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هل االنتفاضة . سؤال حول البعد االستراتيجي لالنتفاضة بقي يلوح في األفق دون إجابات شافية

الفلسطينية الحالية عبارة عن عمل استراتيجي بعيد المدى يقصد منه تحقيق المطالب والحقوق 

أم أنها عبارة عن عمل موسمي يهدف إلى تحريك األوضاع السياسية قليال علها الفلسطينية الثابتة 

تجنح نحو المصالح الفلسطينية ونحو مصلحة المفاوض الفلسطيني ولو قليال؟ ما الذي يراد من 

االنتفاضة، هل هو الضغط على االحتالل بحيث يقرر مغادرة األرض المحتلة دون قيد أو شرط أم 

وض الصهيوني بحيث تتم ترتيبات سالم قريبة من المطالب الرسمية الفلسطينية؟ تليين موقف المفا

وهل الذي جرى حتى اآلن يصب في خانة العمل االستراتيجي بعيد المدى أم أنه مجرد أعمال 

 يومية متنوعة ال تنضوي تحت إطار عمل أكثر شمولية؟  

العمل . ها العمل اليومييتطلب العمل االستراتيجي مقومات تختلف عن تلك التي يتطلب

االستراتيجي بعيد المدى وذو أهداف ال تتحقق بوقت قصير، وله عالقة بمستقبل المرء أو الدولة 

ولهذا ال بد من . أو الجماعة والكيان واالستمرارية بوتيرة تتناسب مع الطموحات واآلمال المعقودة

هذا بعكس العمل اليومي أو . قيقهالتحضير له وصنع األجواء والظروف المتناسبة مع إمكانية تح

ال يحتاج العمل . تلك األعمال التي تسير النشاطات اليومية وتحافظ على رتابتها وسالسة أدائها

اليومي الكثير من التخطيط والتأني وفحص الخيارات واإلمكانات، بينما يتطلب العمل االستراتيجي 

تلفة وخبراء وأصحاب حكمة وتدبير، على مستوى الدولة إلى مفكرين وعلماء في مجاالت مخ

إنه يتطلب الحشد واإلعداد . وإلى وسائل وإمكانات وترتيبات تصب في نطاق الهدف المنشود

 .المسبقين من مختلف النواحي الفكرية والمعنوية والمادية

بالنظر إلى االنتفاضة الفلسطينية القائمة حاليا ال أراها قد جهزت األرضية الصالحة    

ا والقفز بها نحو تحقيق األهداف التي تم اإلعالن عنها من قبل العديد من المسؤولين في لتطويره

السلطة الفلسطينية والفصائل منذ بداية االنتفاضة والمتمثلة بدحر االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية 

. نينالمستقلة ذات السيادة على الضفة الغربية وقطاع غزة وعودة اللالجئين ورحيل المستوط

أشارت األهداف إلى الوقت الطويل الالزم للعمل وإلى الجهود الشاقة المضنية المطلوبة سواء في 

مواجهة االحتالل أو في بناء األوضاع الداخلية والعالقات الخارجية التي تستمر بها الجهود 

يومية تبعا لألهداف كان من المتوقع أن تحدث تغييرات جوهرية على أنماط األعمال ال. وتثمر



وتحويلها إلى أخرى تخدم البعد االستراتيجي وأن يعاد تركيب وترتيب البنى االقتصادية 

 .واالجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية

فيما يلي بعض األمور التي كان من المفروض تناولها وتكييفها بطريقة تخدم الهدف  

 :االستراتيجي

حكم لتنقية الجبهة الداخلية من المخاطر  كان من المفروض وضع برنامج أمني م:أوال 

. والتسيبات األمنية وبالتحديد من الجواسيس والعمالء والمخبرين الذين يعملون لصالح العدو

تزدحم فلسطين بالعمالء، والعمالة ليست مجرد شيء طارئ أو عارض وإنما عبارة عن ظاهرة 

لقد حصل استهتار . ت واألماكنمستفحلة ويمكن مالحظة وطأتها وخطورتها في مختلف النشاطا

فلسطيني أو غض طرف أو تعايش مع هذه الظاهرة عبر سني المقاومة الفلسطينية وعلى مدى 

عمر منظمة التحرير مع هذه الظاهرة، وساعد ذلك في نموها واستشراسها إلى درجة أن الشعب 

جهزة األمنية الفلسطيني بأطره وأحزابه وفئاته أصبح أشبه ما يكون بكف مفتوح أمام األ

وقد تعززت الظاهرة بسلوكيات فصائلية تميل نحو إبراز الذات وكشف العناصر . الصهيونية

 .والعمل المعلن الذي يوفر على االحتالل الكثير من الجهد

ظاهرة العمالء خطيرة جدا وتفسد على الشعب والفصائل الكثير من األعمال النضالية  

تم التنبيه لهذه الخطورة على مدى سنين طويلة، ولم . وتعرض المجاهدين والمناضلين للخطر

أستنتج، كمشارك في نشاطات عامة عديدة وكمراقب وكطالب في العلوم السياسية إال أن هناك من 

بغض النظر، ال سبيل لنجاح عمل نضالي ضد االحتالل . هو راض عن الظاهرة ويريد لها البقاء

 المعلومات بهذه الكفاءة وتنفيذ مهام في غاية الدقة الصهيوني إذا بقيت لديه قدرة الحصول على

وإذا كان للشعب الفلسطيني أن يحقق نجاحا غير باهظ الثمن فإن عليه أن . والحساسية األمنية

تطوير برنامج لمكافحة العمالة والعمالء واإلصرار على الفصائل أن تتوقف : يضغط باتجاهين

فلسطين مليئة بالمثالب األمنية . كشف عن عناصرهاعن أساليبها التقليدية في فضح نفسها وال

 .والمتربصين والساعين لخدمة الصهاينة اليهود، والحرص األمني الشديد ضرورة ملحة

على الرغم من وجود انتفاضة وتركيز إعالمي فلسطيني يصر على تحقيق األهداف  

مج يمكن تنفيذه للحد من الفلسطينية إال أن حربا على العمالء لم تبدأ بعد وال تم وضع برنا

صحيح أنه تم اعتقال بعض الجواسيس وإعدام اثنين منهم خالل االنتفاضة إال أن . الظاهرة

المالحقة  بقيت محصورة واقتصرت على صغار الحجم منهم وتبدو وكأنها محاولة إلسكات أو 

فه عند وصحيح أنه جرى تحقيق مع بعضهم إال أنه لوحظ توق. إرضاء الجمهور غير المرتاح



نقطة معينة ووضع الملفات على الرف، ربما بهدف التورية على آخرين ذوي نسب وحسب 

هذا ناهيك عن الذين يحاولون إقناع الناس بأن الوقت غير مناسب لمالحقة العمالء ألن . ومال

لكن هؤالء ال يوضحون كيف يمكن أن تنجح الجهود وهناك . الجهود كلها موجهة نحو االنتفاضة

 . ات أمنية تفسد األعمالاختراق

الوضع األمني في هذه االنتفاضة لم يتغير عن الوضع األمني لالنتفاضات السابقة ولم  

وهذا مؤشر واضح . تتطور سياسة عامة للمحافظة على أمن المواطنين خاصة المناضلين منهم

عملية تسييرها على أن االنتفاضة ليست ذات بعد استراتيجي على األقل من الناحية الرسمية وأن 

ال تختلف عن عمليات تسيير سابقة والتي ركزت أكثر من أي شيء آخر على تحفيز النشاطين 

الصهيوني -بمراجعة سريعة لمحطات هامة في تاريخ الصراع العربي .الديبلوماسي واإلعالمي

ما بدل  يالحظ أن هذين النشاطين استحوذا على األولوية، وأن النضال كان بخدمته1967منذ العام 

 . أن يكونا هما بخدمته

 العناية باألوضاع االقتصادية هامة جدا في تعزيز صمود الناس واعتمادهم على :ثانيا 

تعني الدول والمجتمعات بتطوير قدراتها اإلنتاجية الغذائية لما في ذلك من بعد استراتيجي . أنفسهم

أخذت أمور غير رئيسة . اآلخرينفي االعتماد على الذات والتحرر من مد اليد واالعتماد على 

أهمية كبيرة على الساحة الفلسطينية عبر الزمن ولم تأخذ أمور استراتيجية ذلك القدر المطلوب من 

أخذت الحفالت والنشاطات االجتماعية التي كانت . االهتمام المطلوب مثل القطاع الزراعي

ود أجنبية للقضية الفلسطينية أمواال توصف باألهمية لما تحتويه من استقطابات لتأييد قناصل أو وف

أكثر مما أخذ القطاع الزراعي، ومن المحتمل جدا أن نصيب أحد األشخاص من األموال العامة 

 .  كان أكثر من نصيب كل الفالحين في فلسطين

ساور البعض أمال في أن تغير السلطة الفلسطينية ما جرت العادة عليه، إال أنه كان  

واضحا أن حظ حقيبة الزراعة من األموال العامة كان قليال جدا إلى حد أنها كانت أكثر الوزارات 

كان من . بينما حصلت األجهزة األمنية التي ال ضرورة ألغلبها على ميزانيات ضخمة. فقرا

من الزاوية االستراتيجية أن يضع المخططون الفلسطينيون رؤوسهم بين أيديهم ويصلحوا المتوقع 

من األمر ولو قليال فيلتفتوا إلى العمال والفالحين والذين هم عماد االنتاج في البالد إال أن ذلك لم 

سطينية تم التركيز على النمط التقليدي القائم على التسول والذي أساء كثيرا للصورة الفل. يحصل

وتواكب مع حملة واسعة ضد الدول العربية ألنها تخفق دائما في مد يد العون المالي للشعب 

ألموال طبعا الدول العربية ليست بريئة من اتهامات التقصير لكن ليس في صرف ا. الفلسطيني



ني وإنما في الحشد لمالقاة العدو وفي مراقبة صرف إنفاق األموال التي قدمتها للشعب الفلسطي

 .على مدى السنوات

ينطبق هذا على اإلسكان الذي من المفروض أن يمتد على األرض التي تتم التضحيات  

هناك تقصير واضح على مدى السنوات في دعم الفالحين إسكانيا بهدف إعمار األرض . من أجلها

هقة داخل واالنتشار أفقيا، على الرغم من أن أصحاب حظوة قد وجدوا المال وبنوا العمارات الشا

ومن تجربتي الشخصية ومعرفتي، لم يكن باإلمكان . المدن فتسببوا باالكتظاظ وبضيق الخدمات

فتح شارع يخدم الهدفين الزراعي والسكاني في الوقت الذي بنى فيه الصهاينة اليهود آالف 

سبب ضع ال(المساكن وشقوا العديد من الطرق االلتفافية، ذلك ليس بسبب نقص في األموال وإنما 

 ).الذي تريد

باختصار لم يحصل إصالح اقتصادي يمكّن الناس من التكافل والتضامن وبقيت هناك هوة  

هناك من لحقت بهم وبأسرهم خسائر مالية ومادية كبيرة دون . معيشية واسعة بين األفراد والفئات

واجهة أن يجدوا منفذا للعيش وفي هذا ما يؤثر سلبا على النسيج االجتماعي المطلوب لم

 .استراتيجية للعدو

 تتطلب المواجهة االستراتيجية مؤسسات حديثة تقوم على أسس علمية وبرنامج عام :ثالثا 

نخر الفساد المؤسسات الفلسطينية العامة وتحول إلى قضية تؤرق الشعب . يكرس المصالح العامة

أثر سلبيا على الروح مزق الفساد الشعب و. الفلسطيني وتثير اهتمام بعض الدول ووسائل اإلعالم

المعنوية وعلى فكرة االنتماء والتضحية من أجل الوطن والمواطنين وأساء لفكرة النضال 

كانت االنتفاضة فرصة لإلصالح وصنع مؤسسات بثوب أخالقي جديد يحشد جمهور . الفلسطيني

غير الناس ويشعرهم بأن المؤسسات العامة ليست خاصة من خالل أداء جديد يقوم عليه أناس 

 . فاسدين، لكن شيئا من هذا لم يحصل

 اعتبار االنتفاضة عمال استراتيجيا يتطلب التوقف عند قيادتها وبخاصة حول :رابعا 

 :مسألتين

مخاصمة العدو الصهيوني ال تتمشى مع التطبيع وال االنتفاضة مع قيادات لها باع  -1

عرف عنها التطبيع إن من يظن أن قيادات . طويل في التطبيع مع العدو والترويج له

قد غيرت من نهجها فجأة وأصبحت مؤهلة لقيادة حركة جماهيرية عبارة إنما يحاول 

من الممكن أن يتراجع المرء عن مسار معين ومن الممكن أن يطلب . خداع نفسه

المغفرة ومن الممكن أن يغفر له لكنه ليس من الممكن أن يصبح محط اطمئنان 



قيادات فلسطينية عدة تتحدث باسم االنتفاضة . فوري وثقة بدون فترة اختبار

والمنتفضين لم تنفك مطبعة وتستطيع التنقل بيسر من مكان إلى آخر في األرض 

ومن الغريب للغريب أن قيادات كان . المحتلة أو من األرض المحتلة إلى خارجها

ن مكان منها تنقلت م" الشخصية الهامة"يعلن عن منعها من التنقل أو مصادرة بطاقة 

أو قيادات كانت تعلن عن تمسكها بثوابت فلسطينية ويتم . إلى آخر بدون حواجز

من الواضح أن هناك . الكشف عن لقاءات سرية بينها وبين ممثلين عن العدو

سلوكيات متناقضة تدعو إلى التفكير المتروي بخصوص تسيير دفة العمل 

 .الفلسطيني

 األموال العامة وعلى سمعتها الذاتية من  القيادة ذات النَّفَس الثوري تحرص على -2

عدد من القيادات الفلسطينية التي يشاهدها الناس على . أجل أن تكون قدوة للجماهير

الفضائيات ويسمعونها في مختلف وسائل اإلعالم فاسدة وستتعرض للمساءلة فيما إذا 

كيف يمكن لشخص لم يحرص على األمانة في أمر صغير أن . تغيرت األحوال

 حرص على أمانة في أمر كبير؟ي

 

باإلضافة إلى عدم القيام بالخطوات المتناسبة مع التصريحات العلنية ألهداف االنتفاضة 

هناك تصريحات تشير إلى تناقضات في الطروحات مما يصنع نوعا من الفوضى في تحليل 

لتأكيد مرارا من قبل فمثال تم ا. األبعاد السياسية لما يقال أو يصرح به على الساحة الفلسطينية

مسؤولين فلسطينيين أنهم يحرصون على العودة إلى طاولة المفاوضات وأنهم يقبلون بما تم االتفاق 

اتفاق شرم الشيخ ال يقيم دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على األرض . عليه في شرم الشيخ

. ة وال يزيل المستوطنات وال يعيد الالجئين الفلسطينيين وال يجعل من القدس عاصم67/المحتلة

. إنه ال يحقق األهداف الفلسطينية المعلنة وال يغير من األوضاع التي كانت سائدة قبل االنتفاضة

فهل يمكن أن توفق السلطة بين ما أعلنت عنه بداية وبين ما تعلن أنها تقبل به؟ والسؤال حول 

طاولة المفاوضات السابقة التي هل هي . طاولة المفاوضات وما يمكن أن تنجزه يبقى قائما أيضا

تغذت على الوقت والجهد أم هي طاولة من نوع مختلف  وتنطلق من التسليم ببعض الحقوق 

 الفلسطينية؟

األمم المتحدة هي أحد . ينسحب هذا التساؤل على مطلب السلطة الخاص بالحماية الدولية 

 مراقبين دوليين إلى مدينة أركان المأساة التي حلت بالشعب الفلسطيني، وقد سبق أن أرسلت



تم حصر مهمة المراقبين هؤالء والذين كان من المفروض أن . الخليل وما زالوا هناك حتى اآلن

يعينوا الشعب الفلسطيني في كتابة التقارير حول ما يجري دون التدخل أو تحميل المسؤوليات، 

سمع من رجال األمم وها هي مرت شهور عديدة والخليل تئن من معاناة شديدة دون صوت ي

فهل تطلب السلطة اآلن مراقبين من نوع مختلف، وما الذي يمكن أن يحققه وجودهم من . المتحدة

 مطالب فلسطينية؟

ال يدل ما تم حتى اآلن من خطوات عملية على األرض على جدية في نقل النضال  

طوير االنتفاضة نحو بعد الفلسطيني نقلة نوعية في مواجهة االحتالل، وال يشير إلى نية راسخة لت

ما يتم حتى اآلن ال يخرج عن أنماط سابقة شهدناها في . مقاِوم أكثر فاعلية ضد االحتالل

حتى . 48/انتفاضات سابقة عدا عن العمليات العسكرية التي تستهدف مواقع في فلسطين المحتلة

 العسكري المتناسب أنه من الصعب اعتبار قذائف الهاون تطويرا بسبب عدم تناسبها مع التكتيك

إنها ذات بعد إعالمي أكثر منه عسكري، وكانت نتائجها حتى اآلن على . مع ظروف االحتالل

من . األرض غير متوازنة من حيث أن الفلسطينيين دفعوا ثمنا باهظا مقابل خسائر صهيونية قليلة

 العسكرية الصعب أن تحقق تكتيكات عسكرية من هذا القبيل نتائج ملموسة في ظل المعطيات

 .السائدة في المكان

 قد تكون هناك نية لدى بعض التنظيمات الفلسطينية للتطوير لكنها حتى اآلن غير قادرة 

وهي ما زالت حذرة في أدائها وتعاملها مع مختلف األطراف . على التحكم بالسياسة الرسمية

  .   مة قد انتهتالفلسطينية بسبب عدم اطمئنانها إلى أن أيام تعرضها لالعتقال والمداه


