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 التكتيك العسكري الفلسطيني

 الستار قاسم الدكتور عبد
 1422/،ربيع أول10

 
كان من المتوقع منذ بداية االنتفاضة الحالية أال تتكلل األعمال االنتفاضية بالنجاح إذا استمرت ضمن بعد                

عليها تضـحيات   بني هذا التوقع على السيرة التاريخية لالنتفاضات والتي غلبت          . انتفاضي ولم تتطور إلى مقاومة    
 ولم تعط أي منها أكـال       1920قام الشعب الفلسطيني بحوالي خمس وعشرين انتفاضة منذ عام          . جسام غير مثمرة  

من المهم أن يعتبر المرء مـن التـاريخ وأن          . حمت فلسطين من الغزاة أو استعادت جزءا من الحقوق الفلسطينية         
بما أن الشعب الفلسـطيني دفـع ثمنـا    .  كفاءة نجاحهتشكل األحداث دروسا يصحح من خاللها أخطاءه ويرفع من  

باهظا عبر السنوات ولم تطرأ على أحواله تطورات إيجابية تبشر بفرج قريب فإنه من غيـر المعقـول أال تـتم                     
 .المراجعة وتغيير أساليب وأنماط العمل بطريقة تحول التضحيات إلى ثمار مفيدة

طينية كبيرة وعميقة ودفع العدو مقابلها ثمنا يسيرا كان مـن        تميزت االنتفاضات السابقة بأحزان وآالم فلس     
ولهذا لم يكن من الصعب االستنتاج بأن على الفلسطينيين إذا أرادوا قطف نتائج إيجابية أن               . السهل عليه أن يتحمله   

 ال يقـوى    يقوموا بتلك األعمال التي من المتوقع أن توقع بهم الخسائر لكن مقابل خسائر يدفعها العدو وإلى درجة                
بالتأكيد سيمتص العدو الكثير من الضربات لكن تواصلها وتكثفها يقلالن هذه القدرة بالتدريج إلى أن               . على تحملها 

هكذا كانت تجربة حزب اهللا الذي دفع ثمنا كبيرا تصعب          . يتوصل إلى إقرار بأن للغير حقوق ال بد من التسليم بها          
 . إال أنه من الناحية المعنوية لم يستطع العدو تحمل الضربات فانحنىمقارنته إحصائيا بالثمن الذي دفعه العدو،

أمام الشعب الفلسطيني احتماالن وهما إما االستمرار في أعمال انتفاضية أو تصـعيد االنتفاضـة إلـى                 
االحتمال األول يعني القيام بنشاطات يغلب عليها الطابع االحتجاجي مثل قـذف الحجـارة أو المسـيرات                 . مقاومة

تاريخيا، لم تأت هذه النشـاطات  . المظاهرات والتي قد يتخللها بعض النشاط العسكري المتناثر بين الحين واآلخر    و
دفع الشعب الفلسطيني ثمنا    . بخير على الشعب الفلسطيني إال من الناحية اإلعالمية ذات المفعول المحدود والمؤقت           

ت الشهداء، بل اآلالف، على مـدى االنتفاضـات مقابـل           سقط مئا . كبيرا جدا مقابل الحجر والمسيرات التظاهرية     
حجارة ال يتناسب وزنها مع حجم القضية الفلسطينية، وسقط الجرحى وهدمت البيوت واعتُقل اآلالف وإلى غيـر                 

صحيح أن اإلعالم أعطى مثل هذه النشاطات وزنا كبيرا ومعها بدا الفلسطيني عمالقا يواجـه               . ذلك من المعانيات  
كرية الصهيونية بيديه وحجارته، لكن الشجاعة يمكن أن تأتي أيضا لصاحبها بنتائج مادية ملموسة إلـى                اآللية العس 

 .جانب تلك الصور المعنوية
أما االحتمال الثاني فيعني التخلي عن األعمال االحتجاجية المكلفة لصالح نشاطات أكثر فاعليـة بحيـث                

تبدأ الخطوات نحو المقاومة بمقاطعة العدو فـي مختلـف          . ةتصبح العالقة في مواجهة العدو عالقة مقاومة مسلح       
ما بين هذه وتلك درجات متعددة منها العصيان وعدم حمـل   . مجاالت الحياة وحيثما أمكن وتُتوج بالعمل العسكري      

تحمل بطاقة الهوية الشخصية الصادرة عن السلطة الفلسـطينية رقـم بطاقـة             (بطاقة الهوية الشخصية أو تمزيقها      
يتضمن هذا االحتمال التوقع بهجمات صهيونية عسكرية قاسية على الشعب الفلسطيني وما يعنيه ذلـك               ). لاالحتال

لكل فعل رد فعل، وال أظن أن االحـتالل سـيقف           . من وقوع المزيد من الخسائر في النفوس والدماء والممتلكات        
 بخاصة أنه يمتلك القدرات العسـكرية       إنه سيرد بطرق متنوعة وقاسية    . متفهما حق الشعب الفلسطيني في المقاومة     

 .لكنه في المقابل سيعاني بشدة وستنزف دماؤه في مختلف المواقع. الضخمة
قد يتساءل المرء عن جدوى مثل هذا العمل إذا كان سيأتي على الشعب الفلسطيني بالمزيد من األحزان؟                 

في أواخر القرن التاسع عشر، وهو يـدفع        تحيق األحزان بالشعب الفلسطيني منذ بداية الغزو الصهيوني لفلسطين          
الشهداء قوافال تتلوها قوافل، أليس من األفضل أن يدفع الشعب التضحيات بالجملة مع نتائج إيجابية بـدل دفعهـا                   
مفرقة على مدى طويل من الزمن وبدون نتائج متوازنة مع التضحيات؟ إن ما دفعه الشعب الفلسطيني عبر الزمن                  

و دفع مجمعا لتحقق إنجاز كبير خاصة أن الكيان الصهيوني ال يتحمل معـارك طويلـة أو                 كان من الممكن فيما ل    
وبالرغم من ذلك لم يرتفع السيف عن رقاب الشعب الفلسطيني، فال توقف القتل وال التشـريد     . استنزافا أمنيا داخليا  

 .وال االعتقال وال مصادرة األراضي أو بناء المستعمرات
من تحقيق أكبر إنجاز مقابل أقل الخسائر ال مفر من التفكير بجدية في التكتيـك               لكن حتى يتمكن الشعب     

، أي إطالق النار باتجـاه اليهـود عـن بعـد       "الطخطخة"نهج البعض أسلوبا عسكريا يقوم على       . العسكري المتبع 
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لـى  هذا أسلوب فاشـل عسـكريا ع      . وبطريقة ال تصيب هدفا، وعلى بعض التراشق بالرصاص أو قذائف الهاون          
الرغم من بعض المردود اإلعالمي ذلك ألن العدو يمتلك أسلحة أكثر فاعلية في المواجهة المباشـرة وذات مـدى                   

واضح أن الرماية بال هدف كانت مؤذية للشعب الفلسطيني بشكل كبيـر            . رماية أكبر من مدى األسلحة الفلسطينية     
لفعل الصهيوني كان غير متوازن مع التهديد الذي        حتى مع األضرار التي لحقت بمستعمرة جيلو بالتحديد ألن رد ا          

تشكله هذه الرماية ووقعت في الجانب الفلسطيني خسائر في النفوس والممتلكات أكثر بكثير من األضـرار التـي                  
أما قذائف الهاون فقد ألحقت ذعرا بسكان المستعمرات القريبة من خط النار فـي غـزة                . لحقت في الطرف اآلخر   

ن الرماة بحاجة إلى مهارة ودقة، وبحاجة إلى البحث عن أسلوب آخر في استعمال قدرتهم على                لكنه من الواضح أ   
 .إنتاج الذخائر

المواجهة المباشرة مع العدو ليست على درجة عالية من الحكمة ومن المهم التفكير بحرب العصابات أو                
امة في تحويل حياة اإلسرائيليين سواء في       الكمائن العسكرية والعبوات المتفجرة تعتبر وسائل ه      . أسلوب الكر والفر  

هذان أسلوبان فعاالن ويؤديان إلى خسائر مادية ومعنوية كبيرة         .  إلى جحيم  48/ أو تلك المحتلة   67/األرض المحتلة 
وألنهمـا ال يعتمـدان المواجهـة       . لدى الطرف اآلخر مقابل خسائر كبيرة وإنما محسوبة لدى الجانب الفلسطيني          

وإذا تـزاوج  . عدو عسكريا وإرهاقه وإلى تكثيف الضغط على جبهته الداخليـة قودان إلى إرباك الالمباشرة فإنهما ي 
من الواضـح أن الحركـة   . هذا مع بعض الضغوط العسكرية والسياسية الخارجية فإن األلم سينخر عظام إسرائيل      

خطـاء  اإلسالمية ممثلة بالجهاد اإلسالمي وحماس تتبنى هذا األسلوب وتعمالن على تطبيقه واالسـتفادة مـن األ               
وعلى األقل هناك جزء من حركة فتح أخذ يعي أهمية األسلوب ويلجأ إلى الكمائن والمصايد التي                . وتحسين األداء 

صنع هذا األسلوب حالة من الذعر والهلع لدى الناس في الكيان الصهيوني، وهو يـدفع إلـى                 . تكلف العدو غاليا  
 .    مغادرة الكثيرين أرض فلسطين إلى دول أخرى

م أن يضع الفلسطينيون من خالل تكتيكهم العسكري ضغطا معنويا متزايدا على الجبهة الداخليـة               من المه 
بداية ستكون هناك ردود فعل تدعو إلـى االنتقـام          . للعدو لتبدأ الضغوط الداخلية تتزايد على الحكومة اإلسرائيلية       

هكـذا هـي    . ية أكثر إتقانا وأشد حـدة     لكنها ستخبو رويدا رويدا مع فشل القيادة العسكرية ومع ردود فعل فلسطين           
اشتدت الغارات والهجمات اإلسـرائيلية     . التجربة األمريكية في فيتنام والفرنسية في الجزائر واإلسرائيلية في لبنان         

على حزب اهللا خالل سنوات المقاومة ودفعت إسرائيل بجيشها متوغلة في األرض اللبنانية، لكـن المقاومـة لـم                   
مواصلة والتصعيد إلى الدرجة التي لم يعد معها الصهاينة يتحملون إلى أن حملوا بعـض               تتراجع وأصرت على ال   

 .أمتعتهم ليال هاربين
أعمال االنتقام الصهيونية ضد الفلسطينيين ستكون شديدة وستشمل قصف المـدن والقـرى بالطـائرات               

دبابات والمجنزرات التي ستدمر البيوت على      المقاتلة والقاذفة وليس بقذيفة واحدة أو قذيفتين وبالمدافع الميدانية وبال         
وسيعاني الناس من ضعف الحالة االقتصادية ومن شح السلع والخدمات وربما           . رؤوس أصحابها بدون سابق إنذار    

لكن هذا هو ثمن التحرير الذي من المفروض أن نتذكر معه أن اآلخرين يألمون كما نألم ولكننـا                  . من مياه الشرب  
 .وفي النهاية يكون النصر صبر ساعة ونحن الذين سنصبرها.  يرجوننرجو من اهللا ما ال

بيئـة حيـاة االسـترخاء      . لكن المقاومة من هذا القبيل تتطلب بيئة صالحة من أجل االستمرار والنمـو             
واالستقرار ال تتناسب مع المقومات المطلوبة من حشد للطاقات وعمل جماعي وتعاون متبادل وتغييرات جذريـة                

البنى العامة السائدة في فلسطين حاليا ال تهيء البيئة الضـرورية، وسـيجد الفلسـطينيون أن                . المختلفةفي البنى   
نجاحهم في المقاومة مرتبط بقدرتهم على تطوير البرامج األمنية التي تقيهم من اختراقات العدو وما يترتب عليهـا                  

ية أن تحرز إنجازات كبيرة في مواجهـة العـدو          ال يمكن للمقاومة الفلسطين   . من إفشال للكثير من الجهود والخطط     
بينما تعاني الصفوف الفلسطينية على المستويين التنظيمي والشعبي من اختراقات المتعاونين مـع أجهـزة األمـن                 

ال مفر من مراجعة هـذه      . وكذلك األمر بالنسبة لألوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتنظيمية       . الصهيونية
األوضاع القائمـة حاليـا تتميـز       . ادة ترتيبها بحيث تقود إلى شعور عام بالعدالة واألمن والطمأنينة         األوضاع وإع 

بالفساد وسوء توزيع الثروة وضعف الحشد الجماهيري ونوع من العجز األمنـي وانخفـاض مسـتوى الـوعي                  
 تحصل ازدواجيات تقود إلـى      تتطلب حياة المقاومة تكامال في مختلف نشاطات الحياة بحيث ال         . بالمتطلبات األمنية 

 .انفصام يحيل األعمال الثورية أو العسكرية إلى مجرد فقاعات ال تتراكم
التركيب القيادي  . يتطلب التنفيذ بكفاءة تغييرات وتعديالت قيادية جذرية تتوافق مع بعد مقاوم استراتيجي           

إذا ظـن   . واآلخر أعمال عسكرية أو شبهها    الفلسطيني الحالي يتناسب مع أبعاد سياسية تكتيكية يتخللها بين الحين           
أحد أنه باإلمكان خوض مواجهة استراتيجية ضد العدو الصهيوني بقيادات عسكرية مكشوفة وذات مواقع واضحة               

ومـن المفـروض أن مـن       . للعيان فإنه بالتأكيد ال يعرف ماهية الصراع القائم ضد الحركة الصهيونية وإسرائيل           
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يحتـاج  .  أال يحاول إيهام اآلخرين أن عمله سيقود إلى تحقيق أهداف بعيدة المدى يخوض مواجهة بعناوين مكشوفة   
 إلى ثالث مستويات قيادية تعمل كل منها بتميـز وإنمـا ضـمن منطـق                67/الفلسطينيون داخل األرض المحتلة   

ـ         : استراتيجي يؤلفها ولكن يفرقها بالتفاصيل وهي      د عـن   إدارية تشرف على الشؤون اليومية بأسلوب مهنـي بعي
الفساد، وسياسية تهتم بقضايا الصراع من خالل التوجيه السياسي الداخلي والعالقات الخارجية، وثالثـة عسـكرية                

 .تعني بمختلف شؤون األمن والمواجهة
النجاح يمهد الطريـق    . إعادة ترتيب األوضاع الفلسطينية حاسمة في إحداث قوة دفع تتسارع وال تتباطأ            

ع من الروح المعنوية والرغبة في التضحية واالستعداد بناء على أسس علمية بعيدة عـن               لمزيد من النجاح مما يرف    
هذا ما فشل الشعب الفلسطيني في عمله عبر سنوات النضال، لكن أن يبدءوا             . االنفعال أو الحماس المتجاوز للقدرة    
بالفشل قائال بأن محاوالتنا لم تقدنا      ولهذا ال يتوانى عدونا في تذكيرنا باستمرار        . متأخرين أفضل من أال يبدءوا أبدا     

وهو دائما يقول لنا بأننا نتهور وال نقدر األمور بدقة          . إلى الخالص وأنها انتهت إلى نوع من الدمار على رؤوسنا         
فحتى نفسد عليه استنتاجاته التاريخيـة ال بـد مـن           . فنقع في ذات األخطاء باستمرار ويدفع الشعب الثمن العالي        

 . ماضي واستخالص العبر من التجارب ضمن تفكير علمي ومنهجية علميةاالستفادة من ال
لم يتعامل حزب اهللا مع الفساد ولم يحاول التمييز بين قائد           . لنا أيضا في تجارب حزب اهللا دروس وعبر        
لم نر أن قائدا في حزب اهللا قد سرق أموال الشعب وأصبح صاحب قصور وعمارات، ولم نشـهد قائـدا                    . ومقود
 وأبناؤه من مالقاة العدو إلى درجة أن ابن السيد حسن نصر اهللا استشهد ورفـض أبـوه مبادلـة جثمانـه       يختبيء

وطور الحزب برامج لعائالت الشهداء في مجـاالت المعيشـة والتعلـيم            . متجاوزا جثامين من سبقوا من الشهداء     
قيادات الفلسطينية تلقـت دعمـا      والحجة أن الحزب قد تلقى دعما من دول ليست سببا ألن ال           . والصحة وغير ذلك  

حتى يستفيد الشعب من تجربـة      . متنوعا من دول عدة عبر سنوات طويلة يقدر بأضعاف ما حصل عليه حزب اهللا             
عندها تبدأ  . الحزب، تحتاج القيادة الفلسطينية بالتأكيد إلى تغيير منهجي جذري مطعم بإرادة مختلفة وعقيدة راسخة             

ومع هذا التغيير ال مفر من إحداث تغيير تنظيمي         . تيكا عسكريا يتطور كفاءة وكثافة    األمور باالستقامة محتضنة تك   
بحيث تبدأ التنظيمات باستخدام أساليب جديدة في االستقطاب والتجنيد والعمل بعيدا عـن أعـين أجهـزة األمـن                   

 .المعادية


