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ماذا يجري داخل «فتح»؟
الــدفــاع عنها كــل حــر ،بغض النظر عــن دينه
أو طــائـفـتــه ،وف ــي ه ــذا دع ــوة ل ـعــدم مـشــاركــة
اآلخرين حتى لو كان الهدف وطنيًا.
كما اعتبر أن قضية أفغانستان ال تخضع ملا
تسمى «الدول املشركة» بحسب وصفه ،وما ال
ُينكر أن أميركا قامت بجهد كبير الستغالل
القضية األفـغــانـيــة ودع ــم املـجــاهــديــن هناك،
الذين وصفوا ذلك بـ«تالقي املصالح».
وس ـبــب آخـ ــر ،وه ــو أن ال ـح ــدود مـغـلـقــة أم ــام
املجاهدين والــدول العربية تحاربهم وربما
تقتلهم .برغم ذلك ،فإن املقاومة الفلسطينية
تخوض املعركة من الداخل من دون الحاجة
إلى فتح الحدود ،وحتى لو لم يستطع الشيخ
ع ـ ــزام أن ي ـع ـبــر الـ ـح ــدود إلـ ــى فـلـسـطــن كــان
بإمكانه أن يؤسس لقواته ،فــي أقــرب نقطة،
ً
في لبنان مثال ،حيث كانت تواجه االجتياح
الصهيوني.
أما ما يثير الغرابة ،فهو ما تحدث به الشيخ
عــزام ،واصفًا أفغانستان بأنها «شعب فريد
فــي صالبته وعــزتــه ،وك ــأن الـلــه أعــد جبالها
وأرضها للجهاد» .وهــذا ما يعبر عن رؤيته
لـصــاحـيــة امل ـقــاومــة وال ـج ـهــاد فــي أرض من
ً
دون أرض ،فضال على أنها تنفي عن الشعب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ع ــزت ــه وص ــابـ ـت ــه .ك ـم ــا أج ــاب
عــن االتـهــام املــوجــه لــه بإضعاف الجهاد في
فـلـسـطــن ع ـقــب ج ــذب ال ـش ـبــاب الفلسطيني
وال ـع ــرب ــي إل ــى أف ـغــان ـس ـتــان ،ب ــال ـق ــول« :عـلــى
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن الـ ـهـ ـج ــرة إل ـ ــى أف ـغ ــان ـس ـت ــان
حيث أنهم ستشتد عزيمتهم بالدين هناك،

ويـمــرون بالتجربة العسكرية ،والفكر الــذي
سيساعدهم في تحرير فلسطني».
يمكن الـقــول إن مـشــروع الشيخ ع ــزام يرتكز
ً
على ركـنــن هــامــن ،أوال :اسـتـغــال الـظــروف
واالضطرابات في أي بلد وتحويله إلى مركز
استقطاب ،وقد وجد ضالته في أفغانستان
آنـ ـ ــذاك ،وهـ ــذا م ــا ن ـش ـهــده ال ـي ــوم ف ــي ال ـع ــراق
وســوريــا حـيــث يـتـحــول الـشـبــاب املـسـلــم إلــى
أدوات تمارس اإلرهاب العابر للحدود .ثانيًا:
تحويل الهجرة إلى تلك األرض املوعودة إلى
فريضة على كــل مسلم ،عبر الـفـتــاوى وذلــك
لحشد املقاتلني وعــائــاتـهــم ليكونوا شعبًا
في الدولة الجديدة.
وقـ ـ ــد أنـ ـت ــج م ـ ـيـ ــراث الـ ـشـ ـي ــخ ع ـ ـ ـ ــزام ،ك ـتــائــب
تحمل اسمه وتلتزم فكره،
وفصائل جهادية
ً
ً
ت ـص ـ ّـوب ب ـنــادق ـهــا ي ـم ـنــة ويـ ـس ــرة بــاسـتـثـنــاء
فـلـسـطــن ،ال ـتــي ل ــم يـفـتـقــدهــا «امل ـج ــاه ــدون»،
ب ــل ب ـح ـث ــوا ع ــن أراض أخـ ـ ــرى لـسـيــاحـتـهــم!
وكما كانت أفغانستان ،تحولت العراق إلى
أرض جـهــاد وان ـجــذب إلـيـهــا تــامـيــذ الشيخ
عزام الذين شكلوا تنظيم «القاعدة» .وبقيت
فلسطني خارج الحسابات ،وبعيدة عن عيون
امل ـجــاهــديــن ال ــذي ــن ي ـ ــرددون م ـقــولــة« ،نـقــاتــل
ه ـن ــا وع ـي ــون ـن ــا ع ـل ــى ب ـي ــت امل ـ ـقـ ــدس» ،قـيـلــت
فــي كــابــول وبـغــداد وال ـيــوم تـقــال مــن دمشق،
بعدما نفروا إليها من كل أصقاع األرض ،في
أحداث ما يسمى «الربيع العربي» ،تحت راية
«داعش» وأخواتها ،التي خرجت من صفوف
«القاعدة».
الــذرائــع الـتــي كــان يتمسك بها الشيخ عــزام
ورف ـ ــاق ـ ــه ف ـ ــي ت ــأجـ ـي ــل الـ ـجـ ـه ــاد عـ ـل ــى أرض
فـلـسـطــن ،س ـق ـطــت .ف ـقــد ب ــات «امل ـج ــاه ــدون»
على مرمى حجر مــن فلسطني املحتلة ،بعد
سـيـطــرتـهــم ع ـلــى م ـنــاطــق عـ ــدة ف ــي ســوريــا.
ويملكون من السالح ما يكفي لضرب العمق
الصهيوني وزعزعة أمنه وتهديد وجوده.
يـقــال إن الـشـيــخ ع ــزام تـحــدث عــن عـهــد بينه
وبـ ــن األف ـ ـغـ ــان ،ي ـنــص ع ـلــى أنـ ــه سـ ــوف يتم
ال ـت ـفــرغ ب ـعــد م ـعــركــة ك ــاب ــول ل ـل ـبــدء بـمـعــركــة
ال ـقــدس .ويـقــولــون« :إن قضيتنا األول ــى هي
ق ـض ـيــة الـ ـق ــدس ،ول ـك ــن هـ ــذه الـ ــدواهـ ــي الـتــي
حلت بنا شغلتنا» .ولكن هذه الدواهي التي
شغلت األفغان لم تنته بعد!
م ــا ح ــدث ســاب ـقــا ،وم ــا ي ـح ــدث الـ ـي ــوم ،يــدلــل
ع ـلــى أن ه ـن ــاك م ـش ــروع ــا م ـش ـبــوهــا الق ـتــاع
فلسطني من وجــدان األمــة ،ولذلك نــرى ّ
تبدل
األولــويــات وصناعة األعــداء في املنطقة منذ
«ســايـكــس بـيـكــو» وال ـشــرق األوس ــط الجديد
م ــرورًا بــ«الــربـيــع ال ـعــربــي» .إن فلسطني هي
كاشفة ال ـع ــورات ،وأي بوصلة ال تشير إلى
بيت املقدس هي بوصلة مشبوهة ،ولذلك فإن
فلسطني تعرف جيدًا ويقينًا مع من تكون.
* باحث فلسطيني

حراز
حراز ،صاحب الطريقة الصوفية املعروفة في
سيناء ،وقد تجاوز عمره مئة عام ،لم يجدوا
ّ
تـهـمــة لــذبـحــه بــالـسـيــف إل اع ـت ـبــاره كــاهـنــا!
ّ
ه ـكــذا ص ــار كــاه ـنــا مل ـجــرد ت ـعــلــق ال ـف ـقــراء به
وسكينتهم بني يديه ،فاعتبروه مرتدًا حالل
ّ
ّ
أصليًا ما حل دمه!
الــدم ،ولو كان كافرًا كفرًا
هكذا أفتاهم ابن تيمية منذ ستة قرون خلت،
فالشيخ الضرير إذا نطق الشهادتني ّ
وطبق
شعائرهما ولكنه ابتعد عن الشريعة فصار
دمه مباحًا .وعليه؛ فمن يأبى بيعة البغدادي
فـ ـه ــو ن ــاق ــض ألصـ ـ ــل مـ ــن أصـ ـ ــول ال ـش ــري ـع ــة
يستحق عليها الذبح.
ال تكمن أزمتنا في سكاكني الذبح الداعشية
وهي تقطع كل أمل لنا في النهضة واالنبعاث
الحضاري على هدي الرازي وابن سينا وابن
ح ـ ّـيــان واب ــن الـنـفـيــس ،ف ـه ــؤالء وف ــق ماكينة
الفرز العقدية مبتدعة مالحدة زنادقة ،أزمتنا
ّ
التعبد بــاملــوروث البشري
تكمن فــي عقلية
ً
ب ــاع ـت ـب ــاره ديـ ـن ــا أص ـ ـيـ ــا يـ ـح ــرم ال ـن ـظ ــر فــي
أساساته أو حتى بعض مروياته وأحداثه،
ف ـمــن ن ـحــن أمـ ــام ع ـلــم ال ـســاب ـقــن م ــن الـسـلــف
ال ـصــالــح ل ـنــزايــد عـلــى م ــا أب ــدع ــوه لـهــم ولـنــا
إلــى يــوم الــديــن؟ وأح ــداث الـتــاريــخ طـ ّـهــر الله
ّ
فلنطهر ألسنتنا مــن إثم
أيدينا مــن دمائها
ّ
بحثها! ولكن عندما يستحضر فقه التوحش
روايات الذبح وأحداث الفتك باملفكرين وأهل
الـ ــرأي فــي الـعـصــر األمـ ــوي يـصـبــح تاريخنا

ً
فعال مقدسًا للسلف يجب االقتداء بتفاصيله
الدموية من دون تردد.
أزم ـت ـن ــا ال ــراه ـن ــة تـكـمــن ف ــي ص ـمــت الـعـلـمــاء
الـعــامـلــن وجـمـهــور املـتــديـنــن الـطـيـبــن إزاء
عمليات الذبح اليومية باسم الدين ،والهروب
إلى مربعات أخرى لتبرير الجريمة املتجددة
بحق الدين وأهله ،بما يجعل هكذا صمت في
ظــل جعجعة وتـخــريـصــات تـجــاه وســط آخر
بما يـخــدم الـعــار الخليجي الـفــاضــح ،يخرج
إلى دائــرة االسترخاء بل التأييد املبطن وإن
تخللته بيانات يتيمة تدين الذبح واالغتيال
ب ـص ــوت ف ــات ــر ي ــداف ــع ع ــن ال ـ ـتـ ــراث ويـحـصــر
اإلج ـ ـ ــرام بــال ـف ـعــل ال ـس ـيــاســي دون خـلـفـيــاتــه
التراثية العقدية.
لــن يـقــف مسلسل الــذبــح عـلــى خلفية ال ــرأي
املخالف عند ثالثة هذا الشهر ،وهو يزحف
ك ــال ــوح ــش امل ـت ـغ ـ ّـول م ـنــذ س ـفــك دم ال ـبــوطــي
وال ـن ـمــر والـقـيـســي ،ورب ـمــا يـسـفــك دم ــاء ّذات
الـهـيـئــات الـعـلـمــائـيــة ال ـتــي صـمـتــت وتـشــفــت
ورضـيــت مــن طــرف خـفـ ّـي ،فقانون اإلج ــرام ال
ّ
يرحم أحدًا ولن يستثني أحدًا ،إل أن يتحرك
هــذا العالم بخيره وشـ ّـره ليخنق التنني في
ّ
حصريًا ليبعث
مـهــاده ،وليت الخير يسبق
نهضتنا على أطالل الذبح ومؤامرات تفعيله
لتأخذ األمــة أمــرهــا بيدها وال تبقى عاجزة
عن معالجة شرورها إال بسيف أعدائها.
*كاتب وباحث فلسطيني

بسام ابو شريف *
ت ـت ــواص ــل تـ ـع ــارض ــات وص ـ ــراع ـ ــات داخـ ـ ــل حــركــة
التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» ،ال بل تزداد
بتسارع كلما اقـتــرب موعد مؤتمر الحركة الــذي
طال انتظاره.
نقول طــال انتظاره ليس فقط من أبناء «فتح» –
الــذيــن مــا هتفوا لغيرها – بــل مــن قبل عــدد كبير
من الفلسطينيني الذين يتوزعون على معسكرين
واس ـ ـعـ ــن :أح ــده ـم ــا ي ــؤي ــد «فـ ـت ــح» الـ ـت ــي أطـلـقــت
الــرصــاصــة األولـ ــى ،ورم ــزه ــا أب ــو ع ـمــار ،والـثــانــي
يرى أن السيل بلغ الزبى ،وأن األوان إلنهاء تحكم
«فتح» بالقرار الفلسطيني .ونــرى كفلسطينيني
ع ــرب مـلـتــزمــن أن ال ـحــديــث ع ـمــا يـ ــدور ف ــي فتح
ً
ً
يجب أال يفعل فعال ميكانيكيًا أو فعال تعسفيًا،
وغير منطقي عما جــرى في فلسطني خــال فترة
ان ـفــراد حـكــم الــرئـيــس مـحـمــود ع ـبــاس ،واإلص ــرار
على ديكتاتورية الفرد في اتخاذ القرار السياسي
واملالي وإلغاء القانون وتهميش القضاء وتحويل
القضاة إلى موظفني يتحكم بقراراتهم موظف في
مكتب الرئيس محمود عباس.
يـجــب أن نبقي فــي الــذهــن أن ه ــذا الــوضــع تــرافــق
م ــع نـهــج رافـ ــض لـلـمـقــاومــة الـشـعـبـيــة لــاحـتــال،
ومـتـعــاون مــع أج ـهــزة األم ــن اإلســرائـيـلـيــة لضرب
واعـ ـتـ ـق ــال «ك ـ ــل م ــن تـ ـس ـ ِّـول ل ــه ن ـف ـس ــه» ،م ـقــاومــة
االحـتــال لــدرجــة أن معتقالت الـعــدو اإلسرائيلي
باتت تختنق بكثافة املعتقلني الذين بلغت نسبة
األطـفــال القصر منهم  ،%15وعلينا أن نبقي في
الذهن أنه في ظل هذا العقد من حكم الفرد محمود
ع ـبــاس ت ـمــادت إســرائ ـيــل فــي كـســر كــافــة األع ــراف
الدولية واالتفاقيات األممية وميثاق األمم املتحدة
وق ــرارات ـه ــا ،تـنـســف الـبـيــوت عـلــى رؤوس أهـلـهــا،
وطــردت األسر من منازلها ،وأقامت املستوطنات
والبؤر االستيطانية على أراضي الفلسطينيني.
وأك ـثــر مــن ه ــذا ،صـ ــادرت إســرائ ـيــل كــافــة أراض ــي
«ال ــدول ــة» ،أي «امل ـيــري» ،وهــي أراض تــركــت تحت
تصرف السلطان التركي منذ عهد الحكم التركي،

يتخذ عباس موقف األب الذي
يرى أوالده يتنافسون منتظرًا
وصولهم إلى طريق مسدودة
وبدأ االنتداب البريطاني الصهيوني في تسريب
أج ــزاء منها للحركات الصهيونية سـرًا قبل عام
 ،1948وكــذلــك ق ــرار نـتـنـيــاهــو األخ ـيــر بـمـصــادرة
أراض يملكها الفلسطينيون
أمالك الغائبني ،وهي
ٍ
في مناطق حددت بقرار األمم املتحدة الذي شكل
شهادة ميالد إسرائيل – «قــرار التقسيم» ،وذلك
ي ـع ـنــي مـ ـص ــادرة عـ ـش ــرات اآلالف م ــن ال ــدون ـم ــات
وعـشــرات اآلالف مــن املـنــازل فــي مناطق تمتد من
يافا إلى القدس إلى الجنوب والوسط.
هــذا الـتـمــادي الصهيوني مــا كــان ليتم لــوال نهج
الفردية في اتخاذ الـقــرار والــوقــوف ضد املقاومة
وضد االنتفاضة وضد أي مظاهرة شعبية – نهج
الـسـيــد الــرئـيــس مـحـمــود ع ـبــاس ،ون ـحــن نقتبس
فــي تلخيصنا لنهجه مــا قــالــه هــو لـلـقـنــاة  2في
الـتـلـفــزيــون اإلســرائ ـي ـلــي .بـعــد ه ــذا دع ــون ــا ننظر
بشيء من التدقيق ملا يجري داخل حركة «فتح»،
حيث يتصارع تياران بشكل عام داخل صفوفها:
تـيــار يــريــد أن تـعــود فتح إلــى مــا كــانــت عليه ،أي
ً
أن تعود تنظيمًا مقاتال ضد االحتالل ولتحرير
فـلـسـطــن ،وت ـيــار يــريــد الـتـعــامــل مــع واق ــع الـحــال
الــذي وصلت إليه الحركة ،ولكن يرغب بانتخاب
ً
شخص آخــر لقيادة فتح بــدال مــن أبــو م ــازن ،وأن
يكون رئيس فتح هو مرشحها لرئاسة السلطة
ورئــاســة منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف).
وهنا يبرز الصراع بني أبو مازن ودحالن .فدحالن
ال شك يطمع ويعمل ليصبح رئيسًا لفتح كخطوة
على طريق أن يصبح رئيسًا للسلطة ،وال يختلف
االث ـن ــان ف ــي الـنـهــج وال ـت ــوج ــه ،لـكــن األمـ ــر يتعلق
بقناعة كل منهم بأنه أكفأ أو أقدر من اآلخرين.
وفي هذا اإلطار ،يستخدم محمود عباس موقعه
وأدواتـ ـ ــه ف ــي ال ـحــرمــان أو االع ـت ـقــال أو الـتــرمـيــج
لضبط األمور لصالحه ويقوم دحالن باستخدام
الوسائل املتاحة له الستمالة األعضاء للتصويت
لـ ــه ،وح ـت ــى اآلن ورغ ـ ــم إعـ ـ ــادة عـ ــدد م ــن الـ ـك ــوادر
املحسوبة لصالح دحالن إلى صفوف فتح بعد أن
كــان رئيس اللجنة املركزية أبــو مــازن قد منعهم،
ول ــم يتخذ ق ــرارًا بــإعــادة محمد دح ــان لصفوف
«ف ـ ـتـ ــح» .ولـ ـك ــن ي ـش ـيــر أن ـ ـصـ ــاره إل ـ ــى أن إع ــادت ــه
لعضوية املؤتمر أمر مؤكد!
أما في صفوف اللجنة املركزية الحالية ،فتتراوح
املواقف بني معارضة وموالية ،لكن هنالك قناعة
عامة بأن عهد أبو مازن يجب أن ينتهي ،ويشير

من أعمال المؤتمر (أ ف ب)

هــؤالء إلــى أن أبــو مــازن بلغ من العمر عتيًا وأنه
أصـ ـب ــح غ ـي ــر قـ ـ ــادر ع ـل ــى قـ ـي ــادة ال ـب ـل ــد أو ق ـي ــادة
«فـتــح» .وطبعًا ال يتجرأ أحــد منهم على اإلشــارة
إلـ ــى ع ـم ـل ـيــات ال ـف ـس ــاد ال ــواس ـع ــة ون ـه ــب األم ـ ــوال
العامة وأم ــوال فتح كسبب مــن أسـبــاب التخلص
من أبو مــازن وأوالده .ويحلو لبعضهم أن يطلق
عـلـيــه اس ــم «سـ ــومـ ــوزا» ال ـش ـه ـيــر ،ل ـكــن ه ــذا األم ــر
يـجــري تغطية الحديث عنه بإسهاب وتفاصيل
ع ـبــر م ــواق ــع االن ـت ــرنــت ال ـخــاصــة بـمـحـمــد دح ــان
ومـحـمــد رش ـيــد أو خــالــد س ــام ،ال ــذي ب ــدأ بنشر
سـلـسـلــة م ـق ــاالت ع ــن ن ـهــب أم ـ ــوال ف ـتــح والـشـعــب
الـفـلـسـطـيـنــي وتـسـجـيـلـهــا تـحــت أس ـم ــاء مختلفة
م ـع ــروف ــة بــالـتـصــاقـهــا ب ـم ـح ـمــود ع ـب ــاس م ـنــذ أن
كــان موظفًا فــي قطر «أبــو الــرب ـ ـ الـقــاضــي» .ومن
ض ـمــن األسـ ـم ــاء ال ـت ــي ت ـط ــرح ك ـمــرش ـحــة لــرئــاســة
اللجنة املركزية :عباس زكي ،أحمد قريع ،توفيق
ال ـ ـط ـ ـيـ ــراوي ،ن ــاص ــر ال ـ ـقـ ــدوة ،وي ـط ــل ب ــن ال ـف ـتــرة
واألخ ــرى جبريل الــرجــوب كمرشح محتمل (رغم
فضائح الـفـيـفــا) .ويـقــول فـتـحــاوي مـخـضــرم :أبو
مــازن يتصرف بـهــدوء ،فهو يترك أعضاء اللجنة
املركزية يتصارعون ويتنافسون ويراقب بصمت،
ويتخذ موقف األب الــذي يــرى أوالده يتنافسون
لكنه ينتظر اللحظة الـتــي يصل فيها كــل هــؤالء
إلــى طريق مـســدودة .ولــدى أبــو مــازن مــن أعضاء
اللجنة املركزية من يبدأ في إطالق شعار (القديم
عـلــى قــدمــه) – أي ال خـيــار لــديـكــم س ــوى التمديد
ألبو مــازن ،وأن هذه النية كانت وراء تشكيل أبو
مــازن برغم املـعــارضــة الـشــديــدة لكل التنظيمات،
املحكمة الدستورية ،فهي التي ستجعل من توجه
كهذا شرعيًا .وفــي ظــل هــذا ،أطلق قائد «الجهاد
اإلسالمي» ،رمضان شلح ،مبادرته ،ولكن «فتح»
مشغولة بمؤتمرها ،وليست بـصــدد البحث عن
الــوحــدة الوطنية ،فالحركة اآلن تهتم بوحدتها
ه ــي املـ ـه ــددة بــالـتـفـجــر ،ف ــي ظ ــل وجـ ــود أك ـثــر من
«ف ـت ــح» ع ـلــى ال ـســاحــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ك ــل واح ــدة
تـتـحــدث عــن نفسها أن ـهــا تـمـثــل «ف ـت ــح» .ويـقــول
فتحاوي قديم فــي رأي آخــر :أوفــر األعـضــاء حظًا
هو أبوعالء ـ أحمد قريع ،الــذي أخــرج من اللجنة
املــركــزيــة خ ــال انـعـقــاد املــؤتـمــر الـســابــق للحركة،
ويفسر ذلك بالقول إنه يعرف الكثير من األسرار،
وهــو أحــد مهندسي «أوسـلــو» مــع أبــو م ــازن ،وله
خبرة في إدارة األمــور كرئيس وزراء سابق ،وله
ضمن املؤتمر مؤيدون ،لكن الشيء الثابت حتى
اآلن هو أن صراعًا حادًا يجري اآلن داخل صفوف
«ف ـتــح» ،وسـتـكــون ســاحــة املــؤتـمــر ســاحــة املعركة
الفاصلة ،والسؤال الذي يتبادر إلى ذهن املواطن
هــو الـتــالــي :الشعب يــريــد التغيير ،الشعب يريد
أن يـتـخـلــص م ــن ال ــذي ــن أص ـب ـحــوا م ــن الـفــاســديــن
الذين لم تعد قضية فلسطني هي شغلهم الشاغل،
الشعب يريد من يقوده ملقاومة االحتالل للتخلص
مـنــه ،وان ـتــزاع الـحــريــة واالسـتـقــال ،الشعب يريد
التصدي لالستيطان واملستوطنني ،الشعب يريد
أن يعرف كل إسرائيلي عن الجرائم التي ترتكبها
حكومته وجيشه كل يــوم ضد األطـفــال والنساء،
ف ـهــل ي ـم ـكــن ل ــ«ف ـت ــح» أن تـعـطـيــه ذلـ ــك ح ـتــى وإن
انتخبت رئيسًا جــديـدًا لها بــدل محمود عباس؟
يـقــول شــاب مــن شـبــاب مخيم قلنديه« :السلطة؟
كــل اللي فــوق همهم الوحيد جيوبهم ،ال يهمهم
مقاومة االحتالل .كأنهم جايني ليعبوا جيوبهم
ويروحوا ملكان آخر ،نحن هنا صامدون وسنقاوم.
مالحظة :الـشــاب مــن مخيم قلنديه ويلقب نفسه
«حسن نصر الله».
*كاتب وسياسي فلسطيني

