلي  أو يف هذا  تلك،  أو  العمارة  خمتبئًا يف هذه 
فحكموا عىل أنفسهم يف البقاء يف بيوتهم. وفرضوا عمليًا 
حالة منع جتول يف املدينة اليت ال تنام فيها احلركة. ومل تعد 
احلياة إىل وضعها الطبيعي إال بعد أن أُْعِلن عن استشهاده 

وتم التأكد من أنه غادر تل أبيب.

الذي  الصهيوين  »املجتمع«  يشبه  ال  جمتمع  أمام  فنحن 
كان حىت يف مرحلة االنتفاضة الثانية. وذلك حني كانت 
لعملية  تتعرض  أخرى  مدينة  أي  أو  حيفا  أو  أبيب  تل 

العالقة بين قّوة 

الكيان الصهيوني 

والسيطرة 

األمبريالية الغربية 

عالقة عضوية
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أو  لساعتني  حيصل  االرتباك  كان  إذ  كبرية.  استشهادية 
ثالث ساعات، ثم تعود احلياة إىل نسقها الطبيعي.

وحكومة  جيشًا  الصهيوين  الكيان  حلالة  القراءة  هذه  إن 
مل  وجددًا  قدامى  ومستوطنني 
الذي  املنطق  عىل  الرد  تستهدف 
أحسن  يف  الصهيوين  الكيان  يعترب 
حاالته أو باعتباره »املستفيد الوحيد« 
إالّ  الراهنة،  العربية  األوضاع  من 
للوضع  قراءة  إىل  التمهيد  أجل  من 
بينه  الرصاع  إن  تقول  الفلسطيين 
وبني العدّو الصهيوين يف هذه املرحلة 
التارخيية هو يف أفضل حاالته منذ بدء الرصاع حىت اليوم، 

أو يف األقل منذ النكبة عام 1948 حىت يومنا هذا. كيف؟

والعالقة  والتكوين  النشأة  مرحلة  ثانيًا: 

بميزان القوى

إىل  اليهودية  اهلجرة  األول يف  الفضل  أن  نتذكر  أن  علينا 
فلسطني وحمايتها ومتكينها يعود إىل السيطرة االستعمارية 
ثم   1948/1947 عام  حىت  (بريطانيا  العامل  عىل  الغربية 
إىل  أمريكا  ثم  فرنسا وبريطانيا وأمريكا يف اخلمسينيات، 
ما  الصهيوين  الكيان  إن  القول  املرء يف  يبالغ  اليوم). وال 
كان له أن يوَجد ثم أن تتمتع دولته بتفّوق عسكري كاسح 
لوال تلك الدول فيما اجليوش العربية كلها كانت مكّبلة، 
وخاضعة يف تسليحها للسيطرة األوروبية– األمريكية. بل 
حىت عندما ُكرِس احتكار السالح من خالل مرص وسورية 
بالتوجه نحو السالح السوفيايت، بقي سقفه، بتوافق دويل، 

دون سقف تسّلح الكيان الصهيوين.

الكيان الصهيوين والسيطرة األمربيالية  فالعالقة بني قّوة 
اليوم  وحىت  البداية  منذ  كانت  عضوية  عالقة  الغربية 

وستبقى يف املستقبل كما هو منظور حىت اآلن. وهلذا فإن 
ما شاهده العامل خالل العرش سنوات املاضية من زعزعة 
النظام  وعىل  العامل  عىل  األمريكية  األوروبية-  للسيطرة 
ُيضِعف  أن  من  له  بد  ال  كان  عمومًا  واإلقليمي  العريب 
بالقدر نفسه. وإذا ما تواكب ذلك مع  الكيان الصهيوين 
املرّفه ورجل  »الضابط«  الصهيوين مرحلة  الكيان  دخول 
املرتبِك  واملجتمع  الرشطة،  اجليش–  ومرحلة  األعمال، 
اآليت  الضعف  مستوى  أو  الضعف،  انتقاد  فإن  خوفًا، 
الكيان  مأزق  بسبب  أكرب  سيكون  وأوروبا  أمريكا  من 

الصهيوين البنيوي آنف الذكر.
نشري هنا إىل موضوعة منهجية وهي أنه يف عمليات التغيري 
اليت تنجح فيها ثورات، أو قوى صاعدة، أو تسقط فيها 
تقدير مزيان  أو أمرباطوريات، جيب أن حيسب يف  دول، 
املسيطرة:  القّوة  حالة  واحلاسمة،  األوىل  بالدرجة  القوى 
تصاعدت  هل  صفوفها؟  يف  واخلور  الضعف  دّب  هل 
السيطرة  عىل  قادرة  تعد  مل  هل  داخلها؟  يف  التناقضات 
صعودها  أيام  احلال  كان  كما  واحلكم  السياسة  وإدارة 

وقّوتها ومتّكنها؟
إذا أُجيَب عن هذه األسئلة إجيابًا هبذا القدر أو ذاك فمن 
أو  باألفول  املسيطرة)  (القّوة  عليها  ُيحَكم  أن  املمكن 
بدايته، أو ُيحَكم عليها عندما تقع الواقعة: اندالع ثورة، 
مرشحة  بأهنا  معركة،  خْوض  أو  حرب،  يف  الدخول  أو 

للهزيمة والسقوط.
األولوية  له  املسيطرة  بالقّوة  املتعلق  البعد  هذا  احتساب 
حىت عىل احتساب الُبعد املتعلق بقوى التغيري. وذلك من 
حيث قيادتها، وتنظيمها وقدرتها عىل التعبئة. فهذه تكون 
يف بداية املواجهة حتمل نقاط ضعف كثرية ولكنها متلك 
املؤاتية. فحالة  القضية والرياح  اإلقدام والثورية وعدالة 
قوى التغيري هذه هي اليت تفرّس: ﴿َكم مِّن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت 

ِفَئًة َكِثرَيًة بِإْذنِ اهلل﴾ (البقرة- 249).
الصهيوين  الكيان  بضعف  املتعلقة  القراءة  كانت  إذا 

أن الوضع الشبابي 

الفلسطيني فتيانًا 

وفتيات، في حالة 

يمكن وصفها 

بالوضعية الثورية



االنتفاضة الشعبية الفلسطينية: بداية مسار ثوري؟107

وتراجعه صحيحة (وهذا مل حيدث له مثيل من قبل) فإن 
الرصاع الراهن مع الكيان الصهيوين من جانب الشعب 
عليه  كان  عىل  قياسًا  حاالته  أفضل  يف  هو  الفلسطيين 
قّوة  من  وداعموه  وحماته  وحلفاؤه  الصهيوين  الكيان 

وسيطرة عاملية وعربية وإقليمية.

ثالثًا: الوضع الفلسطيني

التفصيالت  عن  النظر  بغض  املسلحة،  املقاومة  تطّورت 
خالل  لتتحّول   ،2007 منذ  غزة  قطاع  يف  واألسباب، 
عرشة أعوام، وعرب ثالث حروب كبرية، إىل قاعدة مقاومة 
مسلحة هائلة القّوة بقياداتها وكوادرها ومقاتليها وأنفاقها 
وتسلّحها. وقد ارتفعت باسرتاتيجية الكفاح املسّلح– أو 
اسرتاتيجية »ارضب واهرب«، أو ارضب واستشهد، إىل 
اسرتاتيجية حرب املواقع الشبيهة بحروب اجليوش، مع 
حربني،  بني  اهلدنة  حالة  أصبحت  وهلذا  طبعًا.  الفوارق 
يف  دامت  ما  مستمرة  حرب  حالة  هي  غزة،  عرفتها  كما 
حالة حفر األنفاق وتطوير التسّلح والتدريب واإلعداد. 
وذلك عكس املقوالت السطحية الساذجة اليت اعتربت 
قبول املقاومة يف قطاع غزة، كما يف جنوب لبنان، اهلدنة 
بأهنا تعين التخيل عن املقاومة، أو احلفاظ عىل احلدود مع 
العدّو »آمنة«. فهذه املقوالت ال تعترب أن اإلعداد للحرب 
القوات  وإعداد  املستمرين  والتسّلح  األنفاق  كحفر 
املقاتلة هي حالة حرب شأهنا شأن احلرب احلامية. وهي 
أو  أرقى بدرجات من مرحلة حرب »ارضب واهرب«، 

»ارضب واستشهد«.

غزة  قطاع  يف  املسلحة  املقاومة  بلغته  الذي  التطور  إن 
جيب اعتباره تطّورًا كبريًا يف موازين القوى االسرتاتيجية 
الصهيوين.  والكيان  الفلسطيين  الشعب  بني  والتكتيكية 
وهو وضع مل يسبق له من مثيل، وهذا ما يسمح بالقول 

إن وضع الشعب الفلسطيين يف الرصاع من هذه الزاوية 
هو  الفلسطينية  األرض  وعىل  واملواجهة)،  (املقاومة 
ما  وهو  اآلن.  حىت  الرصاع  تاريخ  يف  واألفضل  األرقى 
يف  االسرتاتيجية  األولوية  بمزنلة  عليه  احلفاظ  يفرض 
حّق  يقّدره  ال  من  كل  خيطئ،  هنا  ومن  الراهنة.  املرحلة 
قدره، وال يضعه يف موقع الوجه الرئييس يف تقدير املوقف 

وتقويم الوضع الفلسطيين.

الوضع  يشهد  األول/أكتوبر  ترشين  من  األول  منذ 
من  حالة  الغربية  والضفة  القدس  يف  الفلسطيين 

الشبابية  الفردية  العفوية  املقاومة 
استخدمت  وقد  االستشهادية. 
إىل  بالسيارات  والدهس  السكاكني 
اسُتخدِم  عسكرية  عمليات  جانب 
فيها السالح الناري ولكن جاء أيضًا 
أو  فردية  عفوية  مقاومة  شكل  عىل 
هبذا  وهي  استشهادية.  شبابية  ثنائية 
ختتلف نوعيًا عن العمليات العسكرية 
منذ  املقاومة  فصائل  مارستها  اليت 

الفصائل  عمليات  كانت  فقد   .2007 إىل   1965/1/1
منظمة وخمططًا هلا وتدخل مبارشة يف إسرتاتيجية الكفاح 

املسلح أو املقاومة املسلحة.

هذا يعين أن الوضع الشبايب، فتيانًا وفتيات، يف حالة يمكن 
وصفها بالوضعية الثورية ما دامت قد استمرت أكرث من 
ضد  اليومية  االشتباكات  عرشات  عن  فضالً  شهرًا،   17
احلواجز وسيارات االحتالل واملستوطنني. وقد أخذت 
شكل رضب حجارة، أو أشكاالً من املقاومة الشعبية، بما 
تيرّس، كما يقال. وهذه واسعة االنتشار وتدخل يف باب 

الوضعية الثورية الشبابية.

االنفجار قادم 

ال محالة بسبب 

الوضع المأزوم 

لالحتالل والوضع 

المأزوم لمن 

يرزحون تحت 

االحتالل
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حقًا، ال بّد من تأّمل ما نقلته وسائط اإلعالم عرب الشبكة 

الشهداء  أمهات  أبدتها  اليت  املواقف  من  العنكبوتية 

آباؤهم  أبداه  ما  وكذلك  الفتيات.  والشهيدات  الشباب 

وذووهم وأصدقاؤهم وأبناء قراهم وخميماتهم وأحيائهم 

يف املدن، من عبارات التأييد والدعم ملا قاموا به، إضافة 

إىل مشهد عرشات اآلالف من املشّيعني عندما كان العدّو 

يسّلم جثة شهيد مىض عليها عّدة أشهر حتت االعتقال أو 

التجميد بحرارة تقل عن أربعني درجة حتت الصفر. 

يتابع مواقف األمهات واآلباء وحشود اجلماهري  إن من 

ثمة  أن  من  يتأكد  اجلنائز  خلف 

تشمل  شعبية  ثورية  وضعية  حالة 

الغربية  والضفة  القدس  اجلماهري يف 

االحتالل  ضّد  غزة  قطاع  يف  كما 

واالستيطان. 

من  بالرغم  الثورية  الوضعية  هذه 

املرحلة  هذه  يف  العفوي  طابعها 

الثورات  من  بالرضورة  متوارثة 

قديمًا  الفلسطينية  واملقاومات 

وهي  قريب.  وقت  حىت  وحديثًا 

متجهة أساسًا ملواجهة العدّو الصهيوين املتمثل يف احتالل 

الغربية وما يرتكبه من جرائم ويمارسه  القدس والضفة 

اإلسالمية  املقدسات  عىل  واعتداء  وتهويد  استيطان  من 

حرمات  وانتهاك  القدس  تهويد  سيما  وال  واملسيحية، 

املسجد األقىص. 

يرتكبه  وما  العدّو  ضعف  الُبعَدين  هذين  التقاء  إن 

جهة،  من  وتهويد  واستيطان  واعتداءات  جرائم  من 

الثورية،  الشعبية  والوضعية  الثورية،  الشبابية  والوضعية 

انتصارات ووصلته من  املقاومة من  إضافة إىل ما حققته 

منعة يف قطاع غزة من جهة ثانية، يسمحان باالستنتاج أن 

الوضع انفجاري يف القدس والضفة الغربية. فاالنفجار 

والوضع  لالحتالل  املأزوم  الوضع  بسبب  حمالة  ال  قادم 

قادر  املأزوم ملن يرزحون حتت االحتالل. فال االحتالل 

الستمرار  قابالً  يعد  مل  الشعب  أن  كما  االستمرار،  عىل 

وحالة  الثورية  الشبابية  الوضعية  احلالة  بدليل  الوضع 

الوضعية الثورية الشعبية. 

رابعًا: حول االستراتيجية في القدس والضفة 

الغربية

حىت  االنفجار  أخرت  اليت  األسباب  هي  ما  والسؤال 

اآلن، وكيف يمكن أن حيدث هذا االنفجار الذي ال مفّر 

منه؟

بداية ما املقصود باالنفجار؟ إنه تصعيد انتفاضة القدس 

شوارع  متأل  اليت  الشاملة  الشعبية  االنتفاضة  مستوى  إىل 

الغربية  والضفة  القدس  يف  والقرى  واملخيمات  املدن 

املدين  الشعيب  العصيان  إعالن  إىل  وصوالً  غزة،  وقطاع 

وتفكيك  االحتالل  برحيل  إالّ  ينفك  ال  الذي  السلمي 

وبال  الغربية  والضفة  القدس  من  بالكامل  املستوطنات 

اهلدنة  اتفاقات  إىل  العودة  يشبه  بما  أي  رشط،  أو  قيد 

الحقني  هدفني  حتقيق  رضورة  مع  وذلك   .1949/1948

هبما: األول: إطالق رساح كل األرسى (ضحايا االحتالل 

عن  احلصار  فك  والثاين:   .(1967 حزيران/يونيو  منذ 

قطاع غزة والسري يف عملية إعادة اإلعمار. وهبذا تكون 

قد حتّددت االسرتاتيجية وهدفها الراهن القابل للتحقيق. 

هذه االسرتاتيجية لدحر االحتالل وتفكيك املستوطنات 

على أن الوصول 

إلى نقطة 

إما أن  االنفجار: 

يتحقق عبر قرار 

موحد من ِقَبل 

فصائل المقاومة 

وإما لوقوع حدث 

كبير
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االنتفاضتني  جتربة  وّلدتها  والقدس  الغربية  الضفة  من 

الشعبية  االنتفاضة  إىل مستوى  والثانية، وطّورتها  األوىل 

الشاملة وصوالً إىل العصيان املدين جتربة انتفاضة القدس 

املقاومة  أشكال  خالل  من  وذلك   .2015/1/1 منذ 

الفردية  العسكرية  والعمليات  والدهس  بالسكاكني 

وجماهري  واآلباء  األمهات  أبدته  ما  جانب  إىل  والثنائية 

املشاركني يف تشييع الشهداء. 

أصاب  ما  هو  األول  األسايس  العامل  ذلك  إىل  أضف 

الكيان الصهيوين من نقاط ضعف وتراجع وعزلة دولية. 

االحتالل،  عىل  االنسحاب  فرض  املمكن  من  جعل  مما 

وتفكيك املستوطنات، بال قيدٍ أو رشط. وذلك يف حالة 

حتويل احلياة العامة يف القدس والضفة الغربية وقطاع غزة 

الشوارع  ُيخيل  ال  سلمي  مدين  شعيب  عصيان  حالة  إىل 

أهداف  وهي  أعاله.  املذكورة  األهداف  بتحقيق  إالّ 

دوليًا،  أو  أو عربيًا،  فلسطينيًا،  يستطيع  أحد  عملية، وال 

أن جيادل يف عدالتها. وهذه االسرتاتيجية يمكنها توحيد 

أوسلو  اتفاق  فصائل  فيها  بمن  الفلسطينية  الفصائل  كل 

والفصائل املطالبة بالتحرير الكامل من النهر إىل البحر. 

أن تصحبها  يمّهد هلا كما  أن  وحتتمل هذه االسرتاتيجية 

توّلده  قد  وما  العفوية،  الفردية  الشبابية  املقاومة  أشكال 

حالة الوصول إىل العصيان املدين من حاالت مقاومة، وال 

سيما نتيجة وقف التنسيق األمين، ألن االحتالل ال يبقى 

من  تغطيته  دون  ومن  األمنية،  األجهزة  تعاون  دون  من 

خالل اسرتاتيجية حّل الدولتني والرهان عىل املفاوضات 

والوساطات الدولية. 

إىل  اجلماهري  (نزول  االنفجار  نقطة  إىل  الوصول  أن  عىل 

الشوارع) باملعىن الذي أشري إليه توًا يتطلب أخذ مسارين: 

املقاومة  فصائل  قَِبل  من  موحد  قرار  عرب  يتحقق  أن  إما 
وإما  الفصائل.  كل  أساسه  عىل  وتتحد  فتح  فيه  تشارك 
انتظار وقوع حدث كبري ُيزنِل اجلماهري وبعض الفصائل 
نقل  مثل  وذلك  الفصائل.  بقية  وتلحق  الشوارع  إىل 
السفارة األمريكية إىل القدس، أو انتهاك صارخ للمسجد 
ارتكاب جريمة تستفز اجلماهري لالحتجاج  أو  األقىص، 

والرّد عليها.

حافزًا  تكون  أن  الوارد  من  كلها  االحتماالت  هذه 
الفلسطيين  الوضع  ألن  املذكور  الشعيب  لالنفجار 
فالكيان  طويالً.  االستمرار  عىل  مستعصية  أزمة  يواجه 
يف  ومستمر  والتهويد،  االستيطان  يف  ماضٍ  الصهيوين 
تعد  ومل  واحلماقات،  واالستفزازات  اجلرائم  ارتكاب 
سياساته مقبولة دوليًا أو مل يعد الوضع الدويل يف مرحلة 
تراجع النفوذين األورويب واألمريكي قادرًا عىل احتماهلا 
وتغطيتها أو السري، عمليًا، مع توجهاتها كما كان احلال يف 
املايض البعيد أو املتوسط أو القريب حىت الست سنوات 
تسترصخ  الصهيوين  اجلانب  من  املعادلة  فهذه  املاضية. 
انفجارًا شعبيًا فلسطينيًا عظيم التأييد العريب واإلسالمي 

والدويل إذا ما حتقق وثبت واستمر لبضعة اشهر. 

إليه  وصلت  ما  يف  فيكمن  اآلخر  التفجريي  العنرص  أما 
اسرتاتيجية اتفاق أوسلو عىل يد حممود عباس من طريق 
إىل  إضافة  الفشل  عىل  وعناد  فشل  تلو  وفشل  مسدود، 
التمادي يف التنسيق األمين الذي حيمي، عمليًا، االحتالل 
واالستيطان ويغطيهما. بل ويشجعهما. وهل هنالك ما 
تغيري  أي  ورفض  األمين  التنسيق  من  تشجيعًا  أكرث  هو 
املقاومة  ومناهضة  للمفاوضات  االرتهان  سياسة  يف 
واالنتفاضة. األمر الذي يفرض عىل الشعب التحرك يف 

هناية املطاف. 
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فهذه احلالة حني تتقاطع أو تتالقى مع العامل التفجريي 

احلالة  تشكل  عىل  بالرضورة  الزيت  تصب  الصهيوين 

اإلنفجارية. والدليل عىل ذلك استمرار انتفاضة القدس 

حىت  شهرًا  عرش  سبعة  منها  اجلماهري  وموقف  الشبابية 

اآلن. 

يف  اجلماهري  يضع  دورًا  اهلل  رام  سلطة  سياسات  تلعب 

أو  ترث  مل  ملاذا  أما  االختناق.  حالة  يف  ويدخلها  الزاوية 

تتمرد عليها فألهنا تبنت طريقًا آخر يف مواجهة االحتالل 

واالستيطان كما هو حادث منذ سبعة عرش شهرًا وأكرث 

ما ال  إىل  الوضع  أن جتّمد  فالسلطة ال تستطيع  بالتأكيد. 

هناية، وتكبت املعادلة االنفجارية طويالً، وال سيما إذا ما 

وقعت أحداث ُتفِلت من يدها الزمام، وتطلق اجلماهري 

إىل الشوارع. 

ال يمكن أن تفرّس انتفاضة القدس طوال سبعة عرش شهرًا 

سياسات  عىل  مبارش  غري  متردًا  إالّ  أوجهها  بعض  من 

ضّد  الرئيس  توجهها  من  بالرغم  وذلك  اهلل.  رام  سلطة 

االحتالل واالستيطان، وبالرغم من عدم رفعها أي شعار 

ضّد السلطة أو ضّد حممود عباس.

أيضًا  متتد  الفلسطيين  الوضع  داخل  األزمة  هذه  أن  عىل 

أزمة بني فصائل م.ت.ف وسياسات حممود عباس.  إىل 

فضالً عن األزمة بني سياسات حممود عباس وسياسات 

إىل  التطرق  دون  هذا  اجلهاد.  وحركة  حماس  من  كل 
األزمة بني سلطة رام اهلل وقطاع غزة. 

كل  يف  املشرتك  القاسم  هي  عباس  حممود  فسياسات 
عدم  ويرجع  الفلسطينية،  الساحة  يف  الداخلية  األزمات 
تفجرها إىل وجود االحتالل، وأولوية مواجهته من جهة، 
السياسات،  تلك  تساند  اليت  هي  فتح  حركة  كْون  وإىل 
التمزق،  من  نفسها  عىل  خشية  ولو  مضض،  عىل  ولو 
من  واسع  تأييد  هلا  شعبية  حركة  زالت  ما  اليت  وهي 
الفصائل  والعالقة هبا، وحرص  فتح  ثانية. فحركة  جهة 
الفلسطينية، وال سيما حماس واجلهاد عىل عدم الصدام 
هبا، بل احلرص، عىل التفاهم معها ألخذ موقف مشرتك 
يف الذهاب باالنتفاضة واملقاومة إىل املستوى األعىل، هو 
الفلسطينية، وقد حال حىت  الداخلية  يفرّس األزمة  الذي 
اآلن دون تكتل حماس واجلهاد واجلبهة الشعبية واجلبهة 
وبموقف  كليًا  االنتفاضة  يف  لالنخراط  الديمقراطية 
الشعبية  االنتفاضة  مستوى  إىل  هبا  واالرتفاع  موحد، 
احلرص  جهة  من  إجيابيته  من  بالرغم  أمر  وهو  الشاملة. 
عىل الوحدة الوطنية الواسعة إالّ أنه أوقع الفصائل، وإن 
بتفاوت، يف أزمة وارتباك وذلك من جهة كيفية التعامل 
مع االنتفاضة، كما من جهة عدم واقعية إهناء االنقسام. 
وذلك إذا كان يراد منه قرار سيايس واحد وأجهزة أمنية 

واحدة، وسالح واحد. 
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تصعيد  أمام  معّوقًا  يشكل  الذي  اآلخر  الُبعد  لعل 
العصيان  إىل  وصوالً  عام  شعيب  مستوى  إىل  االنتفاضة 
املدين (ذلك املوقف القوي نظريًا، والضعيف جدًا عمليًا) 
متثل يف جعل هدف إهناء االنقسام بني فتح وحماس، أو 
األّدق االنقسام بني الوضعني املتناقضني يف كل من الضفة 

الغربية وقطاع غزة، هدفًا أول يتقّدم عىل ما عداه. 

إن املشكل يف هدف إهناء االنقسام وحتقيق املصاحلة يبدو 
للوهلة األوىل ويف الظاهر أنه قوّي جدًا نظريًا ألن الوحدة 
ناحية  من  حىت  بل  املبدأ  حيث  من  االنقسام  من  أفضل 
التطبيق  إىل  نزل  ألنه  عمليًا  جدًا  ضعيف  ولكنه  بدهية. 
بما  بل  جدوى،  دون  من  األقل،  يف  سنوات،  عرش  منذ 
الذي  مثل  األصح  يف  أو  الذات،  حول  الدوران  يشبه 
وبتكراٍر  املاء  خيّض  ويظل  زبدة،  منه  ليخرج  املاء  خيّض 
إهناء  هدف  عىل  اإلرصار  يستمر  ذلك  ومع  عجيب.  
االنقسام وإعطائه األولية، بدالً من أن ُيري بوضوح أن 
والتوحيد. ألن من  للمصاحلة  قابل  القائم غري  االنقسام 
اليت  األمنية  األجهزة  توحيد  إىل  ُيصار  أن  املمكن  غري 
املقاومة  قوات  مع  األمين من جهة  التنسيق  تنفذ سياسة 
أعىل  عىل  قتالية  وحالة  وأنفاق  سالح  من  عليه  هي  وما 

الواقعان–  الوضعان-  فهذان  ثانية.  جهة  من  مستوى 

بينهما  االنقسام  ينتهي  لن  السياستان  االسرتاتيجيتان- 

فمحمود  لآلخر.  كامالً  تنازالً  أحدمها  بتنازل  إالّ  أبدًا 

عباس يرّص عىل سياسة حّل الدولتني عرب التفاوض ويرّص 

جهة،  من  املسلحة  املقاومة  وجتريم  األمين  التنسيق  عىل 

وحماس واجلهاد ترّصان، من جهة أخرى، وهو املوقف 

الصحيح، عىل إبقاء قطاع غزة قاعدة عسكرية هائلة القّوة 

احلرب.  مستوى  عىل  الصهيوين  العدّو  ملقاومة  واإلعداد 

كما هو مطبق عمليًا منذ عرش سنوات. ومن ثم فإن إهناء 

عرب  التحقيق  ممكن  غري  اإلرصارين  هذين  بني  االنقسام 

املفاوضات بني فتح وحماس من أجل حتقيق املصاحلة. 

عىل  يوضع  أن  جيب  االنقسام  إهناء  هدف  فإن  ثم  ومن 

الرف. ويصار إىل جتاوزه من خالل البحث عن الوحدة 

وبقية  وحماس  فتح  بني  ذلك،  يف  بما  الشاملة،  الوطنية 

أجل  الشاملة من  الشعبية  االنتفاضة  راية  الفصائل حتت 

دحر االحتالل وتفكيك املستوطنات من القدس والضفة 

الغربية وبال قيدٍ أو رشط. وإالّ فكل ما عدا ذلك فتغميس 

خارج الصحن.     

خاتمة: ضرورة إنهاء االنقسام






