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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

مقدمة:

وبنيتهم  الم�سلمين،  عقيدة  في  فل�سطين  مكانة  على  م�سلمان  يختلف  ال 

الثقافية والفكرية، وهويتهم الدينية.  ففل�سطين اآية من كتاب اهلل، كما قال 

الدكتور ال�سهيد فتحي ال�سقاقي – رحمه اهلل تعالى - م�ستداًل باآيات قراآنية 

كذلك  تعرف  – والتي  االإ�سراء  �سورة  االأول��ى من  االآية  في مقدمتها  كريمة، 

�ْسَرى 
َ
با�سم �سورة بني اإ�سرائيل – التي ا�ستهلها تعالى بقوله: “�ُسْبَحاَن الَِّذي اأ

ْق�َسى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه 
َ
ِبَعْبِدِه َلْيلاً ِمْن اْلَم�ْسِجِد اْلَحَراِم اإَِلى اْلَم�ْسِجِد اْلأ

يُر” )االإ�سراء: 1( ِميُع اْلَب�سِ ِلُنِرَيُه ِمْن اآَياِتَنا اإِنَّه ُهَو ال�سَّ

باأي كيان غير  الم�سلمين ال يختلفون كذلك حول حرمة االعتراف  اإن  بل 

م�سلم فوق اأر�ض فل�سطين، وبوجوب تحريرها كاملة من االحتالل، وفْر�سية 

اإنقاذ اأر�سها ومقد�ساتها؛ بل ويتفقون اأي�سًا على اأن الجهاد والكفاح الم�سلح 

هو الطريق الوحيد لتحريرها.  فهذه ق�سية يتفق الم�سلمون فيها على وحدة 

الم�سلح(.   والكفاح  الو�سيلة )الجهاد  وعلى وحدة  االأر�ض(،  الهدف )تحرير 

تحرير  اأول��وي��ة  واح��دة:  م�ساألة  ح��ول  يتمحور  الخالف،  كل  الخالف،  واإنما 

فل�سطين، وموقع التحرير في �سلم االأولويات.

الم�سلمين،  عامة  اأذهان  في  مركوزة  تاريخية   
1

تقليدية روؤية  الى  ارتكازًا 

راأ�ض هرم  االأر�ض،  في  اإعادة حكم اهلل  اأو  الخالفة،  ا�ستعادة  م�ساألة  احتلت 

يمالأه  ج��ارف،  �سعبي  بتيار  مدعومة  االإ�سالمية،  الحركات  لدى  االأول��وي��ات 

 – – اأي يعزز هذا الحنين  الحنين الى ما�ض مجيد، وعزة �سامخة، يعززه 

اأو  اأ�سحابها، واإمنا املق�سود هو االإ�سارة اىل الفكر ال�سائد  1(  ال نق�سد مطلقًا بكلمة »تقليدية« التقليل من �ساأن 

املتعارف عليه يف الفرتة ال�سابقة كتقليد ماأخوذ به.  وهي ترجمة لكلمة classical التي ورد يف قامو�ض املورد اأن 

معناها: ممتاز، من الطراز االأول؛ تقليدي: اأي ملتزم باالأ�سكال التقليدية...
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الغربي من جهة، والحكومات  الذي مار�سه اال�ستعمار  الظلم والجور والقهر 

من  وطغيانًا،  وظلمًا  ف�سادًا  الم�سلمين  حياة  في  عاثت  والتي  به،  المرتبطة 

جهة ثانية.  وقد �سكلت م�ساألة ا�ستعادة الخالفة ال�سليبة، التي �سقطت تحت 

الكاذبة،  ووعوده  وخداعه  موؤامراته  وبفعل  لال�ستعمار  الع�سكرية  ال�سربات 

القرن  خ��الل  االإ�سالمية  للحركات  ال�سيا�سي  الفكر  في  االأ�سا�ض  الركيزة 

الع�سرين.

الى ما  “موؤجلة”  واإنقاذها م�ساألة  وبذلك، باتت م�ساألة تحرير فل�سطين 

بعد تحقيق م�سروع ا�ستعادة الخالفة، اأو اإقامة الحكم االإ�سالمي؛ لي�ض تنكرًا 

لها، وال تقاع�سًا عنها، بل بحكم ترتيب �سلم االأولويات ال�سيا�سية.  ففل�سطين 

ا�ستكمال  تحريرها  يقت�سي  موؤجلة،  م�ساألة  بل  مهم�سة،  لي�ض  المعنى،  بهذا 

النمطية  وال�سورة  و�سوب.   حدب  كل  من  االأق�سى  الم�سجد  لدخول  العّدة 

المركوزة في اأذهان عامة الم�سلمين هي �سورة جي�ض اإ�سالمي عظيم، بقيادة 

قائد عظيم، على قلب رجل واحد، ينهي الم�ساألة بقرار �سجاع يتخذه، بعدما 

يهيىء الظروف المالئمة لذلك، وينهي الم�ساألة كلها.

وتعزز وقائع التاريخ المب�سطة – نقول المب�سطة ولي�ست الب�سيطة – هذه 

ال�سورة النمطية حول تحرير فل�سطين.  فهكذا دخل اأمير الموؤمنين، عمر بن 

الخطاب – ر�سي اهلل عنه – مدينة القد�ض؛ وهكذا دخلها القائد العظيم، 

�سالح الدين االأيوبي.  وهكذا، اإذن، �ستكون ال�سورة في الم�ستقبل، اأو ينبغي 

لها اأن تكون.

اإدراك هذا الت�سور يف�سر لنا الكثير من الظواهر التي هي مو�سع بحثنا 

اليوم.  فهذا الت�سور – الذي اأ�سبح لدى كثير من النا�ض عقيدة را�سخة – 

بال�سلطة،  االإ�سالمية  الحركات  عالقة  منه،  كبير  جزء  في  يف�سر،  الذي  هو 
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وتطلعاتها الى الو�سول اإليها، في كثير من التجارب ال�سابقة والحالية.  ينتقد 

الى  نزوعهم  ب�سبب  االإ�سالميين  االإ�سالمية  الحركات  خ�سوم  من  الكثير 

ال�سلطة، ويتهمونهم – زورًا وبهتانًا - باأنهم طالب �سلطة.  والحقيقة هي اأن 

االإ�سالميين، بالعموم، ال يتطلعون الى ال�سلطة كغاية بذاتها، واإنما كو�سيلة الى 

منهاج  على  )الخالفة  االأر�ض  في  اهلل  تمكين حكم  االأ�سمى:  الهدف  تحقيق 

النبوة(، وياأتي تحرير فل�سطين كناتج ينبثق عن تحقيق هذا الهدف، اأو يكون 

اأحد م�ستلزماته المكملة: المعركة االأخيرة الفا�سلة.

ترتيب  حول  اأوفى  مقاربة  الت�سّور  هذا  فهم  لنا  يقّدم  اأخ��رى،  جهة  ومن 

الخالفة،  فا�ستعادة  عامة.   ب�سورة  االإ�سالمية  الحركات  ل��دى  االأول��وي��ات 

وتجهيز الجيو�ض التي �ستهب لتحرير فل�سطين - في مرحلة الحقة – يتطلب 

اإعداد العّدة المالئمة.  وبهذا، ت�سبح التنمية �سرطًا الزمًا و�سروريًا و�سابقًا 

يتم  ال  ما  فاإن  االإ�سالمي،  الفقه  اأ�سول  ووفق  الق�سايا.   من  عداها  ما  على 

اأوجب  النه�سة،  وتحقيق  التنمية،  وبهذا، ت�سبح  واجب.   فهو  به  اإال  الواجب 

االأولويات، الأنها مقدمة منطقية ل�سواها.

قطعي  ب�سكل  نجيب  اأن  الت�سور  هذا  عمق  فهم  خالل  من  ون�ستطيع  كما 

على ال�سوؤال المطروح حول عالقة ال�سعوب العربية في زمن الثورات العربية 

بفل�سطين.  فوفقًا لهذا الت�سور، تقع فل�سطين في قلب الم�سروع االإ�سالمي، 

– اإنما �سيحين  – اأو هكذا يتم و�سفها  ولكنها في موقع الجوهرة من التاج 

الذي  االإ�سالمي،  الم�سروع  النت�سار  اأو كمحك  كبرى،  كجائزة  وقتها الحقًا، 

�سيعيد كتابة التاريخ.  ويمثل دخول الم�سجد االأق�سى – بالن�سبة لهذا الت�سور 

لي�ست  اإن ق�سية فل�سطين  النهائي والكلي.  ولذلك قلنا  عالمة االنت�سار   –
هام�سية وال مهم�سة في ت�سور الحركات االإ�سالمية، وال لدى ال�سعوب العربية، 

واإنما هي ق�سية موؤجلة، يكون االنت�سار فيها اأ�سبه بكتابة نهاية للتاريخ اأو اإيذانًا 
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واأيًا يكن موقفنا، فاإن مجرد وجود مثل هذا االإيمان بحتمية  بع�سر جديد!  

زوال الكيان ال�سهيوني وتحرير فل�سطين، يدعو الى الراحة واالطمئنان ب�سكل 

كبير.

مركزية فل�سطين:

والتاريخية  القراآنية  الحقائق  م��ع  ال�سابق  الت�سور  ي��ت��الءم  ه��ل  لكن، 

والواقعية؟  براأينا، يعاني هذا الت�سور من ق�سور لكن، ومن جهة اأخرى، يعاني 

هذا الت�سور من ق�سور في عدد من الزوايا النظرية والعملية.  فهو ال يمّيز 

من حيث الجوهر بين احتالل فل�سطين واحتالل غيرها من بالد الم�سلمين؛ 

ولهذا، فاإن هذا الت�سور ال يلتفت الى الميزة التي خ�ض بها القراآن الكريم 

ْر�ِض الَِّتي َباَرْكَنا ِفيَها ِلْلَعاَلِميَن( )االأنبياء: 71(، 
َ
اأر�ض فل�سطين، باأنها )اْلأ

وهي   ،)1 )االإ�سراء:  َحْوَلُه(  َباَرْكَنا  ��ِذي  الَّ ْق�َسى 
َ
اْلأ )اْلَم�ْسِجِد  تحوي  وباأنها 

�سفة لم ترد في القراآن الكريم اإال على مواقع مخ�سو�سة محددة، هي مكة 

والطور االأيمن وقرى اليمن �سابقًا.  

زة لهذه البركة، اإال في  فمن ناحية اأولى، ال يرى هذا الت�سور اأية قيمة مميِّ

ا�ستقطاب  نقطة  اأو  �سيا�سي،  توجيه  اأي  فيها  يرى  اأن  دون  ال�سعوري،  جانبها 

عن  فل�سطين  الت�سور  هذا  ي�سلخ  باخت�سار،  انطالق.   من�سة  اأو  مركزية، 

الحالة  تتجاوز  فريدة،  كحالة  به،  تعالى  اهلل  خ�سها  ال��ذي  القراآني  بعدها 

ال�سعورية، الى كونها من�سة ا�ستنها�ض لطاقات االأمة، ونقطة ارتكاز لم�سروع 

مواجهة ف�ساد بني اإ�سرائيل في االأر�ض، المدعومين من قوى اال�ستعمار الغربي 

والعالمي.

ومن ناحية ثانية، يغفل هذا الت�سور االختالف الكبير بين التاريخ والواقع.  
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نحن نعي�ض اليوم وفق نظام �سيا�سي عالمي، بالغ التعقيد والتداخل، تحكمه – 

وتتحكم بمفا�سله – منظومة راأ�سمالية، ي�سيطر فيها المركز على االأطراف، 

في كافة الق�سايا االأ�سا�سية: االأمن والحدود وال�سيا�سة واالقت�ساد؛ اإ�سافة الى 

غزو ثقافي ممنهج، وغزو ع�سكري همجي، لفر�ض �سطوة المركز على باقي 

اأجزاء المنظومة.  والدول التي ت�سعى الى االنفكاك من هيمنة هذا النظام، 

تجد نف�سها مكبلة في كثير من الق�سايا، وتحديدًا ما يرتبط منها بم�ساألتي 

ال�سيا�سي  النظام  على  الغربية  ال�سيطرة  ب�سبب  وذل��ك  والنه�سة؛  التنمية 

والمنظومة االقت�سادية العالمية.  وهذه حالة حديثة، لم ي�سهدها التاريخ من 

قبل.

في عالم اليوم، ي�سعب تحقيق تنمية تهدف الى اإقامة حكم اهلل في االأر�ض 

ومن ثم تحرير فل�سطين، اإال عبر التحرر اأواًل من المنظومة العالمية ال�سيا�سية 

واالقت�سادية والع�سكرية واالنعتاق من التبعية الثقافية.  اأما اللعب على اأوتار 

المنظومة القائمة الحالية ذاتها لتحقيق تنمية م�سادة لها، فاإنه يعني مزيدًا 

في الغرق في اأتون هذه المنظومة، ومزيدًا من االعتماد عليها، واالمعان في 

الوقوع في اأ�سرها.  

وحتى على فر�ض اأن لمثل هذه الروؤية حظًا نظريًا في النجاح، فاإن ذلك 

ال يتحقق اإال عبر �سرطين: االأول، اأن ت�سبح الدول العربية اأكثر راأ�سمالية من 

الغرب ذاته، والثاني اأن ت�ستطيع نقل مركز النظام الراأ�سمالي من نيويورك 

الى بغداد اأو القاهرة، مثلما نجحت الواليات المتحدة في اإق�ساء لندن عن 

المركز، وقبلها نجحت هذه االأخيرة في اإبعاد هولندا عنه.

لكن العالم العربي واالإ�سالمي لي�ض راأ�سماليًا، وال يمكن له اأن يكون، لما 

بين الراأ�سمالية واالإ�سالم من تناق�ض كبير.  وخطة كهذه، على فر�ض واقعيتها 
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– وهي لي�ست كذلك - فاإنها تتطلب عقودًا، وربما قرونًا طويلة، و�سراعات 
على  ال�سدارة  موقع  على  لل�سيطرة  بينها  فيما  تتنازع  كبرى  قوى  مع  دموية 

وت�سبق  بعيدة،  اأ�سواطًا  التي قطعت  ال�سين،  مثل  الراأ�سمالي،  النظام  مركز 

العرب باأجيال في هذا الم�سمار.

ويبقى ال�سوؤال: ما م�سير فل�سطين واأر�سها و�سعبها ومقد�ساتها خالل فترة 

االنتظار لتحقيق مثل هذه التنمية المطلوبة؟!  هل يترك ال�سعب الفل�سطيني 

وحيدًا اأمام اآلة القتل ال�سهيونية، التي ت�ستبيح حرمات المقد�سات االإ�سالمية 

تمهيدًا البتالعه  تقا�سمه  الى  وت�سعى  االأق�سى  الم�سجد  وتدن�ض  والم�سيحية، 

وتطرد  البيوت،  وتدمر  الثروات،  وتنهب  االأرا���س��ي،  على  وت�ستولي  وهدمه، 

يقّر  وهل  والم�ساحف؟   الم�ساجد  وتحرق  غ��زة،  قطاع  وتحا�سر  ال�سكان، 

االإ�سالم ترك م�سلمين ُيقتلون على اأيدي ال�سهاينة، الأن اأولويتهم تاأتي في اآخر 

درجات ال�سلم؟!  وهل ي�سلح الدور الذي لعبته الحكومة الم�سرية الحالية – 

على �سبيل المثال - اأثناء العدوان ال�سهيوني االأخير �سد قطاع غزة – على 

اأهميته و�سرورته – نموذجًا كافيًا ال�ستراتيجية تتعاطى معها حكومات الربيع 

العربي مع الق�سية الفل�سطينية؟!

نخل�ض الى اأن تحقيق تنمية هدفها اإقامة حكم اهلل في االأر�ض، ومن ثم 

تحرير فل�سطين، باالرتكاز الى النظام العالمي المعا�سر ذاته، ومن داخله، 

الناحية  من  وال  النظرية  الناحية  من  ال  ت�ستقيم  ال  نظرية  عليه،  وباالعتماد 

العملية، الأنها بب�ساطة تغفل، اأو تتغافل – ال ندري اأيهما اأ�سح – عالقات هذا 

اأنها تغفل  اأجزائه، مثلما  النظام، ومدى ترابط مكوناته، وتعقيدات وتداخل 

موقع العالم العربي ودور الم�سروع ال�سهيوني في هذا النظام.

التقليدي  الت�سور  في  الق�سور  زواي��ا  من  ثالثة  نقطة  الى  يقودنا  وه��ذا 
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لتحرير فل�سطين، لدى معظم الحركات االإ�سالمية، هي تلك المتعلقة بالدور 

الذي يلعبه الكيان ال�سهيوني في النظام العالمي.

ورغم  ال�سهيوني.   الكيان  على  �سنويًا  ال��دوالرات  مليارات  الغرب  ينفق 

ذلك، يبقى هذا الكيان هو اال�ستثمار الغربي االأرخ�ض في منطقتنا.  بعيدًا عن 

البروباغندا الدعائية الغربية الداعمة لوجود الكيان االإ�سرائيلي، وبعيدًا اأي�سًا 

عن االعتقادات العامية لدى ال�سعوب الغربية، فاإن وجود الكيان االإ�سرائيلي 

في اأر�ض فل�سطين ارتهن، منذ البدء، بقرارات جيو�سيا�سية لالإدارات الغربية 

التي تتحكم بها مجموعة من الموؤ�س�سات اال�ستثمارية الكبرى، التي تبغي الربح.  

في  االأميركية  االإدارة  تكبدتها  التي  ال�سخمة  المبالغ  بين  ب�سيطة  وبمقارنة 

حربيها في العراق واأفغان�ستان، والتي و�سلت الى اأكثر من تريليون دوالر، وبين 

تقارب  والتي  االإ�سرائيلي،  الكيان  الى  االإدارة  تقدمها هذه  التي  الم�ساعدات 

3 مليارات دوالر �سنويًا فقط، يتبين بو�سوح حجم الدور اال�ستثماري الكبير 

اإ�سافة  ال�سخمة،  الغربية  اال�ستثمارات  �سعيد  على  الكيان  هذا  يلعبه  الذي 

ال�سيا�سية واال�ستراتيجية  النواحي  اأي�سًا في  يلعبه  الدور المركزي الذي  الى 

الغربية.  لذلك، لي�ض مفاجئًا اأن يقول رئي�ض وزراء اإ�سبانيا االأ�سبق، خو�سيه 

ثاباتيرو اثنار، في محا�سرة له: “على �سعوب اأوروبا اأن تدرك اأن عدم دعم 

الغربي  الوجود  يهدد  ممكنة  فترة  الأق�سى  البقاء  على  وم�ساعدتها  اإ�سرائيل 

اإ�سرائيل  “تعر�ست  كله.”  وي�سيف:  العالم  يجتاح  اأن  لالإ�سالم  وي�سمح  كله 

لع�سرات العمليات االنتحارية، وهي تحارب بقوة �سرعة انت�سار اال�سالم.  ولم 

تتمتع اإ�سرائيل طيلة ٦٢عامًا بلحظة واحدة من ال�سكون اأو الهدوء.  وهي تقف 

كخط دفاع اأول للغرب تجاه اأي تهديد تتعر�ض له امدادات النفط اأو اأي تهديد 

تتعر�ض له م�سالح الغرب في ال�سرق االأو�سط وهي عديدة.”  ثم يعود فيكرر 

نريد  كنا  اإذا  كاأوروبيين،  لنا  االأول  الدفاع  خط  هي  “اإ�سرائيل  و�سوح:  بكل 
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المنطقة  تمثل  حيث  االأو�سط،  ال�سرق  في  العديدة  م�سالحنا  على  الحفاظ 

ال�سرق  الطاقة.   بم�سادر  كله  العالم  يمد  الذي  المكان  واالإ�سالمية  العربية 

الم�سلمون  ا�ستطاع  واذا  االإ�سالم؛  منها  ينطلق  التي  المنطقة  هي  االأو�سط 

التغلب على اإ�سرائيل ف�سوف ي�سبح العالم كله م�سلمين.”٢

الق�سد من وراء هذا اال�ست�سهاد هو التدليل على الدور المركزي الذي يلعبه 

الكيان ال�سهيوني في المنظومة الغربية العالمية التي تتحكم بالنظام العالمي، 

والتي يمكن اال�ستدالل عليه بكثير من ال�سواهد واالأدلة في مجاالت ال�سيا�سة 

اأن  واالقت�ساد والحروب الع�سكرية وغيرها.  وبنظرة تاريخية �سريعة ندرك 

المنطقة  في  والوحدة  التنمية  م�ساريع  كل  �سابقًا  اأع��اق  االإ�سرائيلي  الكيان 

العربية، حيث اأ�سقط تجربة الوحدة بين م�سر و�سوريا في خم�سينات القرن 

الما�سي، ودمر م�سروع النه�سة النا�سري في م�سر، وحّر�ض �سد ال�سودان، 

ودعم التحرك االنف�سالي، ودمر المفاعالت النووية العراقية، وحّر�ض على 

�سربه وغزوه، و�سرب �سوريا، وهو يحر�ض اليوم على الجمهورية االإ�سالمية 

في اإيران، وق�سف موؤخرًا من�ساأة ع�سكرية في قلب العا�سمة ال�سودانية، ويهدد 

الجيو�ض  اأرادت  لو  مما  الكثير،  غيرها  الى  م�سر،  في  العالي  ال�سد  ب�سرب 

الغربية اأن تتحرك لفعله لتكبدت ع�سرات اأو مئات اأ�سعاف التكلفة الب�سرية 

والمالية لتحقيق ما يحققه لها الوجود ال�سهيوني في فل�سطين.

لقد و�سع النائب في البرلمان الهولندي، غيرت فيلدرز، الذي يو�سف باأنه 

التالي:  النحو  على  ال�سهيوني  والكيان  الغرب  بين  العالقة  متطرف،  يميني 

“اإ�سرائيل هي خط الدفاع الأول عن الغرب، واإن �سقوط القد�س يعني �سقوط 
الغرب  عن  بل  وحدها،  اأوروب��ا  عن  هنا  فيلدرز  يتحدث  ال    

وروما.”3 اأثينا 

٢(  ن�سرت يف جريدة التاميز اللندنية بتاريخ 7 حزيران / يونيو عام ٢010. 

3(  نقاًل عن وكالة CNN، بتاريخ ٢3 حزيران / يونيو ٢010، خرب بعنوان: »فيلدرز: الأردن هو فل�سطني و�سقوط 

القد�س يعني �سقوط روما«.
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باأكمله، كما اأنه ال يتحدث عن اأثينا وروما الحاليتين، بل عن الم�سروع الغربي 

التاريخي الذي قادته هاتان العا�سمتان خالل التاريخ الغربي.

تمثل  �ساذة  الآراء  نقاًل  وال  هام�سيين،  الأنا�ض  ا�ست�سهادات  تقدم  ما  لي�ض 

الكيان  هذا  اأن�ساأ  الذي  الغربي  الت�سور  عن  وا�سح  تعبير  هي  بل  اأ�سحابها؛ 

الأهداف تخدم �سيطرته على المجال الجيو�سيا�سي والجيوا�ستراتيجي.  كتب 

م�ست�سار االأمن القومي االأميركي االأ�سبق، زبيغنيو بريجن�سكي، كتابه ال�سهير: 

“رقعة ال�سطرنج الكبرى”، ليدلل على اأن من يريد ال�سيطرة على العالم فعليه 
وتقع  قلبها،  االأو�سط في  ال�سرق  يقع  التي  “اأورا�سيا”،  قارة  ي�سيطر على  اأن 

فل�سطين في قلب هذا ال�سرق االأو�سط.  واإعالن الواليات المتحدة االأميركية 

الم�ستمر والدائم، بال�سر والعلن، وبالليل والنهار، عن ال�سراكة اال�ستراتيجية 

مع الكيان ال�سهيوني ال ي�ستند الى م�ساعر الوفاء والمودة، بل الى الدور الذي 

يلعبه الكيان ال�سهيوني في حماية الم�سالح اال�ستراتيجية االأميريكية، لي�ض 

في المنطقة فح�سب؛ بل وفي العالم اأجمع، نظرًا الى اأن دور الكيان ال�سهيوني 

ال يقت�سر على تاأمين �سالمة امدادات النفط، وهذه نقطة اأ�سا�سية وجوهرية 

للغرب بال �سك اأو ريب، بل الأن هذا الكيان له وظيفة ال تقل اأهمية، وهي منع 

قيام وحدة عربية واإ�سالمية، ت�ستعيد اأمجاد الخالفة، اأو اإقامة حكم اهلل في 

اأ�سوار فينا، وتمدد في الفتوحات الى �سواحي  االأر�ض، الذي طرق ذات يوم 

العا�سمة الفرن�سية باري�ض.  الكيان االإ�سرائيلي تم زرعه في و�سط نقطة التقاء 

البرية  والموا�سالت  االم��دادات  طرق  تقاطع  ونقطة  القديم،  العالم  قارات 

والبحرية بين قارات العالم؛ وا�ستمرار وجوده في هذا المكان من العالم يوؤمن 

ا�ستمرار الهيمنة الغربية، ويمنع - باأبخ�ض االأثمان واأقل التكاليف - قيام اأية 

كتلة اأو تكتل عربي اأو اإ�سالمي.

اأقا�سي  خلف  معزولة،  كبيرة  بجزيرة  اأ�سبه  االأمريكية  المتحدة  الواليات 
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البحار.  وب�سفتها تحتل مركز ال�سدارة في النظام العالمي، فاإنها تحتاج الى 

اأهمية من الناحية الجيوا�ستراتيجية  موطىء قدم �سلب في المنطقة االأكثر 

في العالم.  ولذلك، ورغم الحديث عن قرب نفاد النفط العربي خالل ن�سف 

قرن من الزمن، والحديث عن اكت�ساف كميات كبيرة من النفط على تخوم 

الواليات  تعي�سها  التي  التقهقر  حالة  ورغ��م  االأميركية،  المتحدة  الواليات 

المتحدة االأميركية على الم�ستوى الدولي، اإال اأنه ي�سعب الت�سور اأنها �ستتخلى 

بالعودة  قرارًا  االأمريكية  االإدارة  اتخذت  اإذا  اإال  قريبًا،  االأو�سط  ال�سرق  عن 

الى مبداأ مونرو، والتقوقع داخل حدودها الجغرافية في منطقة معزولة عن 

العالم.   منبع ال�سعوبة في هذا الت�سور هو اأن ال�سركات االأمريكية المالية 

والتجارية العمالقة لن ت�سمح بحدوث مثل هذا االأمر اإال كنتيجة لهزيمة نكراء.  

وبهذا، فاإن حالة التقهقر التي تعي�سها الواليات المتحدة االأميركية حاليًا، ربما 

�سيدفعها الى االتكال اأكثر على الدور الذي يلعبه الكيان ال�سهيوني، بما قد 

يفوق الدور الذي قام به اإبان الحرب الباردة مع االتحاد ال�سوفياتي ال�سابق.

خال�سة هذه النقطة هي اأن الكيان االإ�سرائيلي ي�سكل نقطة ارتكاز محورية 

في الم�سروع الغربي الموجه �سد المنطقة، بهدف تفتيتها وتجزئتها، وتغريب 

وح��دوي.   اأو  نه�سوي  م�سروع  اأي  ومنع  واإعاقة  وال�سيا�سية،  الثقافية  نخبها 

نقطة  يمثل  فل�سطين  اأر�ض  فوق  ال�سهيوني  الم�سروع  مواجهة  فاإن  وبالمثل، 

الم�سروع  لمواجهة  اإليها  االرتكاز  يجب  التي  والمحورية  المركزية  االنطالق 

اأمتنا،  طاقات  ت�ستيت  الى  وي�سعى  وخيراتنا،  ثرواتنا  ينهب  ال��ذي  الغربي 

وحرمانها من النه�سة والتنمية والتحرر والكرامة.

اإقامة  الى  االإ�سالمية  الحركات  �سعي  اأن  الوا�سح  من  ي�سبح  تقدم،  مما 

ال�سهيوني،  الكيان  بوجود  ي�سطدم حكمًا  )الخالفة(  االأر�ض  في  حكم اهلل 

الذي �ستكون المعركة معه حتمية، كمقدمة لقيام حكم اإ�سالمي ولي�ض نتيجة 
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قوى  مع  معركة  خو�ض  اأي�سًا  تعني  ال�سهيوني  الم�سروع  مع  والمعركة  ل��ه.  

اال�ستعمار الغربي، لما يمثله من خط دفاع اأول لها، �ستهب الى نجدته.  ومن 

هنا، فاإن الرهان على الغرب وموؤ�س�ساته واإقامة عالقات معه، لتحقيق التنمية 

العالم  اأزمة  تعميق  اإمعان في  بل  اإنما هو رهان في غير مو�سعه،  المطلوبة، 

العربي في االعتماد على الغرب، وهو عك�ض المطلوب.

الق�سية  اأن  نرى  فل�سطين،  في  االإ�سالمي  الجهاد  في حركة  فاإننا  لذلك، 

على  واأن��ه  واالإ�سالمي،  العربي  للعالم  المركزية  الق�سية  هي  الفل�سطينية 

الحركة االإ�سالمية اأن تعي جيدًا الدور الذي يلعبه الكيان ال�سهيوني، كي ال 

وليبرالية  وي�سارية  قومية  تجارب  فيه  وقعت  الذي  القاتل  الفخ  ذات  في  تقع 

�سابقة.  اإن هوية التجربة ال تك�سبها، بذاتها، منعة وال ح�سانة؛ ولذلك يقول 

ْهِل اْلِكَتاِب َمْن َيْعَمْل 
َ
َماِنيِّ اأ

َ
َماِنيُِّكْم َوَل اأ

َ
تعالى مخاطبًا الم�سلمين: “َلْي�َض ِباأ

ا” )الن�ساء: 1٢3(.   يراً ا َوَل َن�سِ ِ َوِليًّ
َّ

ِبِه َوَل َيِجْد َلُه ِمْن ُدوِن اهلل ا ُيْجَز  �ُسوءاً

وتعالى  �سبحانه  اهلل  نهج  عن  ابتعادها  ب�سبب  تف�سل  لم  ال�سابقة  فالتجارب 

فح�سب، واإنما اأي�سًا ب�سبب وقوعها في حبائل ال�سيطان المتمثلة بمنهج الف�ساد 

الذي يمثل احتالل بني اإ�سرائيل لفل�سطين ذروة هجمته، والوقوع في �سباك 

االإدارات اال�ستعمارية و�سبكة عالقاتها.

ويجدر في هذا المقام، التذكير بما كتبه الدكتور ال�سهيد فتحي ال�سقاقي، 

قائاًل: “اإن اإ�سرائيل لي�ست حاملة طائرات، واإن كان منوطًا بها اأن تقوم بدور 

كهذا.  واإ�سرائيل لي�ست م�سكلة عار�سة كالتي كانت تواجه الم�سلمين من وقت 

الآخر.  وفهمنا الإ�سرائيل والظاهرة االإ�سرائيلية لن يتم، اإال اإذا فهمنا بدايات 

وجود اليهود في هذه االأر�ض وم�سارهم التاريخي فيها.”

وي�سيف: “اإن اإ�سرائيل لي�ست مجرد كيان ا�ستيطاني، واإنما اإفراز وتج�سيد 
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لمنهجية عالمية كاملة االأبعاد وم�سادة لمنهجية الحق االإلهي، بل هي اأعنف 

والعربي،  االإ�سالمي  الوجود  مقومات  كل  تدمير  الى  ما�سية  وهي  اأ�سكالها؛ 

يدعمها العالم الغربي.”

“اإن  التالي:  النحو  على  المعادلة  ن�سيغ  اأن  باإمكاننا  اأ�سبح  وعليه، 

يتحقق  اأن  يمكن  ال  االأر���ض  في  اهلل  حكم  واإق��ام��ة  والتحرر  التنمية  تحقيق 

راأ�ض  ال�سهيوني  الكيان  ي�سكل  الذي  الغربي،  الم�سروع  مع  ال�سدام  عبر  اإال 

اإن التحرر من التبعية ال�سيا�سية، وتحقيق التنمية  حربته وعاموده الفقري.  

القوى  هذه  واإ�سقاط  الغربي،  ال�ستعمار  بقوى  حتمًا  �سي�سطدم  القت�سادية 

يمّر عبر تحرير القد�ض ودخول الم�سجد االأق�سى.”

التنمية والمقاومة:

لدى  ت�ستحق  التي  مكانتها  الفل�سطينية  الق�سية  اإي���الء  اأن  ن��رى  نحن 

الحكومات االإ�سالمية الحديثة يمّكنها من اإعادة ترتيب اأو�ساع دولها و�سعوبها 

ورثت  لقد  وخ��ارج��ي��ًا.   داخليًا  تواجهها  التي  الكبيرة  التحديات  ومواجهة 

كبيرة  مجموعة  ال�سابقة  الأنظمة  �سقوط  اأعقبت  التي  الجديدة  الحكومات 

من االأزمات في كافة نواحي الحياة، كانت ال�سبب المبا�سر في تفجر الغ�سب 

ال�سعبي في ال�سارع العربي.  وت�سدرت الحركات االإ�سالمية في كل من م�سر 

�سناديق  عبر  ال�سلطة  الى  الو�سول  في  بنجاحها  ال�سيا�سي،  الم�سهد  وتون�ض 

اأ�سبحت الحركة االإ�سالمية في العالم العربي تحت مجهر  االقتراع.  وبهذا 

وتون�ض  م�سر  من  كل  في  العربية  ال�سعوب  منحت  لقد  ال�سارمة.   الرقابة 

الحركة االإ�سالمية الفر�سة التي كانت تطالب بها على مدى عقود طويلة، من 

اأجل تقديم نموذج اإ�سالمي في الحكم وقيادة الدولة، مختلف عما كان �سائدًا 
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في الع�سور البائدة.  وهذا و�سع �سعب ودقيق؛ ذلك اأنه ال ينظر الى تجربة 

بل على  اأو ذاك،  البلد  بهذا  اأنها تجربة خا�سة  الحكم على  االإ�سالميين في 

اأنها تجربة االإ�سالم نف�سه.  واأي خلل اأو خطاأ اأو تق�سير اأو ف�سل، ال �سمح اهلل، 

�سيفتح الباب اأمام المترب�سين �سوءًا باالإ�سالم؛ و�سيتم ت�سوير الخلل على اأنه 

خلل في بنية االإ�سالم ذاته.  ولذلك، نحن – في حركة الجهاد االإ�سالمي في 

والتنبيه  االإ�سالمية،  التجربة  نجاح  الحر�ض على  – حري�سون كل  فل�سطين 

النبي  عن  ورد  كما   ،
اأخيه”4 مراآة  “الموؤمن  الأن  والزلل،  الخلل  مواطن  الى 

�سلى اهلل عليه و�سلم.

تواجه الحركة االإ�سالمية في عالمنا العربي المعا�سر مجموعة هائلة من 

ولكنها  حدوثها،  عن  م�سوؤولة  هي  تكن  لم  والخارجية،  الداخلية  التحديات 

ال�سلطة  موقع  في  باتت  اأنها  موقع  من  لها،  حلول  اإيجاد  عن  م�سوؤولة  باتت 

االآن.  وهذ التحديات ت�سمل، داخليًا: تحقيق نه�سة اجتماعية وتنمية حقيقية 

الذي  التحدي  العالقات الخارجية، ومواجهة  الدولة.  وخارجيًا: �سوغ  وبناء 

يفر�سه الم�سروع ال�سهيوني بما يت�سمنه ذلك من تحديد موقف وا�سح من 

اإ�سافة  عملية الت�سوية والمعاهدات الموقعة مع الكيان ال�سهيوني والتطبيع، 

الى تحديد اآلية التعاطي مع الق�سية الفل�سطينية بملفاتها ال�سائكة والمعقدة، 

مثل الم�سالحة والوحدة الوطنية وح�سار غزة، واإنقاذ القد�ض، وغيرها من 

الملفات.

الرئا�سة  �سدة  ال��ى  المعار�سة  �سفوف  من  االإ�سالمية  الحركة  انتقلت 

اأكثر  تغيير مباغتة ومفاجئة لم يكن  ليلة و�سحاها، في عملية  وال�سلطة بين 

وم�سر  تون�ض  في  به  ح�سلت  ال��ذي  النحو  على  حدوثها  يتوقع  المتفائلين 

وغيرها من الدول العربية االأخرى.  ووجدت الحركة االإ�سالمية نف�سها اأمام 

4(  اأخرجه اأبو داود عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه.
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كم كبير من الم�سكالت والمع�سالت التي ال تملك في حقيقة الواقع ت�سورات 

اأو برامج عمل معّدة �سلفًا للتعاطي معها.  في الفترة القريبة ال�سابقة، رفعت 

لها  وحددت هدفًا مركزيًا  الحل”،  هو  “االإ�سالم  �سعار:  االإ�سالمية  الحركة 

هو اإقامة حكم اهلل في االأر�ض.  ولكنها لم تعّد البرامج التنموية وال�سيا�سية 

واالقت�سادية والتربوية المالئمة لت�سلم ال�سلطة.  ال بّد من اأخذ هذه النقطة 

في االعتبار.

ولمقاربة ال�سورة الحالية ب�سكل اأدق، ال بّد من التذكير باأن الثورات ال�سعبية 

التي ح�سلت في تون�ض وم�سر، وبع�ض الدول العربية االأخرى، لم تكن وليدة 

قرار مخطط ونا�سج من قبل الحركات االإ�سالمية التي و�سلت الى ال�سلطة؛ 

بل قامت الجماهير الغا�سبة باقتالع االأنظمة ال�سابقة، و�سلمت مقاليد الحكم 

اإلى القوى االأكثر �سعبية واالأكثر تنظيمًا، وهي تنتظر االآن تحقيق الوعود التي 

اأغدقتها عليها الحركة االإ�سالمية يوم كانت في �سفوف المعار�سة، وبعد اأن 

قامت الجماهير نف�سها بفتح الفر�سة اأمامها لالإيفاء بوعودها.

تف�سر لنا هذه االإ�ساءة جانبًا من حر�ض الحكومات الجديدة في كل من 

م�سر وتون�ض وغيرهما على اتباع �سيا�سات االأنظمة ال�سابقة بحذافيرها لغاية 

االآن، وتقريبًا في كل النواحي.  فال�سبب وراء ذلك هو الخ�سية من القفز في 

المجهول، في ظل عدم وجود برامج عمل محددة �سلفًا.  

لكن، هذه المرحلة تحمل من المخاطر في داخلها بمقدار ما تحمل من 

االإ�سالمية،  الحركات  بقيادة  الجديدة،  الحكومات  ُتجهد  تمامًا.   الفر�ض 

اأنف�سها من اأجل اإثبات اأهليتها في ممار�سة الحكم، و�سدقية ال�سعارات التي 

رفعتها، والحفاظ على ثقة الناخبين، من خالل التركيز على البعد التنموي 

عدم  ظل  وفي  الركام،  �سوى  تترك  لم  ال�سابقة  االأنظمة  اأن  وبما  الداخلي.  
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وجود برامج معّدة �سلفًا، ونظرًا لترابط النظام العالمي بع�سه ببع�ض وتغلغل 

النفوذ الغربي الموروث في االأنظمة ال�سابقة، .. لكل هذه االأ�سباب وجدت هذه 

الحكومات الجديدة نف�سها م�سطرة الى بعث ر�سائل التطمينات وال�سمانات 

الى الدول الغربية الفاعلة، وعلى راأ�سها الواليات المتحدة، بعدم نيتها اإحداث 

تغييرات جوهرية ال في الم�سائل االقت�سادية، وال في العالقات الخارجية.

“العمالنية” التي تو�سف بها حركة االإخوان الم�سلمين تحديدًا، دفعها الى 
اإيجاد قوا�سم م�ستركة مع الغرب، في ق�سايا اقت�سادية، مثل: �سمان حرية 

الدولي،  النقد  وال�سراكة مع �سندوق  االأجنبية،  اال�ستثمارات  ال�سوق، وحفظ 

و�سون النمط ال�سابق من ال�سياحة، مقابل م�ساعدات اقت�سادية تح�سل عليها 

والنه�سة.   التنمية  وتحقيق  والفقر  البطالة  م�ساكل  لمعالجة  الحكومات  هذه 

معاهدة  على  الحفاظ  مثل:  الخارجية،  العالقات  ق�سايا  في  الحال  وكذلك 

الت�سوية  والتزام  ال�سهيوني،  الكيان  مع  الحدود  اأمن  وحفظ  ديفيد،  كامب 

غزة.   قطاع  عن  الح�سار  فك  وعدم  الدولتين،  حل  على  القائمة  ال�سيا�سية 

وتمتلىء ال�سحف ون�سرات االأخبار باأحداث ما يجري في �سيناء، ومعبر رفح، 

ال�سهيوني،  العدو  كيان  رئي�ض  الى  مر�سي  محمد  الم�سري  الرئي�ض  ور�سالة 

�سيمون بيريز، وكذلك الجدل الحا�سل في تون�ض بخ�سو�ض و�سع مادة تحرم 

التطبيع مع العدو ال�سهيوني في الد�ستور التون�سي المنتظر.

ورغم ذلك، نقول اإننا ل�سنا اأمام حالة من الخيانة ونكث العهود، بل اأمام 

التناق�ض  درجة  الى  مغلوطة،  �سلوكيات  عنها  ينتج  مغلوطة،  �سيا�سية  روؤي��ة 

الحاد.

نحن نرى اأن الطريق الذي ت�سلكه الحكومات الجديدة الأجل تعزيز قيادتها 

على  تعتمد  اقت�سادية  تنمية  عبر  الجماهير  وا�ستر�ساء  والدولة،  للمجتمع 
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الغرب، ووفق ذات ال�سيا�سات والبرامج التي �سارت عليها االأنظمة ال�سابقة، 

�ستوؤدي الى النتيجة ال�سابقة ذاتها: �سياع التجربة وف�سلها.  واإنما الفارق هذه 

المرة اأن االإ�سالم ذاته �سيتهم باأنه هو الذي ف�سل، و�سيتم التغا�سي والتغافل 

عن حقيقة اأن الذي قاد الى الف�سل هو اتباع ال�سيا�سات ال�سابقة ذاتها.

تون�ض  في  البائدة  االأنظمة  – ومنها  القمعية  العربية  االأنظمة  ربطت  لقد 

وم�سر وغيرهما من البلدان العربية - م�سالحها بم�سالح المنظومة الغربية، 

منطقتنا؛  وث���روات  اأمتنا  خ��ي��رات  نهب  ي�ستهدف  ال��ذي  الهيمنة  وبم�سروع 

بين  الرتباط  هذا  بفعل  الحكومية  الأجهزة  اأو�سال  في  الف�ساد  وا�ست�سرى 

رف�ض  كحالة  العربية  الثورات  فجاءت  المحلي.   والوكيل  الغربي  الم�ستعمر 

غا�سب لهذا الرتباط، الذي ا�ستنزف مقدرات الدول وال�سعوب، وجعلها في 

اال�ستعمارية.   وحكوماتها  الغربية  ال�سركات  م�سالح  تخدم  قليلة  فئة  خدمة 

وهنا ال بّد اأن ن�سجل اأن الثورات العربية اإنما حدثت بعد الهزيمة التي مني بها 

الم�سروع الع�سكري اال�ستعماري الجديد في العراق واأفغان�ستان، وبعد الهزيمة 

اأيقنت �سعوب  لبنان وفل�سطين.  لقد  الع�سكرية ال�سهيونية في  النكراء لالآلة 

اأمتنا باأن االآلة الع�سكرية الغربية قد هزمت بفعل �سربات المقاومة التي تلقتها، 

وباأن الم�سروع الغربي بداأ يتهاوى في منطقتنا.  لذلك، كان من الطبيعي اأن 

تثور هذه ال�سعوب على وكالء هذا الم�سروع المحليين، واأن ت�سقطهم، بهدف 

المقاومة  بفعل  اإل  ليح�سل  يكن  لم  كله  وهذا  وال�ستغالل.   التبعية  اإ�سقاط 

العربية واالإ�سالمية الم�ستمرة �سد م�ساريع اال�ستعمار الغربي.

الحكومات  تعيد  اأن  الفادح  اإنه من الخطاأ  فاإننا نقول  ال�سورة،  اأمام هذه 

العربية في زمن الربيع العربي االعتماد على الغرب لتحقيق التنمية، الأن ذلك 

يعني ا�ستعادة عمليات النهب وال�سيطرة والهيمنة ال�سيا�سية التي كانت تمار�سها 



21

ال�سركات الغربية والموؤ�س�سات التي ت�سمى دولية ل�سالح الم�سروع الغربي.

و�سعف  قوة  نقاط  تدرك  ل  بحيث  الغباء  من  الغربية  الحكومات  لي�ست 

الحركات االإ�سالمية؛ وال هي من العجز بحيث تف�سل في و�سع خطط التفافية.  

يخطىء كثيرًا اأولئك الذين يقولون ويروجون، عن �سوء نية، اأن هناك �سفقة 

يجهلون  الأنهم  االإ�سالمية،  والحركات  االأمريكية  االإدارة  بين  �سرًا  عقدت 

ويتجاهلون حقيقة بديهية هي اأن هذه االإدارة معنية بف�سل التجربة االإ�سالمية 

في الحكم، لكي توجه طعنة الى االإ�سالم نف�سه، واأن اآخر ما تتمناه اأو ت�سعى 

اإليه اأو ت�سارك فيه هو منح االإ�سالم فر�سة للنجاح.

لي�ض من قبيل ال�سدفة اأن تتفجر ال�سراعات الداخلية في البلدان العربية 

بين  �سراع  م�سر،  في  مختلفة:  عناوين  وتحت  الثورات،  فيها  نجحت  التي 

الإ�سالميين والعلمانيين وبين الإ�سالميين والأقباط.  وفي تون�س: �سراع بين 

النه�سة وال�سلفيين.  وفي ليبيا: �سراعات قبلية دموية، ونزعات انف�سالية.  

وفي  وطائفية.   اإثنية  و�سراعات  والجنوب،  ال�سمال  بين  �سراع  اليمن:  وفي 

واإثنية،  �سراعات طائفية  الى  ال�سوري  ال�سعب  لجر  تجري محاوالت  �سوريا: 

والى الدخول في حرب اأهلية.

اإ�سعال فتيلها  لم تتفجر هذه ال�سراعات �سدفة، وال تلقائيًا، واإنما جرى 

عبر مخططات غربية تريد اإجها�س التجربة الإ�سالمية في الحكم، واإحباط 

الهزيمة  مربع  ال��ى  الم�سلمين  وج��ر  الحقيقية،  والنه�سة  التنمية  م�ساعي 

واال�ست�سالم المطلق لالإدارة الغربية.

ولكي تحقق الحركات االإ�سالمية والحكومات الجديدة اأهدافها، عليها اأن 

تعيد النظر في �سيا�ساتها، واأن ت�سارح �سعوبها بحقيقة الموقف: نحن نواجه 

التجزئة والتفتيت،  االإبقاء على حالة  الى  ا�ستعماريًا، يهدف  م�سروعًا غربيًا 
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واال�ستمرار في نهب ثرواتنا وخيراتنا، واإعاقة التنمية في مجتمعاتنا.  ولكي 

وبناء  باأكمله،  الغربي  الم�سروع  بّد من مواجهة  المعركة، ال  ننت�سر في هذه 

�سيا�سات وبرامج عمل حقيقية وفعلية وواقعية تخرجنا من اأ�سر النظام العالمي 

موؤ�س�سات  بها  تتحكم  التي  وعالقاته  العالمية،  الراأ�سمالية  بقوى  المحكوم 

دولية هي اأداة ا�ستعمارية في يد اال�ستعمار وموؤ�س�سات النهب المالية من اأجل 

اإال عبر مواجهة  تتم  اأن  المواجهة ال يمكن  ال�سعوب.  وهذه  امت�سا�ض دماء 

راأ�ض الم�سروع الغربي في منطقتنا، وهو الكيان ال�سهيوني.

نحن نعتقد اأن تقديم اأولوية التنمية وتاأجيل اأولوية تحرير فل�سطين �سيوقع 

الحركات االإ�سالمية في خطاأ قاتل، قد نحتاج بعده الى عقود طويلة للخروج 

من نتائجه.  المخرج الوحيد المنطقي والواقعي هو تالزم التنمية والمقاومة، 

وال�سير بهما معًا جنبًا الى جنب: ت�سع الحكومات الجديدة برامج عمل تنموية 

تقودها الى اإخراج مجتمعاتها من اأ�سر النظام الراأ�سمالي، عبر االعتماد على 

القدرات الذاتية، ومقاومة الثقافة اال�ستهالكية وتحويلها الى ثقافة مقاومة.  

وتقوم، في الوقت نف�سه، بدعم قوى المقاومة في فل�سطين، بكافة اأنواع الدعم 

الممكنة، وفر�ض مزيد من التراجع على الم�سروع ال�سهيوني من خالل قطع 

العالقات معه، وت�سييق الخناق عليه.

اإن المزاوجة بين المقاومة والتنمية اإنما يتحقق اليوم عبر دعم المقاومة 

ال�سهيوني،  العدو  اإ�سغال  في  بدورها  القيام  اأجل  من  ع�سكريًا  الفل�سطينية 

في  اال�ستعمارية  الغربية  الم�سالح  خدمة  في  ب��دوره  القيام  من  وحرمانه 

منطقتنا، وتعطيل قدرة هذا العدو على توجيه ال�سربات الى م�ساريع النه�سة، 

و�سيا�سية  عقائدية  م�سلحة  هذا  وفي  �سابقة.   م��رات  في  فعل  ما  نحو  على 

ووطنية.
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م�ساعدات  و�سعوبنا  لدولنا  يقدم  اأن  يمكن  الغرب  باأن  البع�ض  رهان  اأما 

ا�ستمرار  الى  يوؤدي  �سيا�سي  مقابل  وبال  م�سروطة،  غير  مالية  اأو  اقت�سادية 

نفوذه وهيمنته وتحكمه، فاإنه وهم، ورهان على �سراب.  المعادلة بيننا وبين 

الغرب وا�سحة و�سريحة: اإما اأن ن�سغله واإما اأن ي�سغلنا..  ولذلك نقول: اإن دعم 

المقاومة الفل�سطينية الإ�سغال العدو ال�سهيوني، واإ�سغال الغرب باإنقاذه، هو 

ما يقوي المواقف العربية ويمكنها من تفعيل مقدراتها لتحقيق تنمية حقيقية.

في  ج��ذري  تغيير  اإح��داث  عبر  اإال  اأهدافها  ال��ث��ورات  من  ث��ورة  تحقق  لم 

المنظومة الثقافية ل�سعبها.  هذا ما تثبته تجارب التاريخ كافة.. وهذا ما يجب 

اأن تقوم به الحركة االإ�سالمية المعا�سرة اليوم.  فاالإ�سالم ال يمكن اأن يحكم 

ال�سوق.   واقت�ساد  الغربية،  اال�ستهالك  ثقافة  مفاهيم  عليه  ت�سيطر  مجتمعًا 

ولي�ض من الحكمة اأن يلعب االإ�سالميون الذين هم في موقع ال�سلطة اليوم في 

اإن تحقيق تنمية بال�سروط الغربية،  ملعب غيرهم، ووفق �سروطه الخا�سة.  

ووفق منظومة العالقات الغربية، تحت حكم اإ�سالمي، هو محاولة لجمع ما ال 

يجتمع وال ُيجمع.

باأن  جماهيرها  ت�سارح  اأن  اإال  اليوم  االإ�سالمية  الحركات  اأم��ام  لي�ض 

ك�سر  هو  الفا�سدة،  واأجهزتها  القمعية  واأدواتها  ال�سابقة،  باالأنظمة  االإطاحة 

الأحد اأ�سالع مثلث الهيمنة، الذي ت�سكل الهجمة الغربية والكيان ال�سهيوني 

والكرامة  والحرية  التنمية  الثورة الأهدافها في  واأن تحقيق  االآخرين؛  �سلعيه 

والتحرر ي�ستلزم ك�سر ال�سلعين االآَخرين؛ واإال فاإن و�سول الحركة االإ�سالمية 

الى الحكم �سُينظر اإليه على اأنه مجرد عملية تجميلية لمثلث الهيمنة، واإ�سفاء 

�سرعية اإ�سالمية عليه.

الدور  ل�سعوبها حقيقة  تو�سح  اأن  االإ�سالمية  الحركة  يتوجب على  اأنه  كما 
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الذي يلعبه الكيان ال�سهيوني في واقعها، واأن ا�ستمرار وجود هذا الكيان هو 

�سبب الماآ�سي التي يعي�سها المواطن العادي، من بطالة وفقر وترٍد لالأو�ساع 

حماية  في  الكيان  هذا  يلعبه  الذي  ال��دور  ب�سبب  واالقت�سادية،  االجتماعية 

التخل�ض  واأن  الغربية؛  والحكومات  الموؤ�س�سات  عمليات نهب ثرواتنا ل�سالح 

و�سيوفر  هذه،  النهب  عمليات  وقف  الى  �سيوؤدي  الكيان  هذا  وجود  من عبء 

لل�سعوب ما ت�ستطيع من خالله تحقيق رغد العي�ض الكريم والحر واالآمن.

لكن، ماذا عن واقع الحركة الإ�سامية في الحكم اليوم؟

في  وب��االأخ�����ض  الحكم،  االإ���س��الم��ي��ون  فيها  ت�سلم  التي  الفترة  تكفي  ال 

عالقة  على  وال  التجربة،  على  نهائي  حكم  اإ�سدار  اأج��ل  من  وم�سر،  تون�ض 

لل�سيا�سة  العامة  االتجاهات  اأن  غير  الفل�سطينية.   بالق�سية  الحكومات  هذه 

الخارجية والعالقة مع الكيان ال�سهيوني ارت�سمت بو�سوح خالل هذه الفترة.

تون�ض  في  الحاكم  النه�سة  ح��زب  برنامج  خال  النظرية،  الناحية  من 

)ال�سادر في اأيلول / �سبتمبر ٢011(، من اأية اإ�سارة الى الق�سية الفل�سطينية 

ال من  الفل�سطينية  الق�سية  الى  يتطرق  ولم  الخارجية،  العالقات  عنوان  في 

قريب وال من بعيد.

التبا�ض  فيه  فيقع  في م�سر،  الحاكم  والعدالة  الحرية  برنامج حزب  اأما 

البرنامج،  ن�سختين من  ب�سبب وجود  وذلك  الفل�سطينية،  الق�سية  بخ�سو�ض 

متطابقتين في كل �سيء، اإال في البند الخا�ض بالق�سية الفل�سطينية.

“�سيا�سات  عنوان:  تحت  البرنامج،  في  جاء  منهما،  االأق��دم  الن�سخة  في 

ما يلي:  االأمن القومي والعالقات الخارجية”، 



25

اإ�سافة  الم�سرى،  القومى  االأمن  ق�سايا  اأخطر  هى  فل�سطين  ق�سية  “اإن 
عن�سرى  كيان  هو  ال�سهيونى  الكيان  الأن  واإ�سالمية  عربية  ق�سية  لكونها 

فى  ت�سبب  وق��د  �سامل،  دم��ار  اأ�سلحة  يمتلك  ع��دوان��ى،  تو�سعى  ا�ستيطانى 

ن�سوب حروب كثيرة فى المنطقة، اأثرت على االأو�ساع الجغرافية وال�سيا�سية 

واالجتماعية واالقت�سادية، وعطلت برامج التنمية، و�سردت �سعبا من دياره، 

فل�سطين،  فى  والم�سيحية  االإ�سالمية  المقد�سات  على  اال�ستيالء  اإلى  اإ�سافة 

الق�سية  ه��ذه  حل  اأج��ل  من  الجهود  كافة  ب��ذل  ���س��رورة  الحزب  ي��رى  لذلك 

و�سمان حقوق الفل�سطينيين فى تقرير م�سيرهم وعودة الالجئين منهم اإلى 

ديارهم واإقامة دولتهم وعا�سمتها القد�ض ال�سريف، وا�ستعادة كافة مقد�سات 

الم�سلمين والم�سيحيين فى فل�سطين واإخالء المنطقة كلها )ال�سرق االأو�سط( 

من اأ�سلحة الدمار ال�سامل، و�سمان االأمن القومى الم�سرى والعربى، واإطالق 

برامج التنمية والنه�سة والتقدم.”

ورغم اأن هذه الفقرة، ب�سياغتها، ال ترتقي الى موقف الحركات االإ�سالمية 

و�سمان حقوق  الق�سية  تتحدث عن )حل هذه  الأنها  فل�سطين،  في  المقاومة 

الفل�سطينيين في تقرير م�سيرهم وعودة الالجئين منهم الى ديارهم واإقامة 

الغربية  الت�سوية  برنامج  تتبنى  اأي  ال�سريف(  القد�ض  وعا�سمتها  دولتهم 

الكيان  وتحميل  الفل�سطينيين  حقوق  على  التاأكيد  مع  االأو�سط،  ال�سرق  في 

اأن الن�سخة  اإال  ال�سهيوني م�سوؤولية الماآ�سي واعتباره عن�سر تهديد م�ستمر، 

الر�سمي،  االلكتروني  موقعه  على  والمعتمدة  الحزب،  برنامج  من  الثانية 

جاءت معدلة في هذه النقطة بالذات، حيث تم اختزالها وانتزاع كل ما ي�سير 

ت�سريحات  الى  يكون  ما  اأ�سبه  ن�ض  وفق  وجاءت  ال�سهيونية،  العدوانية  الى 

الرباعية الدولية ونظام ح�سني مبارك البائد.  يقول الن�ض المعدل:

اإلى حل جذري وعادل للق�سية الفل�سطينية،  “بذل كافة الجهود للو�سول 
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اإقامة  في  حقهم  المحتلة  االأر�ض  وخارج  داخل  الفل�سطينيين  لجميع  ي�سمن 

دولتهم وعا�سمتها القد�ض.”

وهذا ن�ض ال يختلف في �سيء عن الن�سو�ض التي كان ي�ستخدمها النظام 

ال�سابق، والبيانات التي ت�سدر عن الموؤ�س�سات الدولية، ومن بينها الرباعية 

الدولية، على �سبيل المثال.

من  كثير  فيرى  العملية،  الناحية  من  اأم��ا  النظرية.   الناحية  من  ه��ذا 

لم  الفل�سطينية  الق�سية  مع  التعاطي  في  اليومية  ال�سيا�سات  اأن  المراقبين 

تختلف في تون�ض وم�سر عما كانت عليه اأيام زين العابدين بن علي وح�سني 

مبارك.

في تون�ض، طفت الى ال�سطح ق�سية عدم الموافقة على ت�سمين الد�ستور 

الجديد، الذي هو قيد االإعداد، بندًا يجرم التطبيع مع “الكيان االإ�سرائيلي”، 

االأمر الذي اأعاد الى االأذهان الت�سريحات التي اأدلى بها ال�سيخ را�سد الغنو�سي 

في الواليات المتحدة االأمريكية، حيث اأ�سار الى عدم وجود مادة في الد�ستور 

وكان يق�سد حينها الد�ستور القديم،  التون�سي تجرم العالقة مع “اإ�سرائيل”، 

وهو ما راأى فيه مراقبون التزام باأن يبقى الو�سع كذلك في الد�ستور القادم.

وفي حين قال قادة في حزب النه�سة اأن عدم اإ�سافة مثل هذا البند تم 

مع  وتحديدًا  )حما�ض(،  االإ�سالمية  المقاومة  حركة  زعماء  مع  الت�ساور  بعد 

االأخوين خالد م�سعل ومو�سى اأبو مرزوق، نفى متحدث با�سم حركة حما�ض اأن 

تكون الحركة قد عبرت عن مثل هذه المواقف.

وفي م�سر، يرى كثير من المراقبين اأن الحكومة الحالية ت�سير على هدي 

لناحية  �سواء  ال�سهيوني،  الكيان  مع  بالعالقة  يتعلق  ما  في  ال�سابق  النظام 

االتفاقات االقت�سادية، اأو التن�سيق االأمني، اأو االلتزام باالتفاقات ال�سيا�سية 
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وبعملية الت�سوية الغربية في ال�سرق االأو�سط.  

من الناحية االقت�سادية، توا�سل الحكومة الحالية ت�سدير الغاز الم�سري 

الى الكيان ال�سهيوني بنف�ض االأ�سعار والكميات ال�سابقة، رغم حالة الغ�سب 

ال�سعبي على هذا االأمر.  كما توا�سل تنفيذ بنود اتفاقية “الكويز” الم�سيئة 

الى االقت�ساد الم�سري.

الم�سري  الرئي�ض  بها  بعث  التي  الر�سالة  نزلت  ال�سيا�سية،  الناحية  ومن 

ناحية  من  لي�ض  كال�ساعقة،  ال�سهيوني  الكيان  رئي�ض  ال��ى  مر�سي  محمد 

الحال،  وكذلك  اإر�سالها.   مبداأ  حيث  من  بل  فح�سب،  الم�ستخدمة  العبارت 

تتبنى االإدارة الم�سرية الحالية ذات موقف االإدارة ال�سابقة لناحية دعم قيام 

الفل�سطينية،  بال�سلطة  واالعتراف   ،19٦7 العام  حدود  على  فل�سطينية  دولة 

ودعم الم�سالحة بين حركتي فتح وحما�ض.

من  اأكثر  في  الحالية  الم�سرية  االإدارة  اأعلنت  اأهمية،  تقل  ال  نقطة  وفي 

منا�سبة، تم�سكها باتفاقية كامب ديفيد، وبكافة االتفاقات ال�سيا�سية واالأمنية 

الموقعة مع العدو ال�سهيوني.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، فاإن كثيرًا من اأبناء ال�سعب الفل�سطيني يرون اأن 

مبارك  ح�سني  حكومة  ت�ستطع  لم  بما  تقوم  اأن  ا�ستطاعت  الحالية  الحكومة 

القيام به، �سواء لناحية اإحكام اإغالق معبر رفح، وزيادة �سعوبة انتقال �سكان 

غزة من والى م�سر، اإ�سافة الى تدمير العديد من االأنفاق.  ومما يزيد االأمر 

ظل  في  زخمه  من  الكثير  فقد  غزة  اأهالي  مع  الم�سري  التعاطف  اأن  �سوءًا 

فل�سطينية  عنا�سر  الى  االتهام  اأ�سابع  توجيه  الى  نظرًا  الحالية،  الحكومة 

لم  التي  االتهامات  بعمليات �سد جنود م�سريين، وهي  القيام  ب�سلوعها في 

يتم اإثباتها، واإنما تم ا�ستغاللها لزعزعة تعاطف ال�سعب الم�سري مع اإخوته 
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في غزة، بح�سب تقارير عديدة اأوردتها �سحف م�سرية وعربية واأجنبية.

ومن الناحية ال�سيا�سية، توا�سل الحكومة الحالية ال�سير على نف�ض منوال 

النظام ال�سابق في التو�سط من اأجل التهدئة في غزة، وكاأنها و�سيط محايد 

في ال�سراع بين �سعبنا والعدو ال�سهيوني.  حتى لغة الخطابات والبيانات ال 

تزال هي ذاتها.

يقدم الجانب الم�سري تبريرًا لموقفه من غزة بالقول اإنه يخ�سى في حالة 

فتح معبر رفح ب�سكل دائم اأو طبيعي اأن يقوم العدو الإ�سرائيلي بفك الرتباط 

بين ال�سفة وغزة، ويترك غزة بالكامل تحت االإدارة الم�سرية.  هذا التبرير 

ي�سبه تمامًا التبرير الذي يقول اإنه ال يتوجب على الفل�سطينيين الح�سول على 

حقوقهم مخافة اأن ين�سوا فل�سطين.  فالحالة الطبيعية هي اأن يفتح معبر رفح 

عدوانية،  اج��راءات  باتخاذ  ال�سهيوني  العدو  قام  واإذا  وكلي؛  طبيعي  ب�سكل 

يجب اأن يتم الرد عليها بقوة، من النواحي ال�سيا�سية واالأمنية.

ينتقد كثير من قادة الحركة االإ�سالمية في فل�سطين ممار�سات الحكومة 

الم�سرية الحالية.  واالأخ مو�سى اأبو مرزوق، نائب رئي�ض المكتب ال�سيا�سي في 

حركة حما�ض، قال في ت�سريح له: “الجانب الم�سري يغلق معبر رفح ب�سكل 

لم نعهده حتى في عهد ح�سني مبارك.”

ما هو المطلوب من الحركات الإ�سامية اليوم؟

التنمية  بين  ال��م��زاوج��ة  ال��ى  الحاكمة  االإ�سالمية  الحركة  دعوتنا  اإن 

اأهدافها  لها  تحقق  الغربية،  الثقافة  دائرة  من  التنمية  واإخ��راج  والمقاومة، 

العليا مجتمعة:
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تك�سب ( 1 اأن  االإ�سالمية  الحركة  ت�ستطيع  المزاوجة  هذه  خالل  فمن 

فل�سطين.   ق�سية  هي  عليها،  خالف  ال  جامعة  ق�سية  حول  �سعبيًا،  اجماعًا 

التناق�سات  تفجير  ال��ى  ال�ساعية  الغربية  المخططات  كل  تف�سل  وبذلك 

االإثنية والطائفية والقبلية والعرقية، وتنال الر�سى ال�سعبي الذي ي�سمن لها 

ا�ستمراريتها في الحكم.

الأنه ( 2 تنمية حقيقية،  تحقيق  في  اأ�سا�سيًا  المزاوجة هدفًا  تحقق هذه 

والخروج  الذاتية،  وانتاجيتها  قدراتها  على  االعتماد  ال�سعوب  على  �سيفر�ض 

من دائرة االرتهان للموؤ�س�سات المالية الغربية.

اأف�سل في ( 3 نتائج  �ست�سمن هذه المزاوجة للحركة االإ�سالمية تحقيق 

اإثبات �سوابية وم�سداقية ال�سعارات االإ�سالمية التي كانت ترفعها في المرحلة 

ال�سابقة، ويك�سبها اأهلية لبلورة تجربة عملية لم�سروع �سيا�سي اإ�سالمي.

القوة ( 4 باأوراق  االإ�سالمية  الحركة  اأن تم�سك  المزاوجة  �ست�سمن هذه 

التي تمكنها من مقارعة الغرب، و�سد ال�سغوط التي يمار�سها، و�ستجبره على 

تقديم تنازالت كبيرة.

مقارعة الم�سروع ال�سهيوني واإنهاكه وح�ساره تمهيدًا للق�ساء عليه ( 5

وتحرير كامل فل�سطين، ودخول الم�سجد االأق�سى، تحقيقًا للوعد االإلهي.

وتحقيق هذه الأهداف يتطلب:

االلتحام بالقاعدة الجماهيرية العري�سة ب�سفتها القادرة على ك�سر ( 1

مثلث الهيمنة: االأنظمة والكيان ال�سهيوني والهجمة الغربية.  وهذا االلتحام 

الجماهير  م�سارحة  الى  الجماهير”  “قيادة  نظرية  عن  التخلي  يقت�سي 

والعمل معها ميدانيًا، كممار�سة حقيقية.
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ا�ستنها�ض الطاقات الكامنة في االأمة، لتحقيق تنمية حقيقية تحدث ( 2

قوامه  حقيقي  اإنتاج  نمط  الى  وتقود  اال�ستهالكية،  الثقافة  نمط  مع  قطيعة 

الزراعة، بهدف تحقيق اال�ستقالل االقت�سادي وال�سيا�سي.

اإنجاز برامج عمل وا�سحة، عملية وواقعية، توؤدي الى االنفكاك من ( 3

النقد  و�سندوق  الدولي  البنك  ذلك  في  بما  العالمية،  الراأ�سمالية  المنظومة 

الدولي وغيرهما.

قطع كل العالقات مع الكيان ال�سهيوني، واإلغاء المعاهدات الموقعة ( 4

معه �سابقًا، وفر�ض الح�سار والعزلة عليه، وتجريم التطبيع معه.

دعم مقاومة ال�سعب الفل�سطيني، بكافة اأنواع الدعم، والدفاع عن حق ( 5

ال�سعب الفل�سطيني في المقاومة الم�سلحة فوق اأر�سه.

رف�ض اأية ت�سوية مع الكيان ال�سهيوني، بما في ذلك الحل القائم على ( 6

اأ�سا�ض الدولتين، ودعم حق ال�سعب الفل�سطيني في تحرير كامل اأر�سه وعودة 

الالجئين.

دعم الم�سالحة الفل�سطينية، وم�ساعي الوحدة الوطنية، على قاعدة ( 7

المقاومة.

اأطر ( 8 �سمن  اإ�سالمية،  عربية  وحدة  لتحقيق  المنا�سبة  االآليات  و�سع 

المواجهة ال�ساملة والتنمية ال�ساملة.

الجمهورية ( 9 م��ع  ال��ت��ع��اون  تعزيز  عبر  االإ���س��الم��ي��ة،  ال��وح��دة  تحقيق 

الهيمنة  اإطار  تنمية خارج  تحقيق  في  ودعم جهودها  اإي��ران،  في  االإ�سالمية 

الغربية.

تحقيق ( 10 عبر  اإ�سالمية  و�سيا�سية  اقت�سادية  كتلة  اإقامة  الى  ال�سعي 

مع  �سيما  وال  االإ�سالمي،  ومحيطه  العربي  العالم  بين  ا�ستراتيجية  �سراكة 

الجمهورية االإ�سالمية في اإيران وتركيا والدول االإ�سالمية في �سرق اآ�سيا. 
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الخاتمة:

وتون�ض،  م�سر  في  االإ�سالمية  الحركة  تجربتي  على  مالحظاتنا  اإن   

اإنما تنبع في الدرجة االأولى من حر�سنا التام على نجاح هاتين التجربتين، 

باعتبارهما تجربتان اإ�سالميتان.  وما هدف المالحظات التي نبديها اإال و�سع 

اليد على الجرح، واالإ�سارة الى مواطن الخلل، امتثااًل الأمر الر�سول �سلى اهلل 

 
َ َّ
 اهلل

َ َّ
�ْسَلِم، اهلل عليه و�سلم: “ ُكلُّ َرُجٍل ِمَن اْلُم�ْسِلِميَن َعلَى َثْغَرٍة ِمْن ُثَغِر اْلإِ

.
َل ُيوؤَْتى اْلإِ�ْسَلُم ِمْن ِقَبِلَك”5

“النه�سة”  حزبي  في  االإخ��وة  تجربة  تمثل  ال  �سابقًا،  اأ�سرنا  وكما   

تناول  �سيتم  اأنه  نخ�سى  تجربة  واإنما  خا�سة،  تجربة  والعدالة”  و“الحرية 

باالإ�سالم  �سرًا  والمترب�سين  المغر�سين  قبل  من  خاللها،  من  االإ���س��الم 

ق�سيتنا  م�ستقبل  وعلى  التجارب،  هذه  اإنجاح  على  حري�سون  ونحن  واأهله.  

الفل�سطينية.  واإن كنا نعطي العذر باأن هذه الحكومات حكمت بال برامج معّدة 

�سلفًا، اإال اأن هذا العذر ال يمنحها الحق في الم�سي بذات ال�سيا�سات ال�سالفة 

التي و�سلت الى طريق م�سدود، اأو�سلها الى تخلي القاعدة ال�سعبية عنها، بل 

والى الثورة عليها. 

نحن ندعو الحركات االإ�سالمية في كل مكان، الى التكامل على قاعدة   

المتين،  االأ�سا�ض  هي  فل�سطين  اأن  نرى  الأننا  الفل�سطينية،  الق�سية  مركزية 

�سيا�سي،  اأو خطاأ  زلل  اأي  من  العا�سم  وهي  العزيز،  اهلل  كتاب  اآية من  وهي 

في ع�سرنا الحالي، وذلك من اآثار “البركة” التي خ�سها اهلل تعالى بها في 

كتابه العزيز.

5(   اأخرجه المروزي في ال�سنة، موؤ�س�سة الكتب الثقافية 1 / 13.
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