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اجتاحت إسرائيل المناطق الخاضعة للسيطرة األمنية الفلسطينية بهدف تحقيق األمن لنفسها لكنهـا             
وجدت أمنها في تدهور مستمر، ووجدت السلطة الفلسطينية التي من المفروض أن تـدافع عـن                 

تخاذ إجراءات بحق المقاومين إال في حـاالت نـادرة          األمن اإلسرائيلي مشلولة وغير قادرة على ا      
فال هي فرضت   . مثل اإلجراء الذي تم اتخاذه ضد أحمد سعدات ورفاقه من أعضاء الجبهة الشعبية            

يعطي االجتياح اإلسرائيلي   . األمن الذي أرادت وال تركت السلطة الفلسطينية تستمر في محاوالتها         
ييم األوضاع على الساحة الفلسطينية بهدف التصـحيح        األخير فرصة الستخالص العبر وإعادة تق     

الدروس كثيرة والعبر مريـرة والجهـود التـي         . وليس بهدف االستمتاع الفكري كما جرت العادة      
أحاول هنا اللمس على القضية األمنيـة والتـي تعتبـر           . تنتظر القائمين على األمور العامة كبيرة     

 .المحور األساس في تحديد السياسة الصهيونية
 
 

الهدف اإلسرائيلي من االجتياح هو كسر إرادة الشعب الفلسطيني التي شهدت متانة وتجذرا جراء              
أعمال المقاومة والعودة بالشعب إلى حالة الخوف التي كانت إسرائيل تُدخله في قلـوبهم بقـوات                

ت تـتفحص   ومن ثم أمام إسرائيل احتماال    . قليلة، والقضاء على ما تسميه بالبنية التحتية لإلرهاب       
أمامها العودة بإدارتها إلـى     . إمكانية اختيار أحدها لرسم مستقبل الشعب الفلسطيني تحت االحتالل        

 عن عربي يقوم بأعمـال االحـتالل        1967المدن والقرى، وهو أمر مستبعد ألنها بحثت منذ عام          
لسـطيني  بالوكالة وحصل مع اتفاق أوسلو؛ وأمامها التهجير والذي يصعب حصوله ألن الشعب الف            

تعلم أن الموت يعلو على الرحيل وألن الظروف الدولية ال تسمح بطرد جماعي؛ وهناك فرصـة                
صناعة قيادة جديدة تكون أكثر جرأة من القيادة الحالية في االعتداء على الشعب الفلسطيني، وهذا               

 أي  .أمر صعب أيضا من حيث أن صناعة القيادات الفلسطينية بصورة مباشرة قد فشلت تاريخيـا              
 .أن االجتياح اإلسرائيلي يعاني من شح كبير في الخيارات السياسية

 
سترتفع . من الناحية الفلسطينية، يتلقى الشعب الفلسطيني ضربات قاسية لكنها ضربات غير قاضية           

أصوات تطالب بضرورة وقف العمل العسكري بخاصة التفجيـرات داخـل المواقـع السـكانية               
ى واألرامل واليتامى، لكن أغلب هذه األصوات يـأتي مـن الـذين    اليهودية، وستبكي على الجوع  

اعتادوا االعتداء على أموال ومقدرات الشعب الفلسـطيني ويتعـاونون مـع الواليـات المتحـدة                
وهناك من ستنهار معنوياتهم ويقفون مع العودة إلى ما كانت عليـه            . والطروحات الغربية عموما  
 المقابل ستبقى معنويات أغلب الناس عالية وإرادتهم صلبة،         لكنه في . األوضاع قبل بدء االنتفاضة   

ومهمـا كانـت الضـربة ضـد       . وسيطالبون باستمرار العمليات العسكرية بخاصة االستشـهادية      
التنظيمات قوية إال أنني أرى أن طاقة التنظيمات الفلسطينية في هذه المرحلة على لعق جراحهـا                

لوهم أن تظن إسرائيل أنها قضت علـى القـوة العسـكرية            إنه من ا  . وإعادة بناء نفسها عالية جدا    
. للفصائل بخاصة اإلسالمية، ومن سوء التقدير أن تظن أنها بحاجة إلى سنوات إلعادة بناء نفسها              

 . هذا فضال عن أن الظهير الخارجي للفصائل يتمتع بوضع جيد وقادر على مواصلة الدعم
 



ليين اجتاحوا مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني ومعهـم        بالرغم من ذلك علينا أن نعترف بأن اإلسرائي       
القوائم الطويلة من المطلوبين والنشطاء الفصائليين، وكذلك الكثير من العناوين والنقاط الهامة من             
الناحية العسكرية، ولم يجدوا العناء الكبير في الوصول إلـى أهـدافهم مثـل األمـاكن السـكنية                  

معرفة ولو غير مطلقة بأسماء المحاصرين داخل مقـر رئـيس        كان اإلسرائيليون على    . والمخابئ
هذا . السلطة، وتوفرت لديهم معلومات على قدر كبير من األهمية حول مدينة نابلس القديمة وهكذا             

ال يعني أنهم وصلوا إلى كل ما يريدون وأنهم قد اخترقوا كل االحتياطـات األمنيـة الفلسـطينية                  
ن الواضح أن المشكلة األمنية الفلسطينية القائمة منذ أكثر من          ومخيم جنين شاهد على هذا، لكنه م      
 .ثالثين سنة ما زالت عميقة الجذور

 
بصراحة، الساحة الفلسطينية مليئة بالمخبرين والجواسيس والعمالء، وهو األمر الذي يتحدث بـه             

ن هـذه  يظهر بين الحين واآلخر فلسطيني يدافع ع. الناس على مختلف مشاربهم ومستويات عملهم   
الظاهرة الخطيرة قائال بأن كل األمم تعاني من هـذه اآلفـة وأن الشـعب الفلسـطيني معـرض                   

هذا جدل صـحيح، لكـن حجـم        . لالستقطاب أكثر من غيره من الشعوب بسبب وجود االحتالل        
إنـه ال   . الظاهرة كبير إلى درجة أنه يفوق بكثير المساحة التبريرية التي يمكن أن تحلو للـبعض              

 يعاني من الغزو والتشريد واالحتالل على مدى أكثر من ثمانين عاما أن يبقى تحـت                يجوز لشعب 
 .وطأة مثل هذا الكم من االختراقات

 
على الرغم من اإللحاح المستمر بضرورة تطوير برامج أمنية تعالج القضية بشقيها القائم والسببي              

مج تالحق الجواسيس والعمـالء     الشعب الفلسطيني بحاجة إلى برا    . إال أن االستجابة غير موجودة    
إنها مسألة أشبه مـا تكـون       . الموجودين، وإلى البحث عن أسباب الظاهرة لمعالجتها من جذورها        

حسب معرفتي، لـم تعمـل منظمـة التحريـر          . بمرض ال يمكن عالجه إال بالقضاء على أسبابه       
ية، وقصرت الفصائل   الفلسطينية منذ أن مركزت نشاطها في األردن على مكافحة االختراقات األمن          

 .كثيرا في االنتباه والمعالجة
 

وبالرغم من التقصيرات واالختراقات األمنية سيبقى الشعب الفلسطيني أكثر قدرة على المواصـلة             
وقـد رأت   . بسبب تطور قدراته التنظيمية وتعمق الوعي لديه بأهمية العمل المسلح لتحقيق التحرر           

اضطرت أن تحشد على مخيم جنين آليات أكثر من تلك التي           إسرائيل هذا التطور بأم عينها عندما       
وهي تشهد اآلن أن اجتياحها األول لم يحقق النتائج         . 1967احتاجتها الحتالل الضفة الغربية عام      

وبالرغم من ذلك ما زالـت      . المرجوة واضطرت أن تقوم باجتياح آخر ما زال مستمرا حتى اآلن          
 . اإلسرائيلي في حالة صعبة للغايةالعمليات االستشهادية مستمرة واألمن

 
ثابت تاريخيا أن إجراءات العدو ضـد   . يمكن اعتبار اإلجراءات اإلسرائيلية عامال محفزا للمقاومة      

الشعب الفلسطيني منذ االحتالل البريطاني حتى اآلن لم تفت من عضد المقاومة وعملت كعنصـر               
قمع المختلفة عبـر حقـب متعـددة مـن          وقد جربت إسرائيل أساليب ال    . تحد أدى إلى تحد مضاد    

ال شك أن اإلجـراءات اإلسـرائيلية تكبـد         . الصراع ضدها ووجدت أن إجراءاتها ال تؤتي أكلها       
إسرائيل اآلن أقل أمنا    . الفلسطينيين خسائر كبيرة، لكنها ترتد لتوقع خسائر كبيرة في الجانب اآلخر          

بسبب التطور في األداء الفلسـطيني      من أي وقت مضى وستكون مستقال أقل أمنا من اآلن وذلك            
 .وربما في أوضاع الظهير العربي واإلسالمي

 



قراءة تاريخ الصـراع    . أما من ناحية عوامل التثبيط فإن أقواها يتمثل بالوضع الداخلي الفلسطيني          
الفلسطيني ضد قوى العدوان تشير إلى دور القيادات الفلسطينية كعامـل إحبـاط قـوي للثـورة                 

شغل القيادات الفلسطينية عادة في ردهات العمـل الديبلوماسـي وعلـى الشـعب              تن. ومواصلتها
إنها قيادات ال ترتقي إلى مستوى الصراع الدائر وال تملـك           . الفلسطيني أن يدفع ثمن بقائها هناك     

في . االستعداد للتخلي عن مواقعها لصالح من يصمم على المواجهة واإلصرار على ما هو ممكن             
انشغلت القيادات قبل عام    . ى هذا القيادات عن الثورة، وتقف ضدها في أسوأها        أحسن األحوال تتخل  

 بتصفية الحسابات فيما بينها وصنعت فسادا في الشارع الفلسـطيني أجهـض محـاوالت               1948
فهـل  . الثوار، والقيادة اآلن طرف في اتفاقيات يؤدي االلتزام بها إلى حراسة األمن اإلسـرائيلي             

الفلسطينية اآلن على مواجهة المقاومة الفلسطينية أم أنها سـتختار طريقـا            يمكن أن تعمل السلطة     
 .آخر؟ أتوقع بشدة أن تعمل السلطة على اعتقال المجاهدين ومالحقة المقاومين

 
المقاومـة مكلفـة جـدا وال يقـوى       . من الوارد أن يؤثر نضوب األموال سلبا على العمل المقاوم         

 أن أغلبهم يأتون من فئات اجتماعية ال تعيش في بحبوحـة            المقاومون على تحمل أعبائها باألخص    
ومن الوارد أيضا أن يؤثر ضعف أحوال الناس االقتصادية سلبا على مواصلة النضـال              . اقتصادية

ومن هنا  . ضد االحتالل بسبب ما ينجم عن ذلك من ضغط شعبي ينتظر فرصة الخروج من الفاقة              
من الحيوي تطـوير    . وحد الناس في الفقر وفي الثراء     تأتي أهمية حسن التوزيع االقتصادي الذي ي      

لم . برنامج اقتصادي بطريقة تجعل الناس شركاء فيما يملكون وفيما يأتيهم من مساعدات خارجية            
أكن أتصور أن هذا البرنامج يمكن أن يتبلور على الساحة الفلسطينية بسـبب الظـروف القياديـة                 

من خالل توجيه الدعم المالي العربي نحـو الفئـات          لكن من الممكن تعويض هذا النقص       . السائدة
المسحوقة والفقيرة، ومن خالل برنامج شعبي تطوره الفصائل والقوى الفلسطينية الفاعلـة علـى              

 . إنه ال يغني عن برنامج مركزي لكنه يخفف من وطأة العوز. الساحة الفلسطينية
 

تحققـت خـالل االنتفاضـة      . فلسطينيةتعتبر الوحدة الوطنية عنصرا هاما في مواصلة المقاومة ال        
أي بقـي   . الحالية وحدة وطنية ميدانية ولكن دون أن ترتقي إلى مستوى التخطيط واتخاذ القـرار             

االنفصام بين القوى الشعبية والقيادة السياسية قائما مما أثر سلبا على مستوى األداء في عدد مـن                 
فإذا كانت  . لعدو من تحقيق بعض اإلنجازات    المجاالت االجتماعية واالقتصادية والعسكرية ومكّن ا     

 .هناك إرادة نحو عمل مقاوم أكثر فاعلية فإن القضاء على هذا االنفصام يكون من األولويات
      

وقد . أمام هذه المعادالت، المتوقع أن تعود إسرائيل إلى السلطة لتُعمل سيفها في رقاب الفلسطينيين             
لحمالت اإلعالمية بأن إسرائيل لم تستهدف السلطة وإنمـا         اتضح أمام الجميع على الرغم من كل ا       

. فمن يريد القضاء على نظام يضرب القائمين عليه وليس الكراسي التي يجلسون عليهـا             . بنايات
وقد رأينا كيف أن السلطة بدأت على الفور بتنفيذ المهام األمنية مباشرة بعد أن أتمـت إسـرائيل                  

من المتوقع عادة أن الخارج من المعتقـل        . ة في الضفة الغربية   الجزء األكبر من عملياتها العسكري    
يحمل ضغينة أو كراهية لمن اعتقلوه ورفضا لسياساتهم، لكن اإلفراج عن قيادة السلطة ابتدأ بإدانة               
ما سمي باإلرهاب الفلسطيني وبتسليم المناضلين الفلسطينيين المعتقلين في سجن فلسطيني لألجانب            

وألن السلطة حقيقة غير قادرة على تلبية كـل المتطلبـات األمنيـة             . اد آخرين وبالموافقة على إبع  
اإلسرائيلية بسبب األوضاع الشعبية الفلسطينية، عمدت الواليات المتحدة وإسرائيل إلى ابتكار فكرة            
اإلصالح في أجهزة السلطة عّل وعسى أن يساعد ذلك في تحسين صورة السلطة لدى الجمهـور                

وقد ذهبت السلطة إلى القيام بإصالح ال قيمة له         . دي إلى قبول السياسات القمعية    الفلسطيني مما يؤ  



عمليا لكنه احتوى على إصالح هام وهو اإلتيان ب عبد الرزاق اليحيى حسب الرغبة األمريكيـة                
هذا اإلصالح يعني تطوير قدرات الفلسطينيين العاملين في األجهزة األمنيـة           . للقيام بإصالح أمني  

 . أكثر قدرة على التجسس والقمع لصالح إسرائيلليكونوا 
 

ستضرب السلطة هذه المرة بشدة أكبر ظنا منها أن الفصائل قد ضعفت وأن الشعب الفلسطيني قد                
ستحقق بعض النجاح في ذلك لكن خسارتها على المستوى الشـعبي ستسـتمر فـي               . النت قناته 

دفع بعض الفلسطينيين إلى ممارسة أعمـال       التدهور إلى الحد الذي ال تستطيع فيه االستمرار أو ت         
ومهما يكن فإنه من المتوقع استمرار العمليات العسكرية مما يعني حصر الصراع            . انتقامية ضدها 

 . بين إسرائيل والمقاومة وتراجع السلطة إلى حال ال يختلف عن حال حكومة فيشي
 


