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مقدمة
خططنا  �صل�صلة  من  اأعمالنا  باكورة  الكرمي  القارئ  يدي  بني  ن�صع 
وهي  الذاكرة«   لإحياء  القد�س  طريق  »�صل�صلة  عنوان  حتت  لإ�صدارها 
اأو  ملعارك  تاأريخ  اإ�صالمية،  اأو  وطنية  �صخ�صية  اأو  قرية  ق�صة  تت�صمن 
اإىل  زرع قيم الثقافة واملــقــاومــة والرتــبــاط بالوطن  جمـــازر  وتــهــدف 

واملقد�صات .
يف هذا الإ�صدار نخ�س ال�صهيد الأمني العام املوؤ�ص�س حلركة اجلهاد 
باعتباره  ال�صقاقي،  اإبراهيم  فتحي  الدكتور  فل�صطني،  يف  الإ�صالمي 
اإ�صافات  عام  ب�صكل  الفل�صطيني  الوطني  للن�صال  قدم  وقــائــداً،  مفكراَ 
نوعية، واعترب جمدداً للحركة الإ�صالمية، وباعثها يف اجتاه الهتمام 
بالعمل الوطني الفل�صطيني، واإعادة توا�صلها مع الق�صية الفل�صطينية 
الإجماع  قوى  �صمن  رئي�صياً  طرفاً  بذلك  فدخلت  امل�صلح،  اجلهاد  عرب 

الوطني الفل�صطيني بعد طول غياب.
القائد  ومــواقــف  فكر  مــن  �ــصــذرات  على  ن�صيء  املتوا�صع  اجلهد  يف 
عا�صر  اأو  عاي�س  ممن  والكتاب  الباحثني  من  عــدداً  يقدمها  ال�صقاقي، 

ال�صهيد القائد عرب عناوين حمددة ت�صمل:
ال�صهيد موؤ�ص�س واأمني عام حركة اجلهاد الإ�صالمي يف فل�صطني، من 

قرية»زرنوقة« بالقرب من يافا يف فل�صطني املحتلة عام 1948.
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ال�صهيوين  الكيان  تاأ�صي�س  بعد  القرية  من  ال�صهيد   عائلة  �صردت 
عام 1948 وهاجرت اإىل قطاع غزة، حيث ا�صتقرت يف مدينة رفح، واأ�صرة 

ال�صهيد املعلم ال�صقاقي هي اأ�صرة فقرية، حيث يعمل الأب عاماًل.
ولد يف خميم رفح لالجئني عام 1951، وفقد اأمه وهو يف اخلام�صة 
ع�صرة من عمره، وكان اأكرب اإخوته، در�س يف جامعة بريزيت يف ال�صفة 
الغربية وتخرج من دائرة الريا�صيات، وعمل لحقاً يف �صلك التدري�س 
اإىل الأرا�صي  يف القد�س باملدر�صة النظامية ثم جامعة الزقازيق، وعاد 
املحتلة ليعمل طبيباً يف م�صفى املطلع يف القد�س، وبعد ذلك عمل طبيباً 

يف قطاع غزة.
قاد  ال�صهيد حركة اجلهاد الإ�صالمي يف فل�صطني و�صجن يف غزة عام 
1983 ملدة 11 �صهراً، ثم اأعيد اعتقاله مرة اأخرى عام 1986 وحكم عليه 
لــدوره يف  التنفيذ:  الفعلي ملدة 4 �صنوات و5 �صنوات مع وقف  بال�صجن 
تعميم ثقافة املقاومة وتاأمني اإمكانيات ال�صمود يف مواجهة الحتالل، 
وقبل انق�صاء فرتة �صجنه قامت ال�صلطات الع�صكرية ال�صهيونية باإبعاده 
من ال�صجن مبا�صرة اإىل خارج فل�صطني بتاريخ 1 اآب 1988 بعد اندلع 
العوا�صم  بني  ال�صقاقي  ال�صهيد  بعدها  تنّقل  الفل�صطينية.  النتفا�صة 
العربية والإ�صالمية ملوا�صلة كفاحه �صد الحتالل ال�صهيوين، اإىل اأن 
اغتالته اأجهزة املو�صاد ال�صهيوين يف مالطا يوم اخلمي�س 1995/10/26 

وهو يف طريق عودته من ليبيا اإىل دم�صق.
ال�صاحة الفل�صطينية التي فقدت الكثري من رموزها الوطنية املوحدة 
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ت�صتاق اليوم، يف ظل النق�صام، و�صياع البو�صلة لدى البع�س، اإىل رموز 
الوطني  للكفاح  رمــزاً  الذي كان  ال�صقاقي  الدكتور  غابوا، يف مقدمتهم 
ال�صيا�صية  التيارات  خمتلف  لــدى  م�صرتكاً  قا�صماً  وكــان  الفل�صطيني، 
والفكرية ملا له من احرتام وتقدير كبريين فل�صطينياً وعربياً واإ�صالمياً.
اأن  التاأكيد على  ر�صالتنا يف هذا الإ�صدار، عالوة على ما�صبق ذكره، 
ال�صهيد القائد فتحي ال�صقاقي باق يف عقول وقلوب املقاومني، بو�صلة 
كل  فل�صطني..  نحو  القيامة...  وكني�صة  الأق�صى  نحو  دائماً  اجتاهها 

فل�صطني.
واهلل ويل التوفيق

هيئة الإعالم والدرا�سات
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ملاذا ال�شهيد فتحي ال�شقاقي اليوم ؟

خا�ص غزة

الفل�صطيني  واملفّكر  ال�صهيد  يقّدم  اخلــيــارات،  عن  البحث  رحلة  يف 
فتحي ال�صقاقي، اأمنوذجاً قل اأن تقّدمه ثورات ال�صعوب ومفكروها، ظل 
امل�صلمني والثورة  النا�صرية والإخــوان  ال�صقاقي يبحث عن �صالته بني 
الإ�صالمية يف اإيران، حتى و�صل اإىل نف�صه. فقّدم طرحاً مزج بني اجليد 
وامل�صتح�صن يف املراحل التي مّر فيها خالل مطلع حياته الثورية، لينتج 

فكراً و�صطياً كما ي�صتحق اأن ُيو�صف.
لكن ملاذا ا�صتدعاء حالة ال�صقاقي اليوم؟ ثمة اأ�صباب عدة، منها غياب 
مفّكرين فل�صطينيني حقيقيني يقودون املرحلة، و�صعود قيادات �صيا�صية 
قبلت ممار�صة لعبة املال واملن�صب يف التيارات والقوى كافة الإ�صالمي 
العقل  ال�صبب يغيب �صوت  اإىل جانب هذا  منها والعلماين وال�صيوعي، 
ويعلو �صوت الإعالم املوّجه، حتى الكوادر ال�صابة التي ميكن ا�صتح�صان 
اأو عامة لإنتاج مثقفني منهم،  كثريين منهم والعمل على تهيئة ذاتية 
باتوا عر�صة لالنهيار اأمام املاكينة الإعالمية ال�صخمة، التي تعيد وتكرر 
كل يوم منتجاتها مبا بات ي�صرق تركيز ال�صباب واأفكارهم .. اأو يغرقون 
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فيوؤمنون  وال�صريع،  املتدفق  النرتنت  �صيل  وفرها  التي  ال�صطحية  يف 
اأخــرى جديدة  ويتلقفون  يلقونها  �صرعان ما  اأو  تعّمق،  دون  بفكرة من 
من دون اأن يبنوا �صخ�صيات اأو نظريات. برغم ذلك كله، يبدو اأن ال�صبب 
هدفها  ــ  �صابه  ما  اأو  حملة  وتنظيم  ال�صقاقي  منــوذج  ل�صتدعاء  الأهــم 
اإحياء تراثه الفكري والأدبي ون�صره ــ هو اأن املتناق�صات اأو املراحل التي 
مّر به ال�صهيد قبل اأن ينتج نظريته الفل�صطينية العروبية الإ�صالمية، 
باتت اليوم حماور �صدام وا�صتباك من جهة، وحتالفات م�صاحلية مع 

اأعدائها اأو خ�صومها تناق�س جوهر فكرها، من جهة اأخرى.
اإىل  الأخونة  من  اأو  الأخونة  اإىل  نا�صريته  من  ال�صقاقي  يخرج  مل 
 ، ، اجلهاد  الإ�صالم   ( اإىل نظريته  الإ�صالمية، ومنها كلها  الثورة  ربوع 
فل�صطني  ... الإميان ، الوعي ، الثورة (، عرب هدم ما �صبق والبدء من 
�صفر فيما حلق ، كان يتقن البناء ، وهو ما يفتقده املفّكرون اليوم، اأو 
حتى املتحّولون من نقطة وعي اإىل نقطة اأخرى . هذه املهمة كان يجب 
على » ال�صقاقيني« حملها واأداوؤها منذ اأكرث من ع�صرين عاماً مرت على 

�صهادة الرجل ولكنها مل تتم.
ظهرت حماولت هنا وهناك كانت اأقل من اأن ي�صل �صداها اإىل قلوب 
ثالثة اأجيال فل�صطينية لحقة على الأقل، واإذا كان الإ�صرائيلي يتحمل 
امل�صوؤولية عن اغتيال ال�صقاقي، فمن يتحمل اليوم امل�صوؤولية عن اغتيال 
�صريته  البحث يف  اأو  عنه  الك�صف  بات  اإىل حّد  وموؤلفاته،  ال�صهيد  فكر 
ل يتعدى »كلي�صيهات« ُتردد يف ذكرى رحيله ... اأو حتى ي�صعب البحث 
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عن ن�صخ ملوؤلفاته؟ حقيقة، مل تزخر ال�صاحة الفل�صطينية يف العقدين 
الذين  القياديني  املثقفني  على  ف�صاًل  كثريين،  مبثقفني  الأخــرييــن 
امليدان  يف  اجلماهري  وحتريك  العالية  الأبـــراج  من  النزول  ا�صتطاعوا 
اليوم،  ال�صباب  لدى  والنموذج  القدوة  �صياع  حالة  يف�ّصره  ما  ؛  ونحوه 
�صحيح اأنه يوجد ولء )اأعمى اأو عن م�صلحة اأو جزء من ب�صرية( لدى 
وهل  لهم،  يقروؤون  هل  ولكن  قيادتها،  اإىل  انت�صاباً  التنظيمية  الكوادر 

كتب هوؤلء اأ�صاًل، وهل على الأقل يقروؤون ملثقفني من قوى اأخرى؟
األوان  ال�صقاقي التي مل تكن تخ�صى مناظرة وحمــاورة  يف �صخ�صية 
والغد،  اليوم  عليه جيل  يكون  اأن  ملا يجب  الفل�صطيني، منــوذج  الطيف 
التحرير،  ا�صم  والإ�صالمي  الوطني  العمل  قــادة  يحملها  التي  الأجيال 
وهذا ما يعني اأنه كما كان دم الرجل اأمانة اأداها جزءاً منها بع�س اأبنائه 

ال�صت�صهاديني ، فاإن فكر الأمانة الأثقل . 
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مركزية فل�شطني يف فكر ال�شهيد فتحي ال�شقاقي

�إبر�هيم �أبو ليل )•(

الأخرية  الثالثة  العقود  يف  ــ  ال�صقاقي  فتحي  الدكتور  ال�صهيد  ُيعد 
نادوا  الذين  الإ�صالمية  رمــوز احلركة  اأبــرز  ــ من  الع�صرين  القرن  من 
حتدث  حيث  ال�صهيوين،  املــ�ــصــروع  مــع  الــ�ــصــراع  يف  فل�صطني  مبركزية 
موؤكداً  معه  الــدائــرة  واملعركة  امل�صروع  هــذا  طبيعة  عن  ال�صهيد  القائد 
قوى  مع  للمواجهة  انطالق  ونقطة  ال�صراع  فاحتة  هي  فل�صطني  اأن 
من  الفوري  اجلهاد  ب�صرورة  نــادى  فقد  الغربي.  وال�صتعمار  الهيمنة 
وعدم  الإ�صالمية خلو�صه  ودعــا احلركة  تاأجيله،  وعــدم  فل�صطني  اأجــل 
النتظار حتت اأي ظرف من الظروف اأو مربر من املــربرات، مقدماً يف 
ذلك»الواجب على الإمكان« من خالل قوله:»اإذا كان الكيان ال�صهيوين 
الغربية  الهجمة  ومــركــز  التحدي  مركز  ميثل  اأ�صبح  قــد  وا�ــصــتــمــراره 
و�صمانة ل�صتمرار هيمنتها على واقع التق�صيم والتبعية والتخلف، فاإن 
على كل اأجنحة احلركة الإ�صالمية وعلى ماليني جماهري الأمة يف كل 
مكان اأن متد خطاً م�صتقيماً من قلب جبهتها املتقدمة يف معركة النه�صة 
اأقاليم العامل الإ�صالمي، نحو املركز...نحو القد�س.  ويف كل اإقليم من 
اإن جماهري الأمة حتمل يف داخلها وجعاً خا�صاً من اأجل فل�صطني، وذلك 
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لأن ح�صها التاريخي والعقائدي يخربها باأن هناك...على ذلك ال�صريط 
ال�صغري من �صرق املتو�صط، تقع نقطة ال�صدام املركزية، وهناك �صتح�صم 

معركة تاريخنا املعا�صر«.
حياة  يف  ومركزية  حمورية  ق�صية  فل�صطني  تكون  اأن  غريباً  لي�س 
ال�صهيد فتحي ال�صقاقي اأمني عام وموؤ�ص�س حركة اجلهاد الإ�صالمي يف 
فل�صطني. فهو من عائلة فقرية قذفتها الأمواج عام 1948 من �صواطئ 
قطاع  ليحت�صنها  ال�صتات،  دروب  اإىل  الت�صرد  رياح  ونقلتها  وحيفا  يافا 
ميادين  يف  ملع  ا�صٌم  ال�صقاقي  فتحي  ال�صاطئ.  خميم  يف  وت�صتقر  غــزة 
هو  ال�صالح.  فيه  عز  زمــن  ال�صالح يف  اجلــهــاد، وحمل  عز  اجلهاد حني 
النكبة  ليايل  اأ�صاءت  التي  الفكرة  الإ�صالمي و�صاحب  امل�صروع  �صاحب 
اأزمة  تعي�س  الأمــــة  اأن  يـــدرك  ال�صقاقي  كـــان  احلــالــكــة.  الفل�صطينية 
ح�صارية �صاملة يف مواجهة الهجمة الغربية ال�صر�صة، لكنه كان يرى اأن 
فل�صطني هي مركز الهجمة وعنوانها الرئي�س، ومن هنا جعل ال�صقاقي 
الغزوة  فمنذ  الإ�ــصــالمــيــة.  للحركة  مــركــزيــاً  عــنــوانــاً  فل�صطني  ق�صية 
ال�صهيونية للوطن العربي مطلع القرن الع�صرين كان الهدف الأ�صا�س 
لليهود«  قومياً  وجعلها»وطناً  فل�صطني  احــتــالل  الغربي  لال�صتعمار 
تنفيذاً لأفكار موؤ�ص�س احلركة ال�صهيونية تيودور هرتزل الذي دعا اإىل 
اإقامة »الدولة اليهودية«. وقد جرى العمل من قبل احلركة ال�صهيونية 
كما  فل�صطني،  العامل وتوطينهم يف  دول  اليهود من خمتلف  نقل  على 
تبدو  لكي  العربي  تاريخه  وجتاهل  الفل�صطيني  ال�صعب  تغييب  جــرى 
فل�صطني كما لو اأنها اأر�س فارغة من اأهلها واأن توطني اليهود فيها مل 
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يكن على ح�صاب اأحد. اإن هذا ال�صلوك يعك�س طبيعة الروؤية ال�صهيونية 
التي تعد يف جوهرها روؤية معادية للتاريخ، واإن اإعادة كتابة التاريخ وفق 
م�صاألة  ت�صّوغ  تاريخية جديدة  روؤيــة  لفر�س  الــروؤيــة هي حماولة  هــذه 
التي  بيكو  �صايك�س  اتفاقية  جاءت  ال�صياق  هذا  ويف  فل�صطني.  اغت�صاب 
ال�صهيوين  الكيان  اإقامة  اإىل دويالت ومن ثم  العربية  املنطقة  ق�صمت 
يف فل�صطني وطرد اأهلها وت�صريدهم، والعتداء على مقد�صاتها  والعمل 
ملــحــو ثقافتها وتــاريــخــهــا وتــغــيــري وجهها  تــهــويــدهــا، يف حمــاولــة  عــلــى 
احل�صاري، لكي تكون قاعدة اآمنة للم�صروع ال�صهيوين تتيح لل�صهاينة 
الحتالل،  رقعة  وتو�صيع  الأخـــرى  العربية  الـــدول  على  الــعــدوان  �صن 

بهدف حتقيق الهيمنة والتحكم مبقدرات الأمة.
العربي  بالعامل  التي ع�صفت  التاريخية  التحولت  لقد عجلت هذه 
يف تاأجيج ال�صراع مع قوى ال�صتعمار منذ وقت مبكر. وب�صبب طبيعة 
التحدي الذي فر�صته هذه القوى وعنفه و�صدته من جهة، وا�صتجابة 
اأخــرى، فقد اتخذ اجلهاد  الأمــة بقواها احلية لهذا التحدي من جهة 
الأمة  �صري  عليهم  يتوقف  ح�صارياً  طابعاً  ال�صهيوين  املــ�ــصــروع  �صد 
وتــقــدمــهــا، لــذلــك وجـــب عــلــى الأمــــة الــتــ�ــصــدي لــلــغــزوة ال�صهيونية يف 
يف  مداها  وتــاأخــذ  باأطماعها  تتمدد  اأن  قبل  فل�صطني  الأوىل  حمطتها 
فتحي  ال�صهيد  فكر  يف  الأ�صا�س  هو  وهــذا  والإ�صالمي.  العربي  العاملني 
هي  بــل  فح�صب،  وطنية  ق�صية  جمــرد  لي�صت  فل�صطني  بــاأن  ال�صقاقي 
يف  الأمــة  ق�صايا  جميع  على  تتقدم  واإن�صانية  واإ�صالمية  قومية  ق�صية 
وامتالك  واحل�صارية  الفكرية  الأبعاد  وعي  اأن  ذلك  احلديث.  الع�صر 
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املعرفة التاريخية والإ�صرتاتيجية يف تقاطعاتها الجتماعية والنف�صية 
والدينية وال�صيا�صية، هو الوقود الوحيد ال�صامن ل�صتمرار الن�صال من 
اأجل فل�صطني وجعلها البو�صلة الوطنية والإن�صانية والأخالقية لالأمة 
فتحي  ال�صهيد  يرى  املنطلق  هذا  من  العامل.  اأحــرار  ولكل  الإ�صالمية 
ال�صقاقي اأنه ل بد للم�صروع الإ�صالمي اأن يجعل الق�صية الفل�صطينية 
ق�صيته املركزية ويحدد اأهدافه ب�صكل دقيق ووا�صح واأن يحدد اأولوياته 
يف العمل، معترباً اأن مواجهة الحتالل ال�صهيوين و�صيا�صاته على اأر�س 
وتاريخها  وثقافتها  الأمــة  لهوية  تهديد  من  عليه  تنطوي  وما  الواقع 
وم�صتقبلها،هو الأولوية التي ل بد اأن تدركها قوى الأمة، واأن ما يجري 
يف فل�صطني ي�صكل م�صدر اأمل عميق لكل امل�صلمني يف العامل وعقبة اأمام 
تقدمهم ووحدتهم، واأن حترير القد�س حلم م�صرتك لهم رغم اختالف 
اأنه  كما  واأعراقهم.  لغاتهم  واختالف  والفكرية  اجلغرافية  مواقعهم 
يف  يقع  فل�صطني  يف  وت�صفيته  ال�صهيوين  الكيان  على  الق�صاء  اعترب 
اأن  ذلك  العامل.  والإ�ــصــالم يف  امل�صلمني  تواجه  التي  التحديات  مقدمة 
حقوق  ا�ــصــتــعــادة  اأجـــل  مــن  لي�س  ال�صهيوين  ال�صتعمار  �صد  الن�صال 
اأي�صاً،  الإ�صالمي  العامل  لتوحيد  هو حاجة  بل  الفل�صطينيني فح�صب، 
وهو الن�صال الذي ينبغي اأن يحقق الن�صر للهدى على ال�صالل واخلري 

على ال�صر.
 ثمة عالقة جدلية كما يرى ال�صقاقي بني اجلهاد يف �صبيل اهلل من 
اأجل اإعالء كلمة اهلل يف الأر�س، واجلهاد يف فل�صطني من اأجل ا�صرتدادها 
فل�صطني  نحو  الإ�صالميون  يتوجه  ما  بقدر  واأنــه  مقد�صاتها،  وحماية 
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من  ويتمكنون  �صعبيتهم  وتت�صع  �صعودهم  يـــزداد  فيها،  ويــجــاهــدون 
احل�صول على ال�صرعية التي تقودهم لإحداث عملية التغيري والنهو�س 
بالأمة جمعاء. فقد ربط بني الإ�صالم وفل�صطني بطريقة خالقة جاعاًل 
كل  به  يهتدي  اجلهاد،  طريق  على  وا�صحاً  دلياًل  بينهما  العالقة  من 
ب�صكل �صحيح، فاملعيار  الإ�صالم والإميــان  اإىل غاية  الو�صول  من يريد 
عنده:»اإ�صالم بال فل�صطني وفل�صطني بال اإ�صالم يعني فقدان البو�صلة«. 
لقد قام بت�صحيح و�صع الق�صية الفل�صطينية مبنظور ا�صالمي كق�صية 
اأن  اأو  اأخرى  باأي ق�صية  اأن تقارن  مركزية لالأمة ال�صالمية، ل يجوز 
الدكتور  ويــرى  ال�صالمية.  الــدولــة  قيام  ب�صرط  حتريرها  ربــط  يتم 
ال�صقاقي اأن فل�صطني هي مركز الكون ومركز ال�صراع الكوين بني قوى 
احلق وقوى الباطل. فهي ق�صية مركزية لي�صت بالن�صبة لأهل فل�صطني 
امل�صروع  بني  ال�صراع  جوهر  وهــي  العامل،  يف  امل�صلمني  لكل  بل  فح�صب 
والإ�صالمية  العربية  الأمـــة  وبــني  معه  املتحالفة  والــقــوى  ال�صهيوين 
اأن اغت�صاب فل�صطني والعتداء على  اأهل فل�صطني. ذلك  ويف طليعتها 
مقد�صاتها وتدني�صها يج�صد �صورة التحدي الإمربيايل الغربي للعامل 
ال�صهيوين  امل�صروع  بني  العالقة  طبيعة  ويج�صد  والإ�صالمي،  العربي 
والمربيالية الأمريكية بو�صفه ركناً اأ�صا�صياً يف الإ�صرتاتيجية الأمنية 
العليا للوليات املتحدة التي متده بكل مقومات القوة والتفوق الع�صكري 
والتكنولوجي، بو�صفه القاعدة املتقدمة للمع�صكر ال�صتعماري الغربي 
يف قلب العامل العربي والإ�صالمي، حيث اأنيط به الدور العدواين خارج 
هذه القاعدة لتحقيق اأهداف املع�صكر ال�صتعماري يف الهيمنة والتحكم 
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مب�صتقبل الأمة وم�صريها.
    لقد �صكلت روؤية ال�صهيد ال�صقاقي اإجابة عن الإ�صكاليات التي �صادت 
يف �صبعينات القرن املا�صي  بني الوطنيني العلمانيني والإ�صالميني بال 
وطن، فقد تبنى ال�صقاقي الإ�صالم كعقيدة و�صريعة ونظام حياة، ورف�س 
فرعية  م�صاألة  اأنها  على  لفل�صطني  التقليدي  الإ�صالمي  التيار  روؤيــة 
اأن ق�صية فل�صطني  مثلها مثل كل م�صكالت العامل الإ�صالمي، واعترب 
ق�صية جوهرية للم�صلمني ل تقارن باأية ق�صية اأخرى، اإذ رف�س اعتبار 
الدولة  قيام  بعد  ما  اإىل  تاأجيله  ورف�س  ثانوياً  �صاأناً  فل�صطني  حترير 
الإ�صالمية، لأن اخلطر على الق�صية الفل�صطينية يتجاوز اأهل فل�صطني 
اأن حتقيق  واعــتــرب  الأر�ـــس.  وكــل م�صت�صعف يف  وم�صلم  كــل عربي  اإىل 
الإ�صالمية فهو  الدولة  بقيام  اإذا كان م�صروطاً  هدف حترير فل�صطني 
من الأخطاء الكبرية بحق الق�صية وحق الأمة، كما اأن عدم قيام الدولة 
وبنّي  التحرير،  اأجــل  من  واجلهاد  املقاومة  تاأجيل  يــربر  ل  الإ�صالمية 
اأمر يف  عام  اإ�صالمي  هّم  اإىل  الفل�صطيني  املو�صوع  اأن حتويل  ال�صقاقي 
احلركة  م�صتقبل  اأم  فل�صطني  مل�صتقبل  بالن�صبة  �صواء  الأهمية،  منتهى 
الإ�صالمية والأمة. فقد و�صع فل�صطني على طاولة البحث الدائم اأمام 
بل لبد من  يرفع،  �صعاراً  لي�س  امل�صلمني  باأيدي  واأن حتريرها  اجلميع 
الحتالل  مقاومة  خــالل  مــن  الــواقــع  اأر�ـــس  على  حتقيقه  على  العمل 
ال�صقاقي  فتحي  الدكتور  روؤيـــة  تكن  ال�صهيوين،ومل  الكيان  وت�صفية 
لل�صراع جمرد طروحات نظرية فقط، بل اقرتنت عنده بالعمل. فقد 
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اأ�ص�س حركة اجلهاد الإ�صالمي يف فل�صطني واأوجد جمموعات ع�صكرية 
نفذت  املا�صي،  القرن  من  الثمانينات  عقد  بداية  يف  مقاتلة  اإ�صالمية 
الإ�صرتاتيجية  الأهـــداف  �صد  النوعية  العمليات  من  العديد  تــزال  ول 
ال�صهيونية يف فل�صطني، حيث �صكل ذلك جتديداً يف ال�صاحة الفل�صطينية 
واإ�صافة نوعية للفكر املقاوم امللتزم واملتم�صك باحلقوق الفل�صطينية، يف 
والتفريط  التنازلت  وا�صرتاتيجية  وامل�صاومة  الت�صوية  فكر  مواجهة 

بالق�صية الوطنية، وكان عامل ا�صتنها�س للثورة الفل�صطينية.
وعقيدته  املقاوم  بفكره  ال�صقاقي  فتحي  الدكتور  ال�صهيد  �صكل  لقد 
ال�صلبة واإميانه الرا�صخ منوذجاً �صادقاً ا�صتطاع اأن يوجه دفة ال�صراع مع 
الحتالل نحو الجتاه ال�صحيح. وهو النموذج الذي يرى فيه ال�صهاينة 
خطراً حقيقياً على م�صتقبل الكيان ال�صهيوين، لذلك امتدت يد الغدر 
القادمة،  الأجيال  تاأثري على  له من  ا  ملمِ لتنال منه  ال�صهيوين احلاقدة 
اأهمية يف التجديد الفكري على �صعيد احلركة الإ�صالمية،  وماله من 
ومد اجل�صور بني جميع تيارات الأمة وقواها احلية لتوحيد جهودها يف 

معركة الوجود وامل�صري �صد امل�صروع ال�صهيوين.

)•( كاتب فل�سطيني، ع�سو هيئة �لإعالم و�لدر��سات
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البعد الوطني والإ�شالمي يف فكر فتحي ال�شقاقي

فايز �أبور��ص )•(

الثورة  يف  امل�صاركة  بــاب  فتح  مــن  اأول  هــو  ال�صقاقي  فتحي  ال�صهيد 
الفل�صطينية امل�صلحة وامل�صاهمة الفعالة يف الن�صال الوطني الفل�صطيني 
للحركة ال�صالمية الفل�صطينية بعد عام 1948م، هذا الباب الذي بقي 
مقفاًل ومهماًل ومرتوكاً على مدار ال�صنوات ال�صابقة لنطالقة حركة 
اجلهاد ال�صالمي،وقد اأحجمت احلركة ال�صالمية الفل�صطينية ممثلة 
بعمودها الفقري حركة الخوان امل�صلمني عن امل�صاركة فيها وكان هذا 
من اأكرب الأخطاء التي ارتكبتها احلركة ال�صالمية الفل�صطينية، بعيدا 
عن كل امل�صوغات التي �صاقتها وت�صوقها لأ�صباب هذا التخلف ومربراته، 
ال�ــصــالمــي هي  واجلــهــاد  ال�صقاقي  ال�صهيد  اأمنــ�ــصــاركــة  الــقــول  وميــكــن 
للثورة  الن�صالية  امل�صرية  طبعت  التي  واملــمــيــزات  الإ�ــصــافــات  اأهــم  مــن 

الفل�صطينية امل�صلحة وحركة املقاومة اىل يومنا احلا�صر.
بينهما عند  واملــزاوجــة  وال�ــصــالمــي  الوطني  الــوعــي  ت�صكل  مــر  لقد 
فتحي ال�صقاقي مبخا�س ع�صري وعرب طريق �صاق وطويل من املجاهدة 
يف  حينه  يف  �صائدة  كانت  التي  والفكرية  ال�صيا�صية  للطروحات  والنقد 
بال�صكل  وتــطــوره  ن�صجه  على  �صاعد  وقــد  ال�صالمية،  احلــركــات  اإطــار 
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ال�صقاقي  بها  متيز  الــتــي  النقدية  العقلية  لحــقــاً  عليه  ا�صتقر  الـــذي 
بها  احتك  التي  والجتماعية  ال�صيا�صية  البيئات  تنوع  اىل  بالإ�صافة 
وعاي�صها وتعرف عليها، بدءاً من قطاع غزة الذي بداأ فيه حياة اللجوء 
واأول خطوات ن�صاله، مروراً بال�صفة الغربية والقد�س كطالب وموظف، 
الــتــي �صهدت  الــزقــازيــق  و�ــصــوًل اىل م�صر حــني كــان طــالــبــاً يف جامعة 
�صيا�صي.حمطات  كقائد  الوطن  خارج  البعاد  ولحقاً  �صخ�صيته،  تبلور 
قيادات  من  وكغريه  جتربته،  وتنويع  وعيه  �صياغة  يف  �صاهمت  كثرية 
و�صارك  عا�صها  التي  الطالبية  للحياة  كان  الفل�صطيني  الوطني  العمل 
الأوىل  بناء وعيه، فقد كان لغنى احلياة الطالبية  الدورالهام يف  فيها 
والي�صاري  الوطني  بالن�صاط  املفعمة  كلية بريزيت  فيها يف  �صارك  التي 
التي  ال�صالمية  احلياة  وفــورة  م�صر  يف  الزقازيق  جامعة  اىل  و�ــصــوًل 
�صهدتها اجلامعة وم�صر يف �صبعينيات القرن املا�صي بعد رفع ال�صادات 
احلظر عن ال�صالميني وم�صاركتهم يف احلياة ال�صيا�صية يف عهده، وبعد 
الق�صاء على مراكز القوى يف م�صر، و�صوًل اىل توقيع اتفاقيات كامب 
ديفيد وما تبعها من ردود فعل اأدت اىل مقتل ال�صادات لحقاً. حمطات 
كثرية متنوعةومرحلة زاخرة بالأحداث والأفكار واملفاهيم، عرّبخاللها 

ال�صقاقي عن نف�صه وتاأثر بها كغريه من ال�صباب الفل�صطيني.
الثانويةيف قطاع غزة كغريه من  الدرا�صة  ال�صقاقي يف مرحلة  تاأثر 
ال�صباب الفل�صطيني والعربي بالوهج ال�صعبي ل�صخ�صية الرئي�س جمال 
عبد النا�صر والفكار النا�صرية، لكنه حتول عنها بعد هزمية حزيران 
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اأن »ال�صالم هو  1967م والتحق بحركة الخوان امل�صلمني على فر�صية 
امل�صلمني يف  الخــوان  انخراط  عــدم  الهزمية، لكن  احلــل« للخروج من 
الثورة الفل�صطينية امل�صلحة �صكل م�صدر �صغط وقلق نف�صي كبري، ور�صم 
يف  ال�صالمية  احلركة  دور  حــول  عنده  الهامة  الت�صاوؤلت  من  الكثري 
فل�صطني واملهام املطلوبة منها.وك�صاب فل�صطيني يعي�س حتت الحتالل 
ويرى الحتالل ال�صهيوين يجثم على كامل تراب فل�صطني، وال�صعب 
الفل�صطيني يقاوم ويعلن ثورته امل�صلحة �صد املحتل، كان يرى التناق�س 
حركة  �صلوك  يف  خ�صو�صاً  اأمامه،  جلياً  ال�صالمية  احلركات  �صلوك  يف 
الخوان امل�صلمني التي ينتمي اليها، حيث تعترب احلركات ال�صالمية اأن 
مكافحة ال�صيوعية ومقاومة املد ال�صوفييتي لها الأولوية عندهم ولي�س 
اأو�صاط الطلبة  اأو حترير فل�صطني، وحتى يف  قتال ال�صهاينة املحتلني 
»جملة  جملة  ال�صالميون  الطلبة  اأ�صدر  عندما  الزقازيق  جامعة  يف 
على  للرد  اأحــدهــم  هو  وكــان  اآرائــهــم  عن  ال�صالميةللتعبري  الفر�صان« 
جملة»اجلياد« ال�صيوعية، مما ي�صري اىل غياب فل�صطني عن اأجندة مهام 
احلركة ال�صالمية الفل�صطينية والعربية يف حينه. هذا التناق�س فتح 
بالتمايز  ذلك  على  للرد  النقدية  وعقليته  ال�صقاقي  فتحي  اأمــام  الباب 
الفكري وال�صيا�صي وحتى التنظيمي اأي�صاً عن حركة الخوان امل�صلمني، 
بت�صكيل  كمابداأ  به،  اخلا�س  والفكري  ال�صيا�صي  فهمه  بت�صكيل  وقدبداأ 
حلركة  الــنــواة  بعد  فيما  �صكلت  الــتــي  اخلا�صة  التنظيمية  جمموعته 

اجلهاد ال�صالمي.
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لقد كان حلم ال�صقاقي الذي �صعى اليه هو اعتبارالق�صية الفل�صطينية 
مل  حــيــث  عليهمن  ح�صل  ال�ــصــالمــيــة،وقــد  للحركة  امــركــزيــة  ق�صية 
1979م  عــام  اإيـــران  يف  ال�صالمية  الــثــورة  انت�صار  بعد  وذلــك  يحت�صب، 
وانت�صار  وال�صالمي  العربي  العاملني  يف  الديني  الإحياء  حركات  وقيام 
للثورة  املوؤيدين  اأوائـــل  ال�صقاقي من  وكــان  املــقــاوم،  ال�ــصــالم اجلــهــادي 
ال�صالمية، ما �صّرع يف ولدة فكر وتنظيم حركة اجلهاد ال�صالمي التي 
الفل�صطينية من  ال�صاحة  الوطني وال�صالمي على  اللحمة بني  اأعــادت 
جديد، بعد غياب ق�صري فر�صه ارتباط موقف اإخوان ال�صفة الغربية 
باإخوان الأردن املوالني للعر�س الها�صمي وو�صع اإخوان قطاع غزة الذي 
تاأثر مبوقف اإخوان م�صر املقموع يف عهد عبد النا�صر اأو املوايل خلط 

ال�صادات ال�صيا�صي قبل مقتله.
يف  نوعية  قفزة  فل�صطني  يف  ال�صالمي  اجلهاد  حركة  ولدة  �صكلت 
الوطني  بــني  املــزاوجــة  على  معتمدة  الفل�صطينية،  ال�صيا�صية  احلــيــاة 
الــيــوم يف  الــرغــم مــن عــدم دخولها حتى  وال�ــصــالمــي يف مكوناتها على 
اطار وموؤ�ص�صات م.ت.ف. و�صكلت كذلكاإ�صافة نوعية يف العمل اجلهادي 
واملقاوم ومدر�صة للعمل ال�صت�صهادي، وذلك يف الوقت الذي بداأ ي�صتد فيه 
ويت�صارع ميل م�صار قيادة م.ت.ف. للحلول ال�صيا�صية بدل الكفاح امل�صلح.
وقد �صاهمت ولدة احلركةكذلك ولأ�صباب عديدة يف جر حركة الإخوان 
معرتك  اإىل  فل�صطني  يف  النت�صار  ووا�ــصــع  الكبري  التنظيم  امل�صلمني 
الكفاح الوطني الفل�صطيني واملقاومة امل�صلحة، وت�صكيل حركة املقاومة 
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ال�صالمية حما�س، وكان هذا من اأهم ثمار هذه الولدة املباركة. وبذلك 
ال�صيا�صية الفل�صطينية،  تعزز وتعمق دور احلركة ال�صالمية يف احلياة 
بحيث نقف اليوم اأمام م�صهد �صيا�صي فل�صطيني يت�صكل منا�صفة تقريبا 
بني الوطني وال�صالمي، اذا اأخذنا انتخابات املجل�س الت�صريعي لل�صلطة 
م�صهد  اليوم  تت�صدر  ال�صالمية  القوى  فــاإن  احلــال  وكذلك  كمقيا�س. 
مقاومة ال�صعب الفل�صطيني الع�صكرية امل�صلحة، وهذا ما كان له اأن يتم 

من دون ثورة ال�صقاقي الفكرية والتنظيمية.
مل يكن اجلمع بني الوطني وال�صالمي �صهاًل اأمام ال�صقاقي القادم 
من مدر�صة احلركة الإ�صالمية وهو العارف مبوقفها ومواقف حركات 
والقومي  الــوطــنــي  الآخــــر  مــن  ال�صلبية  الأخــــرى  ال�صيا�صي  الإ�ـــصـــالم 
ميتلك  منهم  كــاًل  اأن  بفمهم  يتحكم  الـــذي  واملــنــطــق  والــدميــقــراطــي، 
لكن  اخلالق،  من  احل�صرية  الوكالة  ملكية  ويدعي  املطلقة،  احلقيقة 
رغبة ال�صقاقي غري املحدودة يف التغيري والتجديد، وروح الرف�س عنده 
لالأفكار والقيم ال�صائدة التي تكبل �صباب الأمةوحترف م�صارهم عك�س 
والنقا�س  البحث  يف  لال�صتمرار  جمموعته  مع  دفعته  فل�صطني  اجتــاه 
والتفكري يف احللول واملخارج واحلوار مع اجلميع. وقد ا�صتطاع بفكره 
وعالقاته وبف�صل الأر�صية امل�صجعة واملحفزة التي خلقها انت�صار الثورة 
اأن ميد اجل�صور مع الأطر ال�صيا�صية والتنظيمية  اإيــران  الإ�صالمية يف 
القائمة، ويعرب الطوائف واملذاهب ويتجاوز اخلالفات واملحاذير،يوؤثر 
ويتاأثر، من اأجل اأن تبقى فل�صطني على راأ�س اأولويات احلركة الإ�صالمية 
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اأكرث احلركات  يف فل�صطني والعامل، كمافتح قنوات توا�صل مثمرة مع 
الإ�صالمية يف اأكرث من بلد يف م�صارق الأر�س ومغاربها.

 وتعترب مرحلة الثمانينات مرحلة ال�صحوة الإ�صالمية وهي من اأهم 
التي  الإ�صالمية  احلركات  مواقف  فيها  تطورت  التي  التغيري  مراحل 
اإىل  عملها  بو�صلة  ت�صري  والتي  ون�صال،  عمل  كاأ�صلوب  املقاومة  تتبنى 
فل�صطني. وقد متيزت هذه املرحلة بروؤية ف�صفا�صة للوحدة الإ�صالمية 
اإقليمياً  لي�س  اأن م�صروع اجلهاد  واعتبار  ال�صقاقي وحركة اجلهاد  عند 
لكن  الوطني،  وم�صروعها  م.ت.ف.  عن  متايز  يف  عاملي  م�صروع  هو  بل 
اإبعاد  ب�صبب  وذلــك  كثرياً،  يتاأخر  مل  املوقف  وت�صحيح  التغيري  حــدوث 
قوات الحتالل لل�صقاقي وبع�س قيادات حركة اجلهاد اإىل خارج الوطن 
املحتل والنفتاح املبا�صر على قيادات ف�صائل العمل الوطني الفل�صطيني 

يف اخلارج.
والحتكاك  لــلــحــوار  املــجــال  لــه  اأف�صحت  ال�صقاقي  اإبــعــاد  عملية  اإن 
وتتبنى  ال�صيا�صي  املــوقــف  يف  معه  تت�صارك  وطنية  قــيــادات  مــع  املبا�صر 
حول  لديه  الــروؤيــة  تطوير  يف  اأ�صهم  لالحتالل،مما  امل�صلحة  املقاومة 
مفهوم اجلماعة الوطنية. هذا الواقع امليداين اجلديد رفع من م�صتوى 
العالقات مع هذه الف�صائل والقوى ال�صيا�صية،حتى تلك التي مل يكن 
ممكناًالتفكري باإقامة عالقات معها انطالقا من املوقف الأيديولوجي 
نظرية  �صياغة  اإعـــادة  ورفــاقــه  ال�صقاقي  مــن  ذلــك  ا�صتدعى  منها.وقد 
الإيديولوجي  الفهم  ويرف�صه  الواقع  يفر�صه  الذي  اجلديد،  لفهمهم 
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املن�صجم مع التوجه العام للجماعات ال�صالمية التي ُتغلِّب العقيدة على 
�صرورات الإجماع الوطني. ويف �صبيل الن�صجام مع الواقع اجلديد مت 
تف�صري الآية الكرمية )تعالوا اىل كلمة �صواء(. اإن من واجب كل م�صلم 
اأن يبحث عن نقاط اللتقاء بني النا�س ليوؤ�ص�س عليها م�صروع حركته 
التف�صري  هــذا  ح�صب  اجلهاد  وحركة  ال�صقاقي  خالف  وقــد  الن�صانية، 
لكنه حقق  الإ�ــصــالمــيــة،  احلــركــات  لــدى  الــوقــت  ذلــك  الفهمال�صائد يف 
الن�صجام بني الفكر واملمار�صة عنده وكان الأ�صوب من الناحية العملية 

وال�صرعية يف النظر اإىل الب�صرية نظرة اأخوة وتعاون وتعارف.
الواقعية التي طبعت روؤية ال�صقاقي للعالقة بني الوطني والإ�صالمي 
جعلت منه ومن اجلهاد الإ�صالمي من اأن�صط الفاعلني يف حتالف القوى 
فل�صطينية  �صعبية  متثيلية  قيمة  التحالف  هذا  واأعطت  الفل�صطينية، 
ومقاومةراف�صة حللول الت�صوية، ما كان لها اأن تكون ذات قيمة جدية 
من دون وجود اجلهاد الإ�صالمي وحركة حما�س يف هذا الإطار املعار�س، 
ويف الوقت نف�صه مل يدخل يف �صدام مبا�صر مع م.ت.ف وقيادتها. هذه 
املزاوجة واملقاربات التي اأحدثها ال�صقاقي عك�صت نف�صها ب�صكل ايجابي 
على الو�صع الفل�صطيني ب�صكل عام وعلى واقع حركات الإ�صالم ال�صيا�صي 
الــتــداول اجلـــدي الكثري مــن الأوهـــام  اأزاحــــت مــن  ب�صكل خــا�ــس، فقد 
والأحالم غري الواقعية حول قيام اخلالفة اأو اإقامة الدولة ال�صالمية 
نكو�صه  لتربير  ال�صالمية  القوى  من  بع�صٌ ا�صتخدمها  التي  اجلامعة 
اآخر  اأو اتخذها بع�صٌ عن امل�صاركة يف املقاومة ومعركة حترير فل�صطني 
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مطية لتربير �صلوكه املغامر امل�صيء لالإ�صالم وا�صتباحة دماء امل�صلمني.
املمار�صة  ويف  والدنيا،  الدين  يف  و�صطاً  منهجا  ال�صقاقي  اختار  لقد 
ال�صيا�صية والعالقة مع الآخر، مع عقل نريِّ وروح وثابة تلتقط من املا�صي 
ما ي�صتجيب حلال الواقع وتاأخذ من احلا�صر ما ل يت�صادم مع الن�س 
اأو الفطرة. وازن وحلل وفهم، مل ينغلق على ذاته ول على تنظيمه، ومل 
يّدعمِ الع�صمة. ترك للحياة تزكية قراراته واأفكاره، عا�س ب�صيطاً، وارتقى 
اإىل العلى �صهيداً.ترك يف ال�صاحة الإ�صالمية والوطنية ب�صمة ل متحى 
بفكره و�صلوكه، و�صيبقى حا�صراً دوماً، هو وفكره وجتربته كما ُفتحت 
والبحث  املمار�صة  تتبع  اأو  والقراءة،  الدرا�صة  اأو  للرواية  اجلهاد  اأبــواب 

عن القدوة.

)•( باحث يف مركز �لرتجمة و�لدر��سات 
يف حركة �جلهاد �لإ�سالمي
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البعد الواقعي لل�شراع مع العدو ال�شهيوين 
يف روؤية الدكتور القائد فتحي ال�شقاقي

د. ح�سن م�سطفى )•(

ودينياً  تــاريــخــيــاً  ال�صهيوين  الــعــدو  مــع  الــ�ــصــراع  اإىل  نــعــود  عــنــدمــا 
ال�صهل  من  ولي�س   ، اجلوانب  مت�صّعب  ال�صراع  هذا  اأن  نــدرك  وواقعياً، 
اأن نقاوم هذا العدو من دون اأن ندرك ونفهم الأبعاد املرتابطة املرتبطة 

ببع�صها بع�صاً .
وقد اأدرك الدكتور القائد فتحي ال�صقاقي هذه الأبعاد وبنّي ارتباطها 
ببع�صها ، واأظهر اأن كل بعد منها يحتاج لوقفة جهادية ت�صتنفر الأمة ، 

وحت�صدها يف مواجهة عدوها ال�صهيوين .
اأراد  ، وقد  اإّن الكيان ال�صهيوين وليد امل�صروع ال�صتعماري الغربي  
هذا امل�صروع و�صع كيان غريب يف و�صط الأر�س العربية ليهود اجلميع 
�صرقاً وغرباً ، وليمنع اأي جت�صيد للوحدة العربية الإ�صالمية التي من 

�صاأنها رفع قدرات الأمة على كافة امل�صتويات .
ومـــن الــوا�ــصــح متــامــاً ومـــن خـــالل عــقــود م�صت تــو�ــصــح هـــدف هذا 
امل�صروع ، وذلك من خالل العتداءات املتكررة على م�صر و�صوريا ولبنان 

وعلى ال�صعب الفل�صطيني امل�صتهدف الأول يف هذا ال�صراع .
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اإّن وجود الكيان على اأر�س فل�صطني يعني التهديد ويعني التخريب 
كيان  وجــود  اأن  الغربي  ال�صتعمار  ويـــدرك   ، الأمـــة  ملــقــدرات  والتدمري 
�صهيوين يف فل�صطني يعني حتقيق م�صالح الغرب التي حتوي التهديد 
لالأمة وا�صتغالل ثرواتها وا�صتنزاف مقدراتها ، وهذا هو الواقع الذي 

جرى والواقع الذي يجري منذ نكبة عام 1948 وحتى الآن .
واإذا كان التهديد يوّجه اإىل الأمة كلها فاإن ال�صعب الفل�صطيني هو 
والتهجري  الت�صريد  ا�صتمرار  يعني  الكيان  فوجود   ، الأول   امل�صتهدف 
فال�صعب   ، الأر�ــس  اأ�صقاع  يف  فل�صطيني  اأبناء  وت�صتيت  الأر�ــس  و�صرقة 
اأن يقاوم  الفل�صطيني حتّمل نتائج هذا الوجود ال�صهيوين لذلك عليه 

هذا امل�صروع ب�صتى ال�صبل .
ومن جانب اآخر فاإن امل�صروع الغربي باإقامة هذا الكيان ال�صهيوين 
قبل  من  دومــاً  الأمــة معر�صة  وهــذه   ، برمتها  الإ�صالمية  الأمــة  يهدد 
فل�صطني  بــاأر�ــس  الإ�صالمية  عالقتها  لن�صف  وال�صهيونية  ال�صتعمار 

وب�صعب فل�صطني  ومعر�صة للتفتيت واإ�صعال ال�صراعات بينها .
لقد عمل هذا العدو منذ زمن بعيد على تغيري الواقع الفل�صطيني 
عربية  دولـــة  اأكـــرب  وهــي  م�صر  يجعل  اأن  وا�صتطاع   ، الــعــربــي  والــواقــع 
حيادية وبعيدة عن ال�صراع من خالل اتفاقات كامب ديفيد ، وا�صتطاع 
اتفاق وادي عربة  الأردن يف حا�صنته من خــالل  اأن يجعل  اأخــرى  مــرة 
على  ال�صهيوين  للعدو  اآمنة  الفل�صطينية  الأردنية  احلدود  واأ�صبحت   ،
الرغم من اأنها اأكرب حدود واأطول حدود ن حيث ي�صل مداها اإىل اأكرث 
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من 500 كم ، وبذلك ا�صتطاع العدو حتييد الأردن وم�صر ليعي�س باأمان، 
وينفذ م�صروعه يف ال�صتقرار على اأر�س فل�صطني .

ومع تهديد ال�صعب الفل�صطيني والأمة العربية فاإن التهديد يلحق 
الإن�صانية جمعاء ، ومن املعروف اأن ال�صتعمار ا�صت�صعف ال�صعوب الفقرية  
واأذّلها ، فلي�س من الغريب اأن تكون اأداته ال�صهيونية اأي�صاً معادية لكافة 
�صعوب الأر�س تلك ال�صعوب التي ترف�س ال�صتعمار وال�صتعباد من قبل 

امل�صتعمرين اأّياً كانت توجهاتهم .
الفل�صطيني  ال�صعب  هــدد   1948 منذ  ال�صهيوين  الكيان  وجــود  اإن 
ودعم   ، وا�صتنزفها  العربية  الأمـــة  وهــدد  و�صتته  اأر�ــصــه  على  وا�صتوىل 
�صعوبها  لتقمع  لال�صتعمار  اأداة  لتكون  املنطقة  يف  املم�صوخة  الأنظمة 
وتذلها وتبعدها عن جوهر ال�صراع وهو ق�صية فل�صطني ، وهدد العامل 

الإ�صالمي ليظّل متفرقاً ل تقوم له قائمة .
لذلك كله :

ال�صهيوين هو �صراع  العدو  ال�صراع مع  اأن  ال�صقاقي  الدكتور  يرى 
حترير  م�صوؤولية  امل�صوؤولية  اأن  ويــرى   ، وا�صح  ا�صتعماري  م�صروع  على 
وم�صلمني  وعـــرب  فل�صطينيني  مــن  اجلميع  عــاتــق  على  تقع  فل�صطني 
و�صعوب م�صت�صعفة اأينما وجدت ، وعلى اجلميع اأن يدرك هذه امل�صاألة ، 
ويدرك اأن كل اإن�صان يتحتم عليه اجلهاد �صد هذا العدو حتى يزول من 

الوجود ، ويزول معه امل�صروع ال�صتعماري الغربي لالأبد .

)•( كاتب فل�سطيني
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»اإ�شرائيل« ونظام التجزئة 
يف منظور ال�شهيد فتحي ال�شقاقي

�أبو جهاد طلعت )•(
   

الذي  املنظم  النهب  قاعدة  على  الغرب  يف  ال�صناعية  الــثــورة  قامت 
قامت به جحافل الغرب ال�صتعماري التي تقدمت لل�صيطرة على الوطن 
الدائم  النهب  جدلية  خــالل  ومــن  ال�صليبية.  احلـــروب  اأثــنــاء  العربي 
يقول  كما  دفعته  قوة  فائ�س  الغرب  امتلك  الباهرة  ال�صناعية  والثورة 
على  لي�س  لكن  العربي،  الوطن  اقتحام  فكرة  جتديد  باجتاه  ال�صقاقي 
اأ�صا�س ع�صكري واقت�صادي فح�صب بل من خالل حرب �صاملة لتكري�س 
الداخلية،  الــقــدرة  مــنــابــع  وتــدمــري  نفو�صنا،  يف  لال�صتعمار  القابلية 
العربية  لــالأمــة  واحلــ�ــصــاريــة  والــفــكــريــة  العقيدية  املــكــونــات  وحتطيم 
وتغيري اأمناط املعي�صة والإنتاج فيها مبا يخدم م�صاحله ويحقق التبعية 
له. وقد ارتكزت احلرب ال�صاملة على حماور التجزئة والتغريب واإقامة 

الكيان ال�صهيوين.
   منذ بداية القرن الع�صرين تطلع العرب اإىل التحرر من ال�صتبداد 
العثماين وبناء دولتهم العربية املوَحدة، واإذا كانوا قد ا�صتطاعوا التحرر 
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امل�صتقلة  دولتهم  بناء  من  يتمكنوا  مل  فاإنهم  العثمانية،  ال�صيطرة  من 
لأنهم كانوا �صحية ملوؤامرات دولية كر�صت حالة التجزئة والتخلف، من 
خالل اتفاقية �صايك�س بيكو التي �صيغت من اأجل متزيق املنطقة واإقامة 
يف  وذلك   .1917 بلفور«  لـ»وعد  تطبيقاً  فل�صطني  يف  ال�صهيوين  الكيان 
لإقامة  ال�صهيونية  واحلركة  لال�صتعمار  الإ�صرتاتيجية  الروؤية  اإطــار 
وطن قومي لليهود يف فل�صطني، حيث �صعت هذه الأطــراف منذ بداية 
القرن لإ�صقاط الدولة العثمانية»الرجل املري�س« التي كانت تعاين من 
ال�صعف والتخلف. وما اأن انهارت اخلالفة العثمانية حتى تقدموا باجتاه 
متزيق املنطقة واإقامة نظم جديدة، بالعتماد على العائالت الإقطاعية 
والنخب العميلة املرتبطة بال�صتعمار وال�صهيونية. فبينما كانت مهمة 
ال�صريف ح�صني قيادة الثورة العربية لطرد الأتراك من الوطن العربي، 
�صرق  اإمـــارة  لإقــامــة  اإىل فل�صطني  ابــنــه عبد اهلل الجتـــاه  كــانــت مهمة 
ال�صرقية»للدولة  اأجل تامني احلدود  الأردن »لآل ح�صني بن علي« من 
اليهودية« التي ت�صكل جوهر املخططات ال�صتعمارية. وقد اأخذ الأمري 
عبد اهلل بن احل�صني على عاتقه هو وم�صت�صاره اخلا�س �صابط املخابرات 
التن�صيق الأمني والع�صكري واللوج�صتي  الربيطاين كلوب با�صا، مهمة 
عملهم  وت�صهيل  ال�صهيونية،  احلركة  قــادة  مع  واخلدمي  واملعلوماتي 
امل�صتعمرات  واإقامة  والغربية  ال�صرقية  ال�صفتني  يف  الأرا�صي  �صراء  يف 
ابنه الأمري في�صل بن احل�صني  ال�صهيونية يف فل�صطني. وكانت مهمة 
لإقامة �صورية ال�صغرى يف بالد ال�صام مقابل توقيعه على وثيقة متنح 
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اليهود حق الهجرة اإىل فل�صطني، وكانت مهمة ابنه غازي اإقامة العراق، 
بينما كان الفرن�صيون يقيمون دولة الطوائف يف لبنان.

ال�صريف  على  بالثورة  القيام  �صعود  اآل  العزيز  عبد  دور  كان  وبينما 
ح�صني يف مكة لطرده واأبنائه من �صبه اجلزيرة العربية، كانت راية اآل 
التي  �صعود  اآل  العربية معلنة قيام دولة  �صبه اجلزيرة  �صعود ترتفع يف 
الرحمن  عبد  ابــن  العزيز  عبد  ال�صلطان  )اأنــا  بقوله:  موؤ�ص�صها  اأعلن 
الفي�صل اآل �صعود اأقر واأعرتف األف مرة لـفخامة ال�صري بر�صي كوك�س 
مندوب بريطانيا العظمى ل مانع عندي من اإعطاء فل�صطني للم�صاكني 
اليهود اأو غريهم كما تراه بريطانيا التي ل اأخرج عن راأيها حتى ت�صيح 
�صناعة  بخرائط  تتقدم  بريطانيا  كانت  ذلك  مع  وبالتوازي  ال�صاعة(. 
واآل  ثــاين  واآل  حمد  واآل  ال�صباح  عــائــالت  خــالل  مــن  اخلليج  اإمــــارات 
م�صر  كانت  الإمــام  عائلة  نظام  حكم  حتت  اليمن  كــان  وبينما  قابو�س، 
حتت �صيطرة عائلة اآل حممد علي. وكان املغرب العربي يرزح حتت نري 
التي  التجزئة  رايــات  ارتفعت  وعندما  والإيطايل.  الفرن�صي  ال�صتعمار 
علم  يرفع  غوريون  بن  كان  العربية  العوا�صم  يف  بيكو  �صايك�س  اأنتجها 
اإ�صرائيل« يف القد�س. ولكي ترتفع  الكيان ال�صهيوين ويعلن قيام»دولة 
راية»اإ�صرائيل« يف �صماء املنطقة العربية كان ل بد اأن ترتفع رايات نظام 
التجزئة، ذلك اأن العالقة بني نظام التجزئة و»اإ�صرائيل« عالقة ع�صوية 
وجدلية. وكما قال ال�صقاقي»اإ�صرائيل والأنظمة وجهان لعملة واحدة«. 
الأنظمة  الغزاة«، فاإن عدداً من  باأن»الطغاة يجلبون  العرب  وكما قالت 
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ال�صتعمار  ن�صبها  عائالت  عبارة عن  اخلليج  اأنظمة  �صيما  ول  العربية 
الغربي ومكنها يف اأر�س العرب كي تخدم م�صاحله، وهي لي�صت اأكرث من 
جمرد اإدارات تاأمتر باأوامر الدول ال�صتعمارية واأعداء الأمة ول متلك 

اإرادة حرة.
اأما قادة الكيان ال�صهيوين وال�صتعمار الغربي فلم يكن لديهم مانعاً 
من اأن تتحدث هذه الأنظمة بالوطنية وحماربة الأعداء، واأن تتظاهر يف 
خطابها باأنها �صد»اإ�صرائيل«، وقد ذكرت غولدا مائري يف مذكراتها اأنها 
يف كثري من املرات التي كانت تلتقي �صرا بامللك عبد اهلل يف عمان، كان 
كثري من القادة الأردنيني املرافقني للملك يطلبون منها اأن تهاجمهم 
ويخدعوا  وطنية  اأكــرث  يظهروا  اأن  اأجــل  من  الإذاعة»الإ�صرائيلية«  يف 
�صعبهم، وقد �صبق للمخابرات»الإ�صرائيلية« اأن مررت معلومات لالأنظمة 
مركز  كانت»اإ�صرائيل«  اإقامتها  ومنذ  حمتملة.  ع�صكرية  انقالبات  عن 
ال�صر واأداته يف املنطقة، واليوم قطر واآل �صعود وعربان اخلليج يقومون 
اأن  الأمــة. وميكن  اأعــداء  نيابة عن  ال�صر  لن�صر  كــاأداة  الوظيفي  بالدور 
النق�صام  لتعميق  ال�صيا�صي  املــال  خــالل  مــن  فل�صطني  يف  ذلــك  نلم�س 
واإدامة احل�صار، واتهام حركة حما�س باأنها ا�صطلعت بدور كبري جداً يف 
خمطط اغتيال النائب العام ه�صام بركات، وذلك مقدمة لإدراج حما�س 
على قائمة احلركات الإرهابية يف م�صر. وميكن اأن نلم�صه اأي�صاً يف لبنان 
من خالل ال�صيارات املفخخة لرتويع املدنيني يف حماولة لإجبارهم على 
التعاون  دول جمل�س  اإ�صدار  املقاومة، ومن خالل  م�صروع  التخلي عن 
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اخلليجي قرار اعتبار قادة الف�صائل والتنظيمات املنبثقة عن حزب اهلل 
خالل  من  �صورية  يف  وكذلك  اإرهــابــيــة.  منظمة  من  جــزءاً  له  والتابعة 
اأمد  امل�صلحة لإدامة  �صناعة ومتويل ودعم وت�صليح وتوجيه اجلماعات 
والق�صف  الدموية  احلــرب  خــالل  من  اليمن  ويف  الــدامــي.  ال�صتنزاف 

املجنون لتدمري اليمن وحموه من اخلريطة ال�صيا�صية.
بعد ف�صل النظام الر�صمي العربي يف معركة حترير فل�صطني ظهرت 
العربية  ال�صعوب  اإرادة  عــن  يعرب  بديل  كخيار  الفل�صطينية  املــقــاومــة 
بزغ  التي  اللبنانية  املقاومة  جــاءت  ثم  ال�صهيوين،  الكيان  مواجهة  يف 
جنمها يف اجلنوب اللبناين، وت�صاعدت يف قطاع غزة وال�صفة الغربية، 
تهديداً  و�صكلت  جديدة  حتديات  ال�صهيوين  الكيان  على  فر�صت  حيث 
ا�صرتاتيجياً مل�صتقبله الوجودي يف املنطقة. وقد جت�صد ذلك يف املواجهات 
التي خا�صتها املقاومة مع اجلي�س ال�صهيوين منذ عام 2006 حيث خرج 
العدوانية على قطاع غزة من  ذلياًل، ثم يف احلــروب  مهزوماً مدحوراً 
اأجل اأن الق�صاء على املقاومة واإنهاء وجودها، اإذ �صن اجلي�س ال�صهيوين 
وقف  لكنه   )2014  -2012  -2008( وح�صية  معارك  ثــالث  القطاع  على 
املقاومة يف  الأر�ـــس، ومــازالــت  اأمــام مقاومة نزلت عميقاً حتت  عــاجــزاً 
اأينما  ال�صهيونية  والتجمعات  املدن  كل  بق�صف  تهدد  وفل�صطني  لبنان 
وجدت على اأر�س فل�صطني املحتلة. اأمام تعاظم حتدي املقاومة وعجز 
ال�صهيوين وتــاأمــني جبهته  الــكــيــان  الإ�ــصــرائــيــلــي عــن حــمــايــة  اجلــيــ�ــس 
بالدين،   يت�صرت  الــذي  الإرهــاب  املنطقة يف متاهة  اإدخــال  الداخلية، مت 
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وهو نتاج  فكر مغلق ظهر قبل منت�صف القرن الأول الهجري، ا�صتن�صخه 
وا�صتولده يف الغرب )حتالف مراكز ال�صت�صراق والأبحاث واملال والأمن 
ودهاقنة ال�صيا�صة( فاأجنب»داع�س« الذي احت�صنه ورعاه وموله اآل �صعود 
واأخرجوه لنا من القمقم»كوح�س ب�صري«، والذي جاء ليحطم املقد�صات 
من  والعرقية،  والطائفية  املذهبية  با�صم  والأولويات  والقيم  والثوابت 
حماية  والــدم  الفنت  بحور  يف  واإغراقها  الأمــة  وتفتيت  ا�صتنزاف  اأجــل 
داع�س  »اإن  املنطقة. تقول هيالري كلنتون  والغرب يف  اإ�صرائيل  مل�صالح 
الأو�صط«،حيث  ال�صرق  منطقة  تق�صيم  اإىل  تــهــدف  اأمــريكــيــة  �صناعة 
الدفاع  يــوم 2013/7/5. وقـــال وزيـــر  »داعــ�ــس«  اإعـــالن  مت التــفــاق على 
دويالت طائفية.  لت�صبح  ذاهبة  �صورية  يعلون:»اإن  مو�صيه  الإ�صرائيلي 
وقال  الــقــريــب«.  امل�صتقبل  يف  مــوحــدة  تكون  لــن  نعرفها  التي  و�ــصــوريــة 
وزير اخلارجية الأمريكي جون»اإن �صورية املوحدة والدميقراطية التي 
لكل اأبنائها لن تكون يف عهد ب�صار الأ�صد«. وقال مو�صيه �صاريت»اإنه ل 
�صمان لبقاء اإ�صرائيل يف هذه املنطقة اإل اإذا مت حتويل دولها العربية اإىل 

دويالت طائفية«.
ومع فزاعة داع�س بداأت تظهر خرائط ل�صايك�س بيكو جديد لتمزيق 
رئي�س  م�صت�صار  يوؤكد  وعرقية،  ومذهبية  طائفية  دويــالت  اإىل  املنطقة 
هاآرت�س  ب�صحيفة  له  ت�صريح  يف  غولد،  دوري  ال�صهيوين  العدو  وزراء 
ال�صهيونية، اأن ما يحدث الآن يف املنطقة العربية هو نقطة خللق �صرق 
وطموحات  لأمنيات  حتقيقاً  ويعد  الفو�صى،  فيه  تعم  خمتلف  اأو�ــصــط 
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بالتطورات  جــداً  املهتمني  ال�صهيونية  ال�صيا�صة  �صانعي  لــدى  بعيدة 
حدث  ومما  الآن،  يحدث  مما  م�صتفيد  ال�صهيوين  فالكيان  الإقليمية، 
من قبل، وهو يعمل من اأجله دائماً وفق ا�صرتاتيجية �صهيونية تعتمد 
احلروب  ون�صر  العربية،  البلدان  يف  والعرقي  الطائفي  ال�صراع  تاأجيج 
لإحداث  الإ�صرائيلية  اجلهود  تتوقف  ال�صتقرار.ومل  وعدم  والنزاعات 
املوظف  ينون  عوديد  قدم  فقد  العربي،  الوطن  يف  والتجزئة  النق�صام 
يف اخلارجية الإ�صرائيلية، درا�صة خطرية بعنوان»ا�صرتاتيجية اإ�صرائيل 
يف الثمانينيات«، ركز فيها على �صرورة جتزئة العامل العربي واإ�صعافه.

    اإن اإ�صرتاتيجية تفتيت الدول العربية التي تبنتها املنظمة ال�صهيونية 
اتفاقية  ق�صمته  الــذي  العربي  العامل  )اأن  وراأت  ال�صتعمارية  والـــدول 
�صايك�س بيكو اإىل 19 دولة يجب امل�صي لتق�صيمه من جديد اإىل دويالت 
�صعيفة كثرية(، ل ت�صكل اأي تهديد للكيان ال�صهيوين واأن تفتيت �صورية 
والعراق وبقية الدول العربية �صيكون �صمانة لأمن الكيان ال�صهيوين 
و�صالمته.واأكدت املنظمة ال�صهيونية اأن ا�صرتاتيجية التفتيت هي جزء 
للكيان  املجال احليوي  الهامة يف  العليا والق�صايا  الأمنية  امل�صالح  من 
املتعاقبة  ال�صهيونية  احلكومات  تبني  ال�صروري  من  واأنــه  ال�صهيوين، 
�صيا�صة دعم الأقليات غري العربية، وتاأييد طموحاتها ورغباتها يف اإقامة 
كيانات م�صتقلة لها على ح�صاب الدول القائمة ودعم امليول النعزالية 
يف العامل العربي.وبدرجة ما جنحوا بف�صل النخب املتغربة التي قادت 
وامراء  الف�صاد  ملوك  من  اأمريكا  اأدوات  وبف�صل  ال�صيا�صية  احلــركــات 
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التي  واملقدرات  ال�صيا�صي واخلــربات  املال  العار، وبف�صل  اخلزي وحكام 
�صمودنا  ومرتكزات  قوتنا  مقومات  حتطم  لكي  القيادات  لهذه  ُقدمت 
الداخلية، ولكي تثري فينا النعرات الطائفية واملذهبية والعرقية وتغر�س 

يف اأجيالنا اجلهل والفقر والتخلف وال�صتبداد والتبعية للخارج.
اإن الغرب يواجهنا بحرب �صاملة لذلك ل بد اأن نواجهه بحرب �صاملة 
وكما قال ال�صقاقي»اإن م�صالة حترير فل�صطني هي م�صالة م�صروع ينظم 
وفكرية  ثقافية  بحرب  ال�صاملة  العدو  حرب  على  ويــرد  الأمــة  اإمكانية 
واقت�صادية واأمنية وع�صكرية... ويبقى دور املجاهدين يف فل�صطني هو 
وك�صف  طاقته  وا�صتنزاف  وم�صاغلته  العدو  �صد  اجلهاد  فري�صة  اإحياء 
ال�صراع معه  واإدامــة  ي�صتطيع ومنن قدراته  ما  الب�صع، وتدمري  وجهه 
واإبقاوؤه حياً حتى وحدة الأمة وحتقيق الن�صر والت�صدي ملوؤامرة ت�صفية 
الق�صية التي يوؤججها الغرب«. ورغم ويالت احلرب ونتائجها الكارثية 
ويدعمها  دعمها  التي  التق�صيم  موؤامرة  يرف�س  العربي  ال�صعب  اأن  اإل 
ال�صتعمار الغربي خدمة للكيان ال�صهيوين، ول ميكن اأن يقبل ال�صعب 
مل�صروع  رافــعــة  مقاومته  و�صتبقى  جــديــد،  مــن  الـــدول  تفتيت  الــعــربــي 

النهو�س العربي نحو الوحدة واحلرية والتقدم.

)•( قيادي يف حركة �جلهاد �لإ�سالمي يف فل�سطني 
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البعد القراآين 
وحتمية زوال ) اإ�شرائيل (

يف فكر ال�شهيد القائد فتحي ال�شقاقي 

د. ح�سن �لبا�ص )•(

تقف  الإ�ــصــالمــي  اجلــهــاد  حلــركــة  النظري  التاأ�صيل  نــراجــع  عندما 
وهذه   ، ال�صقاقي  فتحي  ال�صهيد  الدكتور  روؤيــة جديدة طرحها  اأمامنا 
الروؤية ا�صتندت على بعد واقعي واآخر تاريخي وبعد قراآين ، وارتبطت 

هذه الأبعاد ببع�صها بحيث ل تنف�صل عن بع�صها .
غري اأن البعد القراآين ياأخذ حّيزاً مهماً يف هذه الروؤية ، وت�صكل الآيات 
ال�صبع الأوىل  من �صورة الإ�صراء وجوهر هذه الروؤية من اأن هناك اآيات 

اأخرى توؤّكد ما جاء يف الآيات ال�صبع الأوىل من �صورة الإ�صراء .
ل فاإن كتاب  املنهج  وملا كان هذا املو�صوع وا�صعاً ويحتاج اإىل �صرح مف�صّ
حني  ولكننا   ، كامل  ب�صكل  امل�صاألة  ح  يو�صّ ال�صهيد  الدكتور  كتبه  الــذي 
ن�صطر اإىل تلخي�س الروؤية يف �صفحتني فاإننا جند اأنف�صنا م�صطرين 

اإىل الرتكيز ال�صديد بحيث تعطي كل جملة اأبعادها بدقة .
عندما ننظر اإىل الآيات ال�صبع الأوىل من �صورة الإ�صراء ، وجند اأنها 
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تختزل تاريخ ال�صراع منذ زمن بعيد وحتى اليوم .
اآية واحدة وهي الأوىل تتحدث  الإ�صراء ومل نر �صوى  �ُصّميت �صورة 

عن معجزة الإ�صراء 
يقول تعاىل : {�صبحان الذي اأ�صرى بعبده لياًل من امل�صجد احلرام 
اإىل امل�صجد الأق�صى الذي باركنا حوله لرنيه من اآياتنا اإّنه هو ال�صميع 

الب�صري } الإ�صراء1
امل�صجد  وهما   ، مقّد�صني  مكانني  �صبحانه  اهلل  حــدد  الآيـــة  هــذه  يف 
وهي  املعروفة  ليبني معجزته  بينهما  ربط   ، الأق�صى  وامل�صجد  احلــرام 
الإ�صراء بالنبي �صلى اهلل عليه واآله و�صلم من مكة اإىل القد�س ، ومل نر 
هذا  �صوى  �صبحانه  اهلل  اختارهما  مكانني  بني  ربطاً  الكرمي  القراآن  يف 
الربط بني امل�صجد احلرام وامل�صجد الأق�صى ، ثم ينتقل اإىل الآية الثابتة 
لبني  فيه هدى  الــذي  وكتابه  ال�صالم  عليه  النبي مو�صى  ليتحدث عن 

اإ�صرائيل ، وفيه حتذير باأل يتخذوا من دون اهلل وكيال .
يقول تعاىل :{واآتينا مو�صى الكتاب وجعلناه هدى لبني اإ�صرائيل األ 
تتخذوا من دوين وكيال ذرية من حملنا مع نوح اإنه كان عبداً �صكورا}   

ثم ينتقل اإىل الآية املف�صل حيث يقول :{وق�صينا اإىل بني اإ�صرائيل 
يف الكتاب لتف�صّدن يف الأر�س مرتني ولتعلّن علوا كبريا}

اإ�صرائيل وم�صمونه  بني  على  امل�صبق حكماً  لقد ق�صى اهلل يف علمه 
اأنهم �صيف�صدون يف الأر�س مرتني وكل اإف�صاد يرافقه علو .

اختلف املف�صرون يف احلديث عن هذا احلكم الإلهي ولكن املدقق يف 
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الآيات ال�صبع �صريى ما يخالف تف�صرياتهم.
قبل  هــو  وزمــنــه  مّت  قــد  الأول  الإفــ�ــصــاد  اإن  ال�صقاقي  الدكتور  ويــرى 
البعثة وبعدها ب�صنوات ، وقد حتّكم بنو اإ�صرائيل واليهود باملال يف اأنحاء 
اجلزيرة العربية  ، وبلغ اإف�صادهم ذروته يف بداية البعثة ، واجلميع يعلم 
العالقة بني النبي �صلى اهلل عليه واآله و�صلم وبني اليهود منذ هجرته 
نق�س  ثم   ، املدينة  يف  الإن�صاين  املــدين  الد�صتور  واإ�ــصــداره  املدينة  اإىل 
اليهود العهود وحماولتهم امل�صتمرة يف تاأجيج العداء للنبي �صلى اهلل 
من  وطردهم  معهم  ال�صراع  احتدم  ثم   ، وللم�صلمني  و�صلم  واآلــه  عليه 

اجلزيرة نهائياً والق�صاء على قوتهم يف خيرب و�صمال اجلزيرة .
ويف عهد عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه ُفتحت القد�س �صلماً ، وقد 
اأ�صارت الآية اخلام�صة من �صورة الإ�صراء اإىل ذلك بقوله تعاىل :{فاإذا 
جاء وعد اأولهما بعثنا عليكم عبادًا لنا اأويل باأ�س �سديد فجا�سوا 

خالل الديار وكان وعدًا مفعول}
فالوعد الأول يت�صمن دخول امل�صلمني اإىل القد�س وهم عباد خا�صون 
اإن دخول  امل�صادر  وتقول  الإ�ــصــالم،  اأمــة  بهم  واملق�صود  لنا(  )عــبــاداً  هلل 
امل�صلمني اإىل القد�س �صكل اأكرب نك�صة لليهود لأنهم يّدعون اأن قبلتهم 
القد�س ويّدعون اأن الهيكل ُبني هناك واندثر ، على الرغم من اأن القد�س 

وفل�صطني كانتا حتت �صيطرة الحتالل الروماين .
ثم يرد قوله تعاىل : {ثم رددنا لكم الكرة عليهم واأمددناكم باأموال 

وبنني وجعلناكم اأكرث نفريا}
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احتاللهم  يف  اليهود  اأن  وهــي  مهمة  نقطة  اإىل  ت�صري  الآيـــة  وهـــذه 
الكرة عليهم}  يوؤّكد قوله تعاىل :{ثم رددنــا لكم  لالأق�صى وفل�صطني 
املدد  ، و�صار لديهم  القد�س  امل�صلمني واحتلوا  اليهود على  انت�صر  وقد 
الب�صري واملايل والقوة الع�صكرية حتى عجز العرب عن النت�صار عليهم، 

ولكن ق�صاء اهلل غري ق�صاء الب�صر وت�صورهم .
فاإذا  اأ�صاأمت فلها  واإن  اأح�صنتم لأنف�صكم  اأح�صنتم  ويقول تعاىل :{اإن 
اأول  دخلوه  كما  امل�صجد  وليدخلوا  لي�صووؤوا وجوهكم  الآخــرة  جاء وعد 

مرة وليتربوا تتبريا}
فعلى الرغم من كل ما يفعلونه اإن كان اإح�صانا لأنف�صهم اأو اإ�صاءة فاإن 
�صياأتي عباد اهلل اخلا�صون  الثاين  الوعد  فــاإذا جاء   ، ق�صاء اهلل �صينفذ 
كما  الأق�صى  امل�صجد  اهلل  عباد  يدخل  ثــم  اأوًل  اليهود  هـــوؤلء  ويــذلــون 
دخلوه اأيام عمر ، ثم يدمرون ماعلوا من هوؤلء اليهود تدمرياً كاماًل .

فوعد اأولهما الدخول الأول اأيام الفتح الإ�صالمي ، ووعد الثانية – 
الآخرة – �صياأتي على اأيدي عباد لنا ، مع الختالف يف اآلية الوعد الأول 
والوعد الثاين ، ففي الأول ) جا�صوا خالل الديار دون حرب اأو قتال ( 

ويف الثاين 0 اإذلل ودخول وتدمري الف�صاد والعلو ( 
ومن املالحظ يف الآية الأخرية اأن الأفعال جاءت م�صارعة ) لي�صووؤوا 
اختالف كبري مع  امل�صارعة  الأفعال  اأبعاد  ( ويف  – يتربوا  – ليدخلوا 
الأفعال املا�صية التي وردت قبلها 0 جاء بعثنا – جا�صوا ( فالأمر م�صى 
دّلت  الأمـــور م�صتمرة  مــازالــت  الــثــاين   الوعد  الأول ولكن يف  الوعد  يف 
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عليها الأفعال امل�صارعة يف الآية ال�صابعة .
على اأية حال فالروؤية التي طرحها الدكتور ال�صقاقي يف املنهج عاد 
اإىل اآيات كثرية تتحدث عن اليهود ن وعاد اإىل اأحاديث عديدة لر�صول 
اأخريا  يت�صح  الروؤية بحيث  وتكاملت  و�صلم   واآلــه  اهلل �صلى اهلل عليه 
وهذه   ، اليهود  املحتلني  على  بالن�صر  الأمــة  يب�صر  الكرمي  الــقــراآن  اأن 
حتمية اإلهية لبد نافذة ، اللهم اجعلنا ن�صهدها ون�صهد الن�صر وحترير 

الأق�صى.

)•( باحث و�أكادميي فل�سطيني ـ
)••( توفاه �لله يوم 2016/4/27 )رحمه �لله(
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الثورة الإ�شالمية 
يف فكر الدكتور فتحي ال�شقاقي ) رحمه الله (

�ل�سيخ �لدكتور حممد �لبحي�سي )•(

فتحي ال�صقاقي ) رحمه اهلل ( واحد من اأبناء جيٍل ، فتح عينيه على 
احلركة  ترّبت  التي  ال�صتكبار  قــوى  عليه  تكالبت  �صعب  وماأ�صاة  نكبة 
ال�صهيونية على عينها ويف ح�صنها، وخذلته اأنظمة زعمت يف العلن اأنها 
تقف معه واإىل جــواره ، وهي يف احلقيقة متواطئة مع عــدّوه ، وت�صّهل 
لهذا العدو تنفيذ م�صروعه الإحاليل يف اقتالع �صعب �صربت جذوره يف 

الأر�س التي تعاقبت عليها اأجياله لآلف ال�صنني ...
فتح الطفل عينيه على خميم اللجوء الذي ولد فيه ، ون�صاأ وهو يرى 
فّتت  وقــد   ، ديارهم  عن  بعيداً  الكبار يف �صمت حزين  يرحل  كــان  كيف 
الأما�صي، يجرّتون  يتحّلقون يف  كانوا  وكيف   ، اأكبادهم  والأ�صى  احلزن 
حكايات الوطن الذي �صاع يف غفلة ويف حلظة كاأنها احللم اأو هي اأق�صر...
كاأن مل يكن بني احلجون اإىل ال�صفا ... اأني�س ومل ي�صمر مبكة �صامُر
بنهب  يكتف  مل  املغت�صب  الــقــاتــل  اجلـــالد  اأن  كيف  الطفل  و�ــصــاهــد 
الأر�س وطرد اأهلها ، بل عاود اإجرامه وها هو يطارد �صحيته يف عدوان 
اإثر عدوان ، وي�صمع �صوؤال النا�س فيما ي�صبه ال�صراخ : اأين العرب واأين 
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امل�صلمون ؟؟! وما العمل ؟ وما هو دور الوطنيني الفل�صطينيني يف تنظيم 
وتفعيل ال�صعب وتوجيه قواه واإطالق اإرادته ؟

وما هو دور الإ�صالم يف معادلة ال�صراع الوجودي الذي ُفر�س على 
فل�صطني والأمة ؟

والقرار  الإرادة  واحــتــواء  م�صادرة  يف  العربية  الأنظمة  دور  هو  ومــا 
الفل�صطيني ل�صالح تكري�س امل�صروع ال�صهيوين ؟

ويف ذلك الوقت كانت هذه الأ�صئلة جتول بحرقة واإحلــاح يف الذهن 
اإىل كل  ال�صباب  ال�صتات، وتدفع  �صوارع خميمات  ، وجتوب  الفل�صطيني 
ال�صبل التي رفعت على مداخلها ويف جنباتها �صعارات التحرير والعودة 

با�صم فل�صطني ..
احلزبي  العمل  �صاحات  يف  م�صرتكاً  الفل�صطيني  احل�صور  واأ�صبح 

والتنظيمي العربي على اأمل واحد هو : العودة اإىل الوطن ال�صليب ...
انــخــرطــوا يف هذا  الــذيــن  مــن هـــوؤلء  ال�صعيد واحـــداً  ال�صهيد  وكـــان 
النا�س  �صمع  قد مالأت  النا�صر(  )عبد  وكانت م�صر   ، ال�صيا�صي  امل�صهد 
باحلديث عن مقارعة ال�صتعمار ، والوحدة العربية واحلرية ، مّما هّز 
وجدان ذلك الفتى ، و�صحنه باأمل ورجاء �صرعان ما اأفل مع هزمية 1967 
وما اأحدثته من اإحباط لّف الواقع العربي وطغى عليه ، وهو ما و�صع 
الذي  املحتل  اأمــام  لوجه  وجهاً  ال�صهيد  جيل  من  الفل�صطيني  ال�صباب 
كانوا ي�صمعون عنه ول يكاد يرونه ، وتغرّيت معايري التفكري لدى هوؤلء 
ال�صباب لي�صبح الهّم الأكرب مواجهة املحتل املبا�صر ، يف الوقت الذي عال 
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فيه احلديث عن البديل الفل�صطيني الثوري الذي �صياأخذ بيده ق�صيته 
العمليات  فكانت   ، الهزمية  كّدرتها  التي  الوجوه  اإىل  الإ�صراق  ويعيد   ،
دللة  الغربية يف  ال�صفة  اإىل  وامتدت  انطلقت من غزة  التي  الفدائية 
والرتاب  الوطن  النكبة على وحــدة  بعد  ما  تاريخ  مــّرة يف  بالغة ولأول 
الفل�صطيني الذي كان موّزعاً بني هذا النظام وذاك يف م�صر والأردن ...
النا�س  اجتاحت  التي  الُكربى  الأمــل  النك�صة وخيبة  اإثــر هذه  وعلى 
وباخل�صو�س ال�صباب ، وكاأمٍر فطري اأخذ النا�س يعودون اإىل الإ�صالم ، 

لعّلهم يجدون عنده هذه املّرة اجلواب الكايف والدواء ال�صايف .
�صاركت  التي  وهي  امل�صلمني  الأخــوان  جماعة  اإىل  ال�صقاقي  فاندفع 
يف معارك فل�صطني يف العام 1948 ، وحتظى ب�صمعة واحرتام مقّدر من 
ال�صعوب التي راأت فيها اإمكانية اأن حتمل الراية وتتقّدم ال�صفوف جنباً 
الكيان  مع  املواجهة  معمعة  دخلت  التي  الأخــرى  القوى  مع  جنب  اإىل 

املحتل .
وبعد نقا�صات وحوارات مطّولة بني ال�صاب فتحي وبع�س اإخوانه من 
قيادات هذه اجلماعة ، اكت�صف ال�صقاقي ذلك البون ال�صا�صع بني ما كان 
التي  ، وما هو واقع وم�صيطر على تفكري اجلماعة  اأو يتوهمه  يتوقعه 
كانت ترفع �صعار الرتبية واأ�صلمة املجتمع ، ومواجهة التيارات الأخرى 
املخالفة ، ومل يكن )للجهاد(  �صد املحتل مكان يف قامو�س عملها ، ول 
يف  يــرون  ل  م�صلمني  وراءه  تاركاً  بهدوء  فان�صحب   ، اأفكارها  اأجندة  يف 

فل�صطني اأولوية يف م�صروعهم ...
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ويف  الــقــراآن  �صطور  يف  فل�صطني  عــن  الباحث  القلق  ال�صاب  وينتقل 
من  وهامة  مف�صلية  حركة  يف  م�صر   اإىل  الإ�صالمية  احلركات  برامج 
ولينخرط   ،  ) الإ�صالمية  ال�صحوة   ( ت�صميته  على  ا�صطلح  مــا  عمر 
بكّليته يف هذا الو�صط ، مب�صّراً ومنظّراً مل�صروعه الباحث عن الوحدة يف 
مواجهة التجزئة ، وعن الإ�صالمية يف مواجهة التغريب ، وعن احلرية 
البو�صلة  ا�صطراب  فل�صطني يف مواجهة  ، وعن  ال�صتبداد  يف مواجهة 

وانحراف الأولويات ...
وعبثاً حاول ال�صهيد اأن يجمع �صتات اأطراف هذه ال�صحوة وتر�صيدها 
الأفـــكـــار وع�صبيات  ا�ــصــطــدم بتحّجر  ولــكــنــه   ، الــرّبــاعــيــة  هـــذه  يف خــط 
النغالق احلزبي ، وت�صّخم الأنا التنظيمي ، وا�صطراب املفاهيم حول 

دور الإ�صالم يف هذه املرحلة ، وترتيب اأولوياتها ..
يف هذه الأثناء كان ال�صهيد قد قراأ لعلي �صريعتي ،  ولل�صيد حممد 
وتــاأّثــر بكل   ، البّنا و�صيد قطب  قــراأ ح�صن  كــان قد  ، وكما  ال�صدر  باقر 

هوؤلء ، جاهداً اأن يحّدد الأر�صية امل�صرتكة التي وقفوا عليها ...
و�صرب م�صر يف هذه الفرتة زلزال موقف النظام من اإ�صرائيل وما 
ترّتب عليه من تبعات اأ�صابت يف ال�صميم ق�صية الأمة يف فل�صطني ، وكل 
تعقيداً  الأمــور  وزادت   .. للمحتل  واملقاومة  املواجهة  يتبنى موقف  من 
وانحداراً ، ويف هذه الأجواء الكئيبة املظلمة انفجر نور الثورة الإ�صالمية 
يف اإيران ، ودّوت يف الأر�س �صرخة ال�صعب الإيراين امل�صلم خلف قائده 
،وثورة  وقائدها  الــثــورة  ( مفّجر  عليه  اهلل  ر�ــصــوان   ( الإمـــام اخلميني 
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امل�صت�صعفني .. ثورة الإ�صالم .. ثورة فل�صطني ... ليجد فيها ال�صقاقي 
ذات  وهاهي جتيء حا�صنة   ، عنها ومل يجدها  التي طاملا بحث  �صالته 

امل�صروع ، حيث فل�صطني يف القلب واملركز منه ...
الفرقة  دعــاة  على  رّداً   ) مفتعلة  – �صجة  وال�صيعة  ال�صّنة   ( فكتب 
اأكرث  مقرتباً   ) البديل  الإ�ــصــالمــي  – احلــل  و)اخلميني   ، والنــقــ�ــصــام 
الوحدة  تبّنت  التي  لــالإمــام  الثورية  الــروؤيــة  من   ، اللتحام  درجــة  اإىل 
الإ�صالمية مقابل جتزئة الأمة ، و ) ل�صرقية ول غربية ( مقابل دعاة 
الت�صريق والتغريب ، واقتالع ال�صتبداد والطغيان من جذوره يف مقابل 
الأنظمة الطاغوتية ، وقطع يد ال�صتكبار يف مقابل ال�صتكبار الأمريكي 
) ال�صيطان الأكرب(، واجتثاث واإزالة الغّدة ال�صرطانية ) ا�صرائيل ( عرب 
تعبئة واإطالق طاقات الأمة يف املواجهة ، والقد�س يف مقابل املوؤامرات 

التي تريد طم�صها ون�صيانها ..
الكربى  الإمــام نه�صته  اأقــام عليها  التي  القواعد  وما كان ملثل هذه 
اأن متر دون اأن يلتحق بها ويرفدها مفّكر ومثّقف وجماهد مثل فتحي 
ال�صقاقي ، كيف وهي التي تتماهى اإىل حد التطابق مع روؤيته وم�صروعه 
التوحد مع هذه  ، ومل يكن  الــذي كّر�س حياته له  النه�صوي  اجلهادي 
مع  اإيــران  يف  الإ�صالمية  الثورة  جمعت  التي  لل�صراع  الواقعية  الروؤية 
ال�صهيد وحركته الوليدة قفزة يف الهواء ، ول مغامرة يقوم بها جمموعة 
من الهواة املتهورين ، ول دفعة عاطفية جمّردة من التعّقل ، بل كانت 
وحقيقة  لطبيعة  واإدراك  ووعـــي   ، م�صرتك  وا�ــصــتــعــداد  قابلية  نتيجة 
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والأ�صدقاء،  الأعـــداء  من  لأطــرافــه  ودقيق  عميق  وت�صخي�س  ال�صراع، 
وثقة ويقني بفعالية وقدرة الإ�صالم على خو�س املواجهة املفرو�صة عليه 
بجماهريه، وبربناجمه اخلال�س الذي ل ت�صوبه لوثة الربامج الهجينة 

التابعة ، ول بربامج الإفراط والتفريط بعناوين اإ�صالمية ...
املجاهدين  العلماء  من  الكثري  بتجارب  ال�صهيد  فكر  تاأّثر  لقد  نعم 
املختار، وعز  اجلــزائــري، وعمر  الــقــادر  الأمــري عبد  اأمــثــال  وامل�صلحني 
الدين الق�ّصام الذي اعتربه ال�صقاقي الأب الروحي للثورة الفل�صطينية 
املعا�صرة ، وتاأّثر به لدرجة اأّنه ت�صّمى با�صمه يف كتاباته التي وقعها با�صم 
احللقات،  ناق�صة  كانت  التجارب  تلك  كل  ولكن   ، الفار�س(  الدين  )عز 
ومل ترتبط مبنهج متكامل تتحرك من خالله جماهري ال�صعب والأمة 
حدود  يف  ظل  وبع�صها   ، ال�صامل  التغيري  م�صروع  واجنــاز  اكتمال  نحو 

الفكرة واملفهوم ومل يخرج اإىل حّيز الوجود العملي ...
عليه(  اهلل  )ر�ــصــوان  اخلميني  الإمــــام  نه�صة  يف  اجتمع  كله  وهـــذا 
والثورة الإ�صالمية يف اإيران ، مّما حدا بال�صهيد اعتبار هذه التجربة هي 

احلل الإ�صالمي والبديل ...
يقول ال�صهيد :» كّنا نعتقد قبل الإمام اخلميني اأنه ل ميكن هزمية 
الإمــام اخلميني وبقيادته   ، ال�صهيوين  الكيان  واإزالــة   ، امل�صتكرب  العدو 
لهذا النت�صار لالإ�صالم العظيم يف القرن الع�صرين ، اأعطانا الأمل باأن 
ويحرر  ال�صاهات  بقية  ي�صقط  اأن  ميكن   ، ال�صاه  اأ�صقط  الــذي  الإ�ــصــالم 

فل�صطني«.
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الفل�صطيني  لل�صعب  اأو�ــصــل  الإ�ــصــالمــيــة  الــثــورة  :»انــتــ�ــصــار  ويــقــول 
ر�صالة:  باإمكان ال�صعوب اأن تهزم جي�صاً حديثاً وتتحرر من التبعية واأن 

ثورة الإ�صالم ل تقاوم«
الذي  اإىل اجل�صد  الثورة احلياة  اأعــادت  :»لقد  اآخــر  ويقول يف مكان 

ظّنوه قد اأ�صبح جثة هامدة ..«
»كلما تقدمنا يف درا�صة الثورة الإ�صالمية يف اإيران فاإننا جند اأنف�صنا 

اأمام حدث عظيم ، وظاهرة ومعجزة يف التاريخ احلديث ..«
»لقد جعل الإمام اخلميني ) ر�صوان اهلل عليه ( حلياة امل�صلمني معنى، 
واأعطاهم الأمل باأن التغيري لي�س ممكناً وح�صب بل وحتمي اأي�صاً ..« ... 
كم كان ملهماً وهو يجعل من جمعة رم�صان الأخرية يوماً للقد�س ، بعد 
�صهر من ال�صيام والقيام والتطهري ، ليدعوا امل�صلمني لتذّكر القد�س ..« 
الذي هزم  الدم  الإ�صالمية يف رحلة  الثورة  ال�صقاقي مع  يلتقي  وهكذا 
ال�صيف ، ويف ثورة امل�صاجد وال�صاحات ، ويف التاأكيد على الذات الإ�صالمية  

ومواجهة ال�صتالب الروحي ، ورف�س الذّلة وال�صت�صالم لالأعداء ...
رحم اهلل ال�صهيد فتحي ال�صقاقي ، ورحم اهلل الإمام اخلميني فخر 

الإ�صالم وامل�صلمني ....
 

)•( م�سوؤول هيئة �لعمل �لديني يف جمعية �ل�سد�قة
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مكانة املراأة ودورها اجلهادي يف فكر
ال�شهيد الدكتور فتحي ابراهيم ال�شقاقي ) رحمه الله (

خا�ص �جلز�ئر 

دور  عــن  يقل  ل  دوراً  التحرير  معركة  يف  متتلك  امل�صلمة  املـــراأة  اإن 
الرجل ، فهي م�صنع الرجال ، ودورها يف تربية الأجيال وتوجيههم دور 
اهلل( حري�صاً  ال�صقاقي )رحمه  فتحي  الدكتور  كان  فقد  وعليه  عظيم، 
على اإبراز دور املراأة امل�صلمة يف احلركة الإ�صالمية، انطالقاً من اإدراكه 
باأنها القيمة الأ�صا�صية يف املجتمع التي باإمكانها اأن تلعب الدور الأ�صا�صي 

يف تربية اأجيال م�صلمة واعية مب�صري الأمة .
دورها  هو  ومــا  اهلل(  )رحمه  ال�صقاقي  فكر  يف  املـــراأة  مكانة  هي  فما 

اجلهادي الذي يراه املعلم ال�صهيد؟
حتتل املراأة امل�صلمة يف فكر الدكتور فتحي اإبراهيم ال�صقاقي )رحمه 
الإ�صالمية  احلركة  اأفرزته  تيار  اأهــم  يعتربها  اإذ   ، عظيمة  مكانة  اهلل( 

املعا�صرة يف قوله )رحمه اهلل( : »املراأة تيار م�صتقبلي جديد«.
 وح�صبه فاإن املراأة مبا متتلك من اأهمية بارزة يف بناء املجتمع ووعيها 

مب�صكالته ، وجب عليها اأن تتفاعل مع اإطارات احلركة الإ�صالمية .
الأ�ــصــرية على  واملـــراأة  الفل�صطينية  املـــراأة  اأن  اهلل(  يــرى )رحمه  كما 
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لــلــمــراأة، وطــرحــت مناذج  وجــه اخل�صو�س قــد قــدمــت عناوين جــديــدة 
والق�صية  الفل�صطينية  الق�صية  دورهــا اجلهادي يف خدمة  عظيمة عن 
الإ�صالمية ب�صكل عام، حيث قال )رحمه اهلل(: »اإّن اأخواتنا ال�صجينات هن 
الفل�صطينيات اللواتي علينا اأن نتذكرهّن، واأن ننا�صل من اأجل اإطالق 
ياٌت اأن  �صراحهّن، بدون قيد اأو �صرط، فاأولئك الرائدات بني الن�صاء َحرمِ
اأمثلة لالأجيال، ومبا �صنعن  الذي ل يرمي، مبا قدمن من  يُكن هّمنا 
علّيان  عطاف  معاً،  لنتذّكر  املوؤمنة  نفو�صهن  يف  م�صرق  تاريخ  من  لنا 
ال�صجينات،  املجاهدات  املنا�صالت  واأخواتهن  عطاينة،  �صربي  وفاطمة 
اإنــهــّن جنــوم على جبني الأمـــة، جنــوم ت�صعد مع حركة ت�صعُد يف زمن 
ي�صعُد ، اإنهّن ن�صاء ينتزعن الفرحة من كبد القهر، فيلدن ما هو اأغلى 
املثال والقدوة والتاريخ الذي يتّعلم فيه الرجال  من الرجال ... يلدن 
كيف ي�صريون،  نحن جميعاً نت�صرب ال�صمو وال�صفافية من �صمودهّن، 
لقد قدمن عناوين جديدة للمراأة، ومالأن امل�صاحات الفارغة مب�صمون 
�صار  وبعدهّن  املـــراأة،  هو  الن�صائية  احلركة  عنوان  كــان  قبلهن  جديد، 
عنوانها هو الإن�صان .. الإن�صان الذي يت�صاوى فيه املجاهد واملجاهدة يف 
الفل ل يف ال�صكل، ويف تفا�صيل اأداء الر�صالة اأمام اهلل، ويف حمل التكليف 
ال�صرعي بالعبادة وباجلهاد، ويف وقت كادت فيه العبادة اأن تكون �صكاًل، 
اأ�صبحن احلالة  الرائدات  املجاهدات  ولكّن  )القلب(،  باأ�صعفه  واجلهاد 

العلنية للحركة الن�صائية امل�صلمة...«
ح ) رحمه اهلل( اأدوار املراأة امل�صتقبلية، وقّدم جملة من املهام  وقد و�صّ
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التي تتنا�صب مع الواقع الذي تعي�صه الأمة يف وقتنا املعا�صر، فلم يقبل 
)رحمه اهلل( بتلك التق�صيمات املجحفة  يف حق املراأة ، �صواء كانت هذه 
ال�صهيد  قدم  اإقليمي، حيث  اأو  اأو طبقي  فكري  اأ�صا�س  على  التق�صيمات 
الدكتور )رحمه اهلل( جمموعة من احلقوق التي تتمتع بها املراأة وكذا 
اأ�صرتها وجمتمعها  التي تقع حتت عاتقها جتاه  الواجبات وامل�صوؤوليات 

واأمتها .
حقوق املراأة يف فكر ال�سقاقي )رحمه اهلل ( :  .1

املراأة  اأن  اهلل(  الدكتور )رحمه  ال�صهيد  يرى  املواطنة :  حق   اأ- 
ت�صتطيع �صمن املنهج الإ�صالمي اأن تبدي راأيها وتعرّب عن ما تراه وما 
تتبناه من اأفكار وقيم، فدورها كمواطنة متتلك حلقوق �صرعية مينحها 

امل�صاركة يف خمتلف التفاعالت ال�صيا�صية والجتماعية والوطنية .
حق امل�ساركة ال�سيا�سية / التمثيل ال�سيا�سي:  فدور املراأة   ب- 
اأهــداف احلركة  ال�صيا�صية وخدمة  امل�صاركة  كمواطنة مينحها احلق يف 
الإ�صالمية، كما يحق للمراأة امل�صلمة اأن متثل غريها من الن�صاء اللواتي 
يطمحّن خلدمة الق�صايا الإ�صالمية، فكان منهم الأ�صريات واملجاهدات 
كرامة  عن  الــدفــاع  يف  خالدة  رمـــوزاً  اأ�صبحن  اللواتي  وال�صت�صهاديات 

الأمة .
واجبات املراأة :  .2

الإ�صالمية، وجــب عليها حتمل  تيارات احلركة  اأهــم  املــراأة هي  كــون 
الدكتور  ال�صهيد  ق�ّصم  لذلك  بها،  املكلفة  اإطــار مهامها  يف  م�صوؤولياتها 
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اإىل  املعا�صرة  امل�صلمة يف حلركة الإ�صالمية  املــراأة  )رحمه اهلل( واجبات 
واجبات ذاتية واأخرى مو�صوعية :

عن  الــذات  ببناء  الواجبات  هــذه  ترتبط  الذاتية:  الواجبات   اأ- 
طريق الفهم ال�صحيح والإدراك الواعي لعنا�صر الهوية الإ�صالمية التي 
تقف باملر�صاد �صد هجمات الغرب الذي يطمح لإلغائها، ومن الأفكار التي 

طرحها ال�صقاقي، ووجب على املراأة فهمها والعمل بها فيما بعد ما يلي:
»نحن اأطروحة الأ�صالة والآخرون هم قطع من التاريخ «.   

والآخرون  ال�صهوات  و  النف�س  على  النت�صار  اأطــروحــة  »نحن    
ميثلون الهزمية والرتاجع«.

»نحن اأطروحة الإيجابية – اإيجابية التم�ّصك بالقيم اخلالدة    
من اإ�صالمنا بينما هم ميثلون ال�صلبية«.

الواجبات املو�سوعية: تقع على عاتق املراأة امل�صلمة م�صوؤولية   ب- 
فهم التحّدي الغربي وهزم امل�صاألة املدنية التي يحاول ت�صديرها لعاملنا 

الإ�صالمي، وذلك من خالل القيام بالواجبات التالية :
الإ�صالمية،  غري  والتعليمية  الرتبوية  ال�صيا�صات  �صد  الوقوف   •

باعتبار املراأة اأم ومدر�صة تتخرج منها الأجيال الواعدة .
• الوقوف مع اخلريات الإ�صالمية يف جمال العمل الجتماعي من 
الجتماعية  الفئات  كافة  مــن  واقــرتابــهــا  الأمــيــة  م�صاريع حمــو  خــالل 
واجلماهريية ل�صتيعاب م�صاكلها متهيداً لرت�صيدها وو�صعها يف ال�صف 

الإ�صالمي الأ�صيل .
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املــراأة �صيغت  اأن ق�صية  الدكتور )رحمه اهلل(  ال�صهيد  يرى  واأخــرياً 
الغربية على  الهجمة  الأهــم يف جوانب  الق�صية  لنا ب�صياغة كانت هي 
ثم  كرامتها  ثم  اإن�صانيتها  ثم  اأنوثتها  املــراأة  لتفقد  الإ�صالمي  املجتمع 
املراأة  ولكن  امل�صلم،  واملجتمع  امل�صلم  البيت  تدمري  اإىل  وينتهي  دينها 
جديدة  واأهــدافــاً  جــديــدة خمتلفة  قيماً  �صيفر�س  الإ�ــصــالمــي  والــواقــع 

كذلك .
بالطائرة،  وُتغرُي  الدبابة،  التي تقود  املراأة  لديه  »نحن نواجه عدواً 
وتقف يف املخترب، وحت�صد يف احلقل، ومازال بع�صنا يجادل حول ال�صماح 
لن اليوم بفعلهن اجلهادي،  للمراأة بدخول امل�صجد، ولكن املجاهدات ُيوؤ�صّ

ملنهج احلركة الإ�صالمية ..«.
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التغريب والتطبيع يف فكر ووعي 
ال�شهيد الراحل فتحي ال�شقاقي

خا�ص غزة

اأمام حجم التغريات الكبرية يف املنطقة،  اأن نقف اليوم  لي�س غريباً 
مناحي  كل  البالغ يف  تاأثريه  يــرتك  اأن  الغرب  هــذا  ا�صتطاع  كم  لندرك 
والقت�صادية  وال�صيا�صية  والإنــ�ــصــانــيــة  والــفــكــريــة  الــثــقــافــيــة  حــيــاتــنــا، 
والجتماعية والع�صكرية، فلم يكن الأمر وليد اللحظة، بل �صمن خطة 

ومنهج متكامل، كان ي�صتهدف الأمة وتاريخها وروحها وثقافتها .
تتوقف جتاه  الغرب  مل  التا�صع ع�صر وحمالت  القرن  فمنذ مطلع 
الأمة، وتكري�س الهيمنة ال�صتعمارية ب�صتى الو�صائل والإمكانات، حتى 
ال�صعوبة،  غــايــة  يف  اأمـــر  للغرب  التبعية  مــن  التخل�س  اأن  نـــدرك  بتنا 
وا�صتئ�صال هذا املر�س يحتاج اإىل عملية دقيقة �صتكلف كثرياً، وهذا ما 
نراه باأم اأعيننا يف ظل ال�صراع الدائر بني اأبناء الأمة ومقاومتها وبني 
الغرب واأدواته باملنطقة، وحجم التاآمر  الذي ي�صتهدف العقل والوعي 
الإ�صالمي، حتى بات التمييز بني احلق والباطل اأمراً يف غاية ال�صعوبة 
والذكاء  املـــوؤامـــرات  بفعل  والــبــ�ــصــرية،  الــوعــي  ميتلك  ل  وملـــن  للعامة 
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الغربي يف ا�صتغالل كل الثغرات التي ت�صمح له باخرتاق العامل العربي 
والإ�صالمي من اأبوابه الوا�صعة .

لي�س غريباً اأن راأ�س حرية امل�صروع الغربي يتمّثل بالكيان ال�صهيوين 
الذي ا�صتطاع الغرب اأن ُيوؤ�ص�س له دولة يف قلب العامل الإ�صالمي على 
اأر�س فل�صطني ت�صّكل قوة متقدمة قادرة على التغيري والتاأثري، وكل من 
خا�س جتربة املواجهة مع هذا العدو يعي متاماً حجم القوة والتاأثري 
الذي ميتلكه هذا العدو، وحجم الرتباط الوثيق بني خمططات الغرب 
الرئي�صية والفاعلة يف  اأدواتــه  كاأحد  ال�صهيوين  العدو  وبني خمططات 
اأي حماولة للنيل من  بــاأي حال من الأحــوال  املنطقة، والتي لن يقبل 
هذا الكيان، بل نرى التطّور يف القبول بهذا العدو و�صوًل اإىل اإمكانية 
التحالف معه من قبل بع�س الأعراب يف مواجهة كل القوى التي حتاول 

النيل منه ومواجهته .
ال�صراع  بني  ذروة  اأن  ال�صقاقي  الدكتور  الراحل  ال�صهيد  اأدرك  لقد 
الوعي  هذا  فل�صطني،  يف  يتمركز  الإ�صالمي  وامل�صروع  الغربي  امل�صروع 
مل يكن عاطفياً بقدر ما كان فهماً لطبيعة ال�صراع الدائر ودور الكيان 

ال�صهيوين باملنطقة.
»الق�صية الفل�صطينية هي بدون �صك من اأهم ق�صايا الوطن العربي 
 – الآن  – حتى  اأربعة قــرون كاملة  تاريخه، فعرب  املرحلة من  يف هــذه 
منها   القريبة  والإ�صالمية  العربية  ال�صاحات  كل  ي�صمل  تاأثريها  كــان 

والبعيدة«)اأحمد،1997،128(



 ــ   56   ــ

ال�سهيد فتحي ال�سقاقي.. قائدًا ومفكرًا 

ال�صقاقي  الدكتور  الراحل  ال�صهيد  روؤيــة وحتليل  انطلقت  هنا  ومن 
ر�صوان اهلل عليه لل�صراع الدائر يف املنطقة واأ�صكال هذا ال�صراع .

ثقافة التغريب يف فكر الدكتور ال�سقاقي :
بالإعداد  الكفيل  هو  واأ�صكالها  واأدواتــهــا  املعركة  بطبيعة  الوعي  اإن 
فاأدرك  والتحرير،  النت�صار  العدو وحتقيق  اأهــداف  كل  لإف�صال  اجليد 
فر�س  يف  الــعــدو  و�صائل  اأهــم  كــاأحــد  التغريب  ثقافة  خــطــورة  ال�صقاقي 
على  ال�صقاقي  الدكتور  ي�صري  ال�صياق  هــذا  ويف  املنطقة،  على  هيمنته 

خطورة التغريب :
الإ�صالمي،  الوطن  باجتاه  تتقدم  ال�صتعماري  الغرب  كانت جحافل 
اأوجها،  اإىل  باهرة  ومادية  علمية  نتائج  حتقق  ال�صناعية  الغرب  فثورة 
تقدم  دمــه، وهكذا   يغادر  الغرب ومل  ال�صليبي مل يربح �صدر  واحلقد 
الغرب يف ظل العنف  امل�صّلح الذي كان �صرورياً واأ�صا�صياً  لتحقيق اأهدافه، 
ولكنه مل يكن كل �صيء يف عملية اقتحام الغرب للبيت الإ�صالمي، مل تكن 
ال�صيطرة الع�صكرية وال�صيا�صية والقت�صادية بقادرة على ح�صم املعركة، 
فقد بقي لالأبعاد احل�صارية والثقافية والدور احلا�صم والكلمة النهائية 
قادرين  امل�صتعمر يجعلنا  تاأثري  الأبعاد وحتررها من  لأن خال�س هذه 
على النهو�س واإف�صال كل اأ�صكال ال�صيطرة الأخرى، �صواء الع�صكرية اأم 

ال�صيا�صية  اأم القت�صادية .
ولذلك عمد الغرب  اإىل )�صن حربه ال�صاملة( �صد الوطن الإ�صالمي 
الداخلية،  القدرة  وتدمري  نفو�صنا،  يف  لال�صتعمار(  )القابلية  وتكري�س 
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للمجتمع  واحلــ�ــصــاريــة  والفكرية  العقيدية  املــكــونــات  بتحطيم  وذلـــك 
فيه مبا يخدم م�صاحله  والإنــتــاج  املعي�صة  اأمنــاط  وتغيري  الإ�ــصــالمــي  

ويحقق التبعية له )اأحمد،1997، 430 (
وقد اأ�صار يف درا�صته مركزية فل�صطني  وامل�صروع الإ�صالمي املعا�صر 
اإىل املحاور التي تقدم فيها العدو يف مواجهته والتي متّثلت يف اإ�صقاط 
وحماولة  الإ�صالمية،  املوؤ�ص�صات  وتدمري  الإ�صالمي  ال�صيا�صي  النظام 
على  طريق  كل  ليقطع  الغرب  مبفاهيم  وح�صوه  ال�صليم  العقل  تدمري 

عملية التفكري يف اإعادة اخلالفة)اأحمد،1997،431(
لقد كانت ثقافة ووعي ال�صقاقي ينطلق من الفهم العميق لطبيعة 
املعركة الدائرة وب�صرورة حت�صني العقل الإ�صالمي من ثقافة التغريب 

ليكون قادراً على املواجهة والتخّل�س من تبعية الغرب .
العدو ال�سهيوين والتطبيع معه يف ثقافة الدكتور ال�سقاقي :
اإّن فهم ال�صراع الدائر ودور الأدوات التي ي�صتخدمها العدو يف تنفيذ 
الن�صر،  متطلبات  اأهــم  من  يعترب  بل  الي�صري،  بــالأمــر  لي�س  م�صاريعه 
فتحديد الأولويات، وحتديد مع�صكر الأعداء ومع�صكر الأ�صدقاء، حتتاج 
اأّن الهجمة اجلديدة تعمد اإىل  اإىل الوعي ونفاذة الب�صرية، وخ�صو�صاً 
تغيري الأولويات والت�صليل يف حتديد مع�صكر الأعداء والأ�صدقاء، حتى 
و�صل بنا احلال اإىل التحالف مع العدو ال�صهيوين، يف حني كان جمّرد 
العامل  يعي�س  بل  ُتغتفر،  ل  خطيئة  العدو  هــذا  مع  بالتطبيع  التفكري 
للمفاهيم  كبري  خلط  يف  واأ�صر�صها  املواجهات  اأعنف  الإ�صالمي  العربي 
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والقيم وت�صويه للوعي والعقل والب�صرية، وخا�صة يف حتديد الأولويات 
طرفاً  يكن  مل  اإن  ماأمن  يف  ال�صهيوين  العدو  وبــات  الأعـــداء،  وحتديد 
متحالفاً مع كل من يقفون يف مواجهة امل�صروع املقاوم للكيان ال�صهيوين.
ويف روؤية ال�صقاقي للكيان ال�صهيوين : »اإقامة دولة اإ�صرائيل : التي 
اأ�صكال احلرب ال�صاملة، وبقيامها وا�صتمرار  اأهم واأخطر واأعنف  تعترب 
قد  الغربية  الهجمة  تكون  الإ�ــصــالمــي  الــوطــن  مــن  القلب  يف  وجــودهــا 
نفّذت اأهم واأخطر مهماتها .. فنحن هنا ل نواجه جمرد حتّد ع�صكري 
مهم  مكان  يف  عدوانياً  ا�صتيطانياً  جتّمعاً  واإمنــا  فكري،  حتــّد  جمــرد  اأو 
التاريخية  اأبــعــاده  كــل  لل�صرع  يعطي  الإ�ــصــالمــي  الــوطــن  مــن  وح�صا�س 
اإ�ــصــافــة عــلــى الأبـــعـــاد الع�صكرية  واحلــ�ــصــاريــة والــعــقــديــة والــفــكــريــة، 

وال�صيا�صية والقت�صادية .
وبقيام اإ�صرائيل ل ت�صبح ثقافة الأمة فقط هي املهددة بل وجودها 
املراحل  كــل  تكري�س  تــاأكــيــد  اأيــ�ــصــاً  تعني  اإ�ــصــرائــيــل  اإقــامــة  اإن  بــرمــتــه، 
ال�صابقة: ا�صتمرار غياب النظام ال�صيا�صي الإ�صالمي، وتدمري املوؤ�ص�صات 
الإ�صالمية، وا�صتمرار حماولة تدمري العقل امل�صلم، والتجزئة والتغريب 

)اأحمد ، 1997، 432(
اهلل  ر�صوان  ال�صقاقي  الراحل  ال�صهيد  الوعي حدد  ومن خالل هذا 
املنطقة  الـــذي ي�صتهدف  الــغــربــي  املــ�ــصــروع  الــ�ــصــراع مــع  اأولــويــات  عليه 

واأدواته فيقول : 
»فاإذا كانت مهمات احلركة الإ�صالمية املعا�صرة قد حددتها حتولت 
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التغريب  يف  احلــديــث  الــغــربــي  الــتــحــدي  نتائج  مــواجــهــة  نحو  تاريخنا 
ال�صهيوين  الــكــيــان  كـــان  واإذا  الــ�ــصــهــيــوين،  الــكــيــان  واإقـــامـــة  والــتــجــزئــة 
الغربية  الهجمة  ومــركــز  التحدي  مركز  ميثل  اأ�صبح  قــد  وا�ــصــتــمــراره 
و�صمانة ل�صتمرار هيمنتها على واقع التق�صيم والتبعية والتخّلف فاإن 
يف  الأمــة  جماهري  ماليني  وعلى  الإ�صالمية  احلركة  اأجنحة  كل  على 
املتقدمة يف معركة  قلب جبهتها  من  م�صتقيماً  اأن متد خّطاً  كل مكان 
النه�صة ويف كل اإقليم من اأقاليم الوطن الإ�صالمي، نحو املركز .. نحو 

القد�س .
اأجل فل�صطني،  اإن جماهري الأمة حتمل يف داخلها وجعاً خا�صاً من 
وذلك لأن ح�ّصها التاريخي والعقائدي يخربها باأن هناك .. على ذلك 
 .. املركزية  ال�صدام  نقطة  تقع  املتو�صط،  �صرق  من  ال�صغري  ال�صريط 

وهناك �صتح�صم معركة تاريخنا املعا�صر )اأحمد ، 1997، 432 ( .
ال�صقاقي حركة  ال�صهيد  اأ�ص�صها  التي  ال�صياق كانت احلركة  ويف ذات 
الوعي  لهذا  تاأكيداً  العدو  املواجهة مع هذا  الإ�صالمي تخو�س  اجلهاد 
لأي  الكامل  الرف�س  كــان  كما  واأولــويــاتــهــا،  املعركة  لطبيعة  والإدراك 
حماولة للتطبيع مع هذا الكيان اأّياً كان �صكله اأو غطاوؤه، وحينما �صوؤال 
ي�صافرون  والعرب  امل�صريني  ال�صحفيني  بع�س  عن  ال�صقاقي  الدكتور 
اإىل تل اأبيب والقد�س  يطّبعون مع الإ�صرائيليني، والبع�س منهم يربر 
ذلك ب�صرورة التفاعل مع الداخل  الفل�صطيني، كان رد ال�صقاقي وا�صحاً 

وجلياً حيث قال:
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الراف�س  موقفنا  كــثــرياً  ت�صعف  لأنــهــا  الـــزيـــارات،  بــهــذه  اأنــ�ــصــح  »ل 
على  �صلباً  توؤّثر  الــزيــارات  هذه  مثل  العدو،  هذا  مع  ولل�صالم  للتطبيع 

جهادنا يف فل�صطني املحتلة«) اأحمد،1997 ، 1622 (
كبري  ب�صكل  �صاهم  ال�صقاقي  ال�صهيد  امتلكه  الــذي  الــوعــي  هــذا  اإن 
املقاوم  امل�صروع  تبّني  على  الــقــادرة  واملثقفة  الواعية  النخب  اإيــجــاد  يف 
لال�صتكبار العاملي واأدواته يف املنطقة، بل كانت لكتاباته وتوجيهاته الأثر 
فل�صطني  باجتاه  البو�صلة  وتوجيهه  الفل�صطينية  املقاومة  يف  العميق 
والقد�س، وحتديد اأولويات ال�صراع، وجتميع كل القوى الإ�صالمية بكل 

األوانها واأطيافها يف مواجهة العدو .
ال�صادق  واملجاهد  املبدع  واملفكر  الراحل  ال�صهيد  على  اهلل  فرحمة 

الدكتور فتحي ال�صقاقي .

املرجع : اأحمد ، رفعت  �صيد )1997( : رحلة الدم الذي هزم ال�صيف الأعمال الكاملة لل�صهيد الدكتور 
فتحي ال�صقاقي ، ط1 ، جملدين ، مركز يافا للدرا�صات والأبحاث ، القاهرة .
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مالحق
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بيان قائد الثورة الإ�شالمية �شماحة اآية الله العظمى
ال�شيد علي اخلامنئي )حفظه الله( 

مبنا�شبة ا�شت�شهاد الدكتور فتحي ال�شقاقي

 ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
 اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

�صهدت �صاحة اجلهاد الإ�صالمي الدامية يف فل�صطني الطاهرة مرة 
اأخرى �صفك دم ابن بار مظلوم اأريق ظلماً، حيث ا�صت�صهد جماهد كبري 
خا�س جهاداً مريراً بقلب ملوؤه الإميان والإخال�س يف �صبيل الدفاع عن 
اأر�صه ووطنه ال�صليب على اأيدي الغا�صبني القتلة �صّفاكي الدماء، وقد 
اأثبت ال�صهاينة عدميو ال�صرف والأخالق مرة اأخرى اأنهم ل يتورعون 

عن القتل وارتكاب اجلرائم من اأجل حتقيق اأهدافهم الال م�صروعة.
فتحي  الدكتور  ال�صهيد  واملفّكر  وال�صجاع  املوؤمن  املجاهد  كــان  لقد 
اجلهاد  يــنــبــوع  فــّجــرت  الــتــي  الــالمــعــة  ال�صخ�صيات  احـــدى  الــ�ــصــقــاقــي 
كل  �صخر  حيث  الأخـــري،  العقد  خــالل  الفل�صطيني  لل�صعب  الإ�صالمي 
يقّدم  اليوم  هو  وها  املقد�س،  اجلهاد  هذا  �صبيل  يف  وطاقاته  اإمكانياته 

روحه العزيزة يف هذا الطريق.
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والتي خلقت  الفل�صطيني  اأفــق اجلهاد  الإ�ــصــالم من  �صم�س  بــزوغ  اإّن 
روحاً جديدة يف حياة ال�صعب الفل�صطيني املظلوم، قد بداأت يف وقت كان 
فيه اأدعياء الق�صية الفل�صطينية املزيفون يخافون من ذكر ا�صم الإ�صالم 
الفل�صطينية  الق�صية  فاأو�صلوا  املح�صة،  الإ�صالمية  الأر�ـــس  تلك  يف 

بف�صلها عن الإ�صالم ـ �صواء عن علم اأو عدم علم ـ اإىل ال�صياع.
ويف مــثــل هـــذه الأجـــــواء والـــظـــروف بـــادر جــمــع مــن الــ�ــصــبــاب املوؤمن 
واملخل�س والثوري واملفكر وعلى راأ�صهم �صهيدنا العزيز الدكتور فتحي 
مليء  وبقلب  اإيـــران  يف  الإ�صالمية  الــثــورة  مــن  وبال�صتلهام  ال�صقاقي 
باحلب والإخال�س لالإمام الراحل العظيم، بادروا اإىل رفع راية اجلهاد 
الــعــمــالء املهزومني  اأنـــف فــاقــدي الب�صرية مــن  الإ�ــصــالمــي رغــمــاً عــن 
العربية،  املنطقة  يف  وعمالئهما  واأمريكا  الغا�صب  ال�صهيوين  والكيان 
الفل�صطيني ووجهوا  اجلــهــاد  عـــروق  اأخــــرى يف  مـــرة  الــدمــاء  وحــركــوا 
اّنه  الفكرية  ب�صذاجته  يظن  كان  الــذي  العدو  جل�صد  املهلكة  �صرباتهم 

اأنهى اجلهاد الفل�صطيني امل�صروع.
الآن وقد نال هذا املجاهد املوؤمن واملخل�س ال�صهادة التي متثل اأمل 
اأن هذا  بكل حزم  اأعلن  فــاإيّن  وال�صادقني،  املخل�صني  املجاهدين  جميع 
املوت الأحمر الذي يبعث على الفخر والعتزاز �صيوؤدي اإىل تاأجيج جذوة 
�صُتثّبت  مظلوميته  واأّن  فل�صطني،  يف  العظيمة  الإ�صالمية  النتفا�صة 

اأقدام مظلومي فل�صطني يف طريقهم اجلهادي ال�صائك.
الق�صية  خونة  يعترب  عندما  حُمــّق  املجاهد  الفل�صطيني  ال�صعب  اإّن 
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الفل�صطينية �صواء الذين يّدعون بكل دناءة اأّنهم فل�صطينيون اأو العرب 
من  �صبقها  ومــا  النكراء  اجلــرميــة  هــذه  يف  �صركاء  الفل�صطينيني  غــري 

اجلرائم الأخرى التي اقرتفها زعماء الكيان ال�صهيوين.
اآخـــر جــرميــة يرتكبها هوؤلء  تــكــون  اأن هــذه اجلــرميــة لــن  ول�ــصــك 
الإرهابيون الغا�صبون، ولكن املوؤكد اأّن الن�صر النهائي واحلا�صم �صيكون 
واملجاهد  امل�صلم  الفل�صطيني  بال�صعب  املتمثلة  احلـــق  جبهة  حليف 

واملظلوم.
اأبناء ال�صعب الفل�صطيني ول�صيما حركة اجلهاد  ي  اإّنني اُبارك واُعزِّ
الإ�صالمي املباركة يف فل�صطني وزوجة ال�صهيد واأبناءه ووالديه وجميع 
الفل�صطيني  املجاهد  ا�صت�صهاد هذا  املجاهدين مبنا�صبة  واأخوته  اأقاربه 

العظيم.
وال�سالم على جميع عباد اهلل ال�ساحلني
  ال�سيد علي اخلامنئي
 5 جمادى الآخرة 1416 هـ
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كلمة �شماحة الأمني العام حلزب ال�شيد ح�شن ن�شر الله 
يف ال�شهيد فتحي ال�شقاقي

فل�صطني يف وجدان الدكتور فتحي ال�صقاقي، ال�صهيد الكبري والعزيز، 
هي يف احلقيقة كما يف وجدان كل اإن�صان م�صلم وخمل�س يف هذه الأمة، 
الت�صور..  هذا  يعي�س  وجدته  وهكذا  منه،  �صمعت  وهكذا  �صعرت،  هكذا 
ومقد�صاتها....  اأر�صها  بكامل  �صعبها،  بكامل  ترابها،  بكامل  فل�صطني 
 ،48 فل�صطني  اأو   67 فل�صطني  ولي�س  النهر،  اإىل  البحر  مــن  فل�صطني 
فل�صطني واحدة، وحدود 67 اأو 48 هي اأمر طارئ فر�صها الحتالل، ول 
يجوز اأن ن�صلم بها، ونقف عندها، لذلك كانت فل�صطني كلها مبا ميثله 
اأر�صاً و�صعباً ومقد�صات، ومبا متثله لالأمة كانت حا�صرة لدى ال�صهيد 
ال�صقاقي... كانت فل�صطني هي ق�صيته التي كان يعي�س من اأجلها ليله 
يبدي  دائــمــاً  وكــان  اأجلها،  مــن  دمــه  اأجلها، ويحمل  مــن  يعمل  ونــهــاره، 
ال�صتعداد لال�صت�صهاد من اأجلها، كانت بالن�صبة اإليه هي القدا�صة وكل 

�صيء.
كان و�صوح اخليار بالن�صبة لل�صهيد ال�صقاقي كبرياً، ويف احلقيقة كان 
يوؤمن اأن اجلهاد هو قدر ال�صعب الفل�صطيني، ولي�س خياره، لأننا عندما 

نتحدث عن خيار يكون جزء من خيارات اأخرى معرو�صة.
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يف روؤيته كان اجلهاد هو قدر ال�صعب الفل�صطيني، ولي�س له اأي خيار 
اأخر. الأمر لي�س عمل �صيا�صي بل كان بالن�صبة له الفعل اجلهادي الذي 
بل  و�صعبها،  فل�صطني  الــذي يحدد م�صري  وهو  عليه،  يراهن  اأن  ميكن 

م�صري الأمة باأكملها يف مواجهة حتديات واأخطار امل�صروع ال�صهيوين.
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ر�شالة الأمني العام  حلركة اجلهاد الإ�شالمي يف فل�شطني 
الدكتور رم�شان عبد الله

اإىل ال�شيد علي اخلامنئي )حفظه الله(
 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
{ول حت�سنب الذين قتلوا يف �سبيل اهلل اأمواتا بل اأحياء عند 
وي�ستب�سرون  ف�سله  من  اهلل  اآتاهم  مبا  فرحني  يرزقون  ربهم 
هم  ول  عليهم  خــوف  األ  خلفهم  من  بهم  يلحقوا  مل  بالذين 

يحزنون}.

اخلامنئي ويل  علي  ال�صيد  اهلل  اآية  الإ�صالمية  الثورة  قائد  �صماحة 
اأمر امل�صلمني حفظه اهلل تعاىل...

ابنكم  ب�صهادة  ونعزيكم  لكم  ُنبارك  الإلهي  للقدر  م�صت�صلمة  بقلوب 
املخل�س وفلذة كبد الإ�صالم العظيم القائد البار الدكتور فتحي ال�صقاقي 

اأمني عام حركة اجلهاد الإ�صالمي يف فل�صطني.
لقد كان �صهيدنا ال�صقاقي )ر�س( لوحده اُمة، وكان �صهيدنا جت�صيداً 
ل�صور الت�صحية والإخال�س وحبه العميق ملبادئ الإ�صالم واُلمة. لقد 
عا�س ال�صهيد وهو يحمل اأفكاراً ومنهجاً ر�صالياً ونه�صة عمالقة ويتطلع 



 ــ   69   ــ

�سل�سلة  طريق القد�س لإحياء الذاكرة )1(

واآمــال وتطلعات  الإ�صالمية ويحمل هموم  لاُلمة  اإىل م�صتقبل م�صرق 
اُلمة يف حتقيق الن�صر.

وظن املجرمون الظلمة انهم �صيطفئون جذوة احلق املّتقدة لالإ�صالم 
الدكتور  والت�صحية  الــعــطــاء  رمـــز  باغتيالهم  فل�صطني  يف  واجلــهــاد 
ال�صقاقي، اإّل ان هوؤلء اخلا�صئني عليهم اأن يعلموا اأّن نور اهلل لن ُيطفاأ 

اأبداً.
وقد فتح دم �صهيدنا الغايل باباً جديداً اأمامنا للو�صول اإىل القد�س 

لنحقق وعد الآخرة والوعد الإلهي بن�صرة اُلمة الإ�صالمية.
اأّيـــهـــا الــقــائــد الــعــظــيــم.. بــا�ــصــمــي وبــا�ــصــم اخــــواين يف حــركــة اجلهاد 
الإ�صالمي وبا�صم ال�صعب الفل�صطيني املظلوم ويف الوقت الذي نزف لكم 
ب�صرى عروج ولدكم املخل�س اإىل امللكوت الأعلى ونعزيكم اأي�صاً بفقدان 
ال�صهيد  نهج  على  بال�صري  ونعاهدكم  اهلل  نعاهد  البطل،  ال�صهيد  هــذا 
الراحل واأن نكون جنوداً اأوفياء خمل�صني لدمه الطاهر من اأجل حترير 

فل�صطني والقد�س ال�صريف دون كلل اأو ملل.
راجــــني مــن املــــوىل �ــصــبــحــانــه وتــعــاىل ان يــرعــاكــم ويــ�ــصــدد خطاكم 

ويحفظكم ذخراً لاُلمة الإ�صالمية وفل�صطني.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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