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تضع الشعوب التي تريد الدفاع عن نفسها وتحمي أرضها من االعتداءات والبقاء محترمة نظرية 
أمنية تسير على هديها في ترتيب برامجها العسكرية والمخابراتية واالستخبارية والمجتمعية 

ألنها تشكل األسس لمختلف اإلجراءات التي من شأنها أن نظرية األمن حيوية . واالقتصادية
وإذا كان لدولة أن تطور قدراتها . تصون الشعب واألمة واالستقالل واالحترام والكبرياء الوطني

 .الدفاعية في مختلف مجاالت الحياة فال بد من وجود منطلقات نظرية تستند عليها
ه نظرية أمنية واضحة وذات مبادئ مترابطة أسوق العدو الصهيوني هنا مثاال من حيث أن لدي

ينطلق العدو من مبدأ االعتماد على الذات أوال، والعمل باستمرار على التحرر . تشكل كال متكامال
من مساعدات الغير حتى ال تكون إسرائيل تحت رحمة أحد؛ ويقول بأن اإلنتاج هو أساس البناء، 

تنص النظرية األمنية اإلسرائيلية على أن . وال بد من تطوير االقتصاد وبالتحديد الزراعة
المعلومات ركن أساسي في البناء األمني، ويجب توفير مختلف اإلمكانيات من أجل جمع 
المعلومات المتعلقة بالعدو، وأيضا بتطوير القدرات الذاتية؛ وتقول بأن الحرب االستباقية هي 

جب أن تدور دائما على أراضي العدو؛ نهاك العدو قبل أن يستقوي، وإن الحرب يإلاألفضل وذلك 
 .وإلى غير ذلك من مبادئ وأسس

نحن الطرف اآلخر من معادلة الصراع، ومن المفروض من الناحية العلمية والعملية أننا طورنا 
نحن العرب ال نملك نظرية أمنية، ونحن شعب . نظرية أمنية خاصة بنا، لكن ذلك لم يحصل

 يبدو أننا حاولنا أو حتى انتبهنا إلى ضرورة وجود مثل هذه فلسطين لم نطور نظرية خاصة، وال
إنني مواكب تماما لتطورات الوضع األمني الفلسطيني، ولم أسمع يوما رئيسا أو مسؤوال . النظرية

أمنيا أو قائدا فصائليا يتحدث عن نظرية األمن، ولم أقرأ لعسكريين أو مناضلين شيئا من هذا 
 .القبيل

وفق نظرية . ورية من أجل وضع استراتيجية العمل على مختلف الصعدالنظرية األمنية ضر
األمن، يستطيع المختصون االجتماعيون ترتيب األوضاع االجتماعية وفق خطط بعيدة المدى، 

واألهم أن الفصائل تستطيع االستفادة من هكذا نظرية وتخطط . وكذلك يفعل االقتصاديون
 .األمنية وفقها، وكذلك يفعل المسؤولون األمنيونأوضاعها األمنية ونشاطاتها العسكرية و

ال أريد أن أطيل حول تقصيرنا بهذا الشأن، وأفضل االنتقال إلى محاور أساسية في نظرية أمنية 
 :يمكن أن تتطور

هذا مبدأ حيوي وأساسي . ال أمن بدون االعتماد على الذات، وخاب من اعتمد على غيره: أوال
بناء عليه، ال بد لنا إال أن نفكر فيما نعمل . ليس فقط لشعب فلسطينبالنسبة لكل شعوب األرض، و

من . لكي نصل إلى هذا الوضع، ونفكر في وسائل وأساليب سد النقص بأقل األضرار الممكنة
يضع هذا المبدأ، يقيم قدراته وطاقاته وموارده القائمة والممكنة من النواحي المادية واالقتصادية 

 .ة والنفسية، الخواالجتماعية والعلمي
في اتفاق مكة، اتفق الفصيالن الكبيران في الساحة الفلسطينية على االستمرار في التسول، ولم 

 .نسمع كلمة واحدة حول ما يجب أن نفعله من أجل االعتماد على الذات
في ظل العدوان أو الكوارث والمصائب، ال يوجد ما هو أجدى من التماسك االجتماعي : ثانيا

كان من األجدى لنا . مفاهيم العمل الجماعي والتعاون المتبادل والتكافل والتضامنوتطوير 
التخطيط باتجاه ترسيخ أواصر الترابط االجتماعي والمحبة والتعاطف داخل المجتمع، وذلك من 



مما أراه في الساحة الفلسطينية، يبدو أننا عملنا . اجل تطوير مجتمع يستطيع أن يمتص الصدمات
مبدأ وفضلنا التفسخ االجتماعي وتطوير الروح العائلية القبلية التعصبية مما أضعفنا في ضد هذا ال

 .مواجهة العدو
ص على التميز يجب الحر.  لمجتمعه وشعبه أمناالمقوم األخالقي في غاية األهمية لمن أراد: ثالثا

األخالقي بحيث يبقى الضمير اإلنساني حيا ومتحفزا دائما من أجل اإليثار والوفاء والصدق 
المجتمع المتدهور أخالقيا أو . واإلخالص في العمل والقيام بالواجب والدفاع عن الحق، الخ

نملك  لألسف نحن ال .االنحطاط يجد نفسه بسهولة تحت سطوة اآلخرين وهيمنتهممن عاني الم
 .نظرية في األخالق، ويصعب أن نجد قائدا فلسطينيا يعرف في نظرية األخالق

أكبر . القوة أخالقية أوال، وإذا توفر السالح دون وجود أخالقيات السالح فإن السالح ال يصمد
 حيث كان العرب أكثر عددا وعدة من إسرائيل، لكنهم ولوا 1967دليل على ذلك هزيمة عام 

 .المؤلم حيث تكثر البنادق ويقل الحصاد الفلسطيني آخر من واقعناودليل . األدبار
السرية أساسية في العمل الفلسطيني، ومن المفروض أن يرضع الفلسطيني حليب السرية : رابعا

الشعب الفلسطيني في كافة أماكن . لكي يقي نفسه ويستطيع اتقاء شر األعداء ورد اعتداءاتهم
جمعون عنه المعلومات ويرصدون ويخططون ويضربون ويقتلون تواجده محاصر باألعداء، وهم ي

أجهزة أمن إسرائيل والبلدان العربية واألوروبية وأمريكا ترقبنا وتراقبنا، وأجهزة أمن . ويشردون
دول كثيرة في مختلف أنحاء العالم تجري خلفنا وتتحسس أخبارنا وأحوالنا من أجل إبقائنا مشردين 

 . تمكين إسرائيلبعيدين عن وطننا، ومن اجل
نحن مكشوفون كالكف . الوحيدة في العالم الني تناضل عبر شاشات التلفاز" الثورة"يبدو أننا 

نحن نعمل اآلن ضد أمننا وضد مصالحنا . المفتوح أمام العدو، ويندر جدا جدا أن نحتفظ بسر
 .ونساعد العدو بتتبعنا وضربنا

نحن ال نستطع تحقيق توازن عسكري مع . لعدوالة من توازن الرعب بيننا وبين اخلق ح: خامسا
إسرائيل بسبب ظروفنا، لكنه من الممكن إقامة نوع من توازن الرعب من حيث أن المقاومة تملك 

 .والمناورة التكتيكية أكثر بكثير مما يملك الجيش النظاميعادة قدرة على المباغتة 
يجب عدم إنهاك . مة دون الفصل بينهماالتمييز بين الحياة المدنية للفلسطينيين والمقاو: سادسا

الناس بمزيد من المصائب من خالل تجيير الحياة المدنية الفلسطينية لصالح فصيل باسم المقاومة، 
ويجب تنسيق الحياة المدنية بطريقة تخدم المقاومة مع اتخاذ االحتياطات األمنية التي تجنب الناس 

نا بالتأكيد، لكن يجب أن يكون الهدف باستمرار جمهور الناس سيدفع ثم. دفع األثمان الباهظة
 .إخراج الحياة المدنية بقدر اإلمكان من دائرة الصراع الدموي

تطوير برامج من شأنها التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني في كل مكان، وربط كل فئات : سابعا
قافة ضفاوي وغزاوي ث. الشعب الفلسطيني بشبكة واحدة من القيم األخالقية والثقافية والفكرية

 .ومخيمجي وفالح ومدني، الخ، يجب أن تختفي
نحن اآلن نتمتع بنسبة ال بأس بها من العمالء . ال رحمة بالعمالء ألنهم كالسرطان: ثامنا

هؤالء يثيرون الفتن وينقلون األخبار .  بأيدينا أغلبهموالجواسيس على كافة المستويات، وقد ربينا
هذه مسألة مرتبطة أساسا بالتسيب األمني المتغلغل في الفصائل . ططاتناويفسدون علينا حياتنا ومخ
 .وخاليا النضال الوطني

على السياسي أن يترك المقاومة وشأنها، وعلى المقاومة . الفصل بين السياسي والمقاومة: تاسعا
. نطقةأن تطور برامجها وتقوم بمهامها بمعزل عن السياسي والتطورات السياسية في اإلقليم والم

 .حالة استهزاء وتندرأنهك السياسي المقاومة وساوم عليها، وحولها في كثير من األحيان إلى 
 .أنا أعلم أنني أكتب لمن ال يرون وال يسمعون، لكن يجب أن تستمر المحاولة


