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 ِعبر في أمن المقاومة العربية
 

 الدكتور عبد الستار قاسم
3/7/2003 

كفلسطيني له تجربته المتواضعة البسيطة في القضايا األمنية الخاصة بمقارعة االحتالل اإلسرائيلي            
وعمالئه من الفلسطينيين أود أن أقول لألخوة العرب وباألخص العراقيين أن سرية العمل الجهادي              

من السهل أن يتغلـب المـرء       . عن عامل حاسم في نجاح المقاومة ودحر المعتدي       الكفاحي عبارة   
على عقبات كثيرة تعترض طريقه الجهادي مثل نقص السالح وقلة عدد المجاهدين وشح المـال،               
لكن االختراق األمني عبارة عن سرطان قاتل يضيع الجهود ويودي بنفـوس المقـاتلين ويفسـد                

قد يتزود المقاتل بمائـة بندقيـة       . نفس ويسبب اإلرباك والفوضى   مختلف الخطط ويضعف الثقة بال    
فيفرح لها، لكن من المحتمل أن يكون المزود جاسوسا أو مخبرا؛ وقد تتدفق األموال الكثيرة على                
المقاتلين فتنشرح الصدور، لكن من المحتمل أن يكون القائد خائنا فيستعملها إلفساد المقاتلين، هـم               

 . رمزا للبطولة والصموديموتون وهو يبقى حيا
 :ألن القضية األمنية حاسمة في نجاح المقاومة، أسجل النقاط التالية التي تعلمتها مع الزمن

 
وسائل اإلعالم تبحث عن زفة وال يهمها مصير الذين تقابلهم من           .  الحذر من وسائل اإلعالم    :أوال

باستمرار عن رموز المقاتلين إلجراء     يريد اإلعالميون أن يحققوا سبقا إعالميا فيبحثوا        . المجاهدين
معلومات عن األشخاص وأخـرى عـن       : المقابالت والتحليالت فيقدموا للعدو معلومات من شقين      

فمثال قادت  . وربما يكون من بين اإلعالميين مخبرين أو معادين       . الخطط أو الرؤى وما شابه ذلك     
أبو (رائيليين إلى قتل خليل الوزير      امرأة جميلة جاسوسة إلسرائيل عملت في الحقل اإلعالمي اإلس        

 .، وقام من تنكروا بثوب إعالميين باغتيال أحمد شاه مسعود، وعلى ذلك قس)جهاد
من المهم أال يظهر أي مقاتل ملثم أو غير ملثم على شاشات التلفاز وأال يدلي ببيانات صـوتية أو                   

. ية الحديثة لمخاطبة الجمهـور    صورية، بل من المفروض أن تكون هناك آلية بدائية ال تعتمد التقن           
ومن األفضل أن تكون هناك آلية اتصال سرية مع شخص خارج مناطق المقاومة يستطيع أن يقوم                

الحـدث  . والمهم أن الحدث هو ما يقوم به المجاهد وليس مـا يقـول            . بالدور اإلعالمي المطلوب  
 .يصنع خبرا حقيقيا، أما القول فيصنع ثرثرة إعالمية

تريد أن تعرف من الذين يقاومون ومن أين يأتون بالسالح وعن مجمل عالقـاتهم              وسائل اإلعالم   
إنها تسأل أسـئلة أمنيـة جـدا وتقـدم          . الشخصية والحزبية والداخلية والخارجية وإلى غير ذلك      

معلومات كثيرة لدوائر المخابرات المختلفة، وأشعر في كثير من األحيان التي أشاهد فيها لقـاءات               
ة عبارة عن عنصر مخابرات والطرف المقابل عن شخصية         /تلين أو قادة أن المذيع    تلفازية مع مقا  

 .منهارة تقدم معلومات أمنية خطيرة مجانا
قادة الفصـائل فـي     . التجربة الفلسطينية بهذا الصدد فاشلة جدا وال تقدم درسا يمكن االستفادة منه           

 المهرجانـات والخطابـات     فلسطين يريدون تحرير فلسطين من على شاشات التلفاز ومن خـالل          
فيقعون ويوقعون بغيرهم؛ وكذلك بالنسبة للعديد من المقاتلين الذين يظهرون على الشاشة متوعدين             

من الخطأ الكبير تقديم العادات العربيـة       . مهددين فيقدمون أنفسهم بال ثمن للمخابرات اإلسرائيلية      
رون المقاتل على الشاشـة فينـتفخ       صحيح أن الناس ي   . التي تقدس حب الظهور على القيم األمنية      

 .رأسه لكنه قد يدفع رأسه ثمنا
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المقاتـل الغـامض    .  تعلمت أن قوة المقاتل تكمن في هالة الغموض التي يقيمها حول نفسه            :ثانيا
المقاتل الصـلب   . عبارة عن سر عميق يثير الذعر في قلوب األعداء حتى لو كانت بندقيته صدئة             

ل كشبح كأنه من عالم الجن، فيلقي الرعب في قلوب األعداء قبل أن             هو المقاتل المتستر الذي يعم    
 .يصلهم فتخور قواهم ويفقدون قدراتهم على السيطرة وخوض المعركة

 
العمالء هـم األخطـر ألنهـم       .  ال رحمة بالمخبرين والجواسيس والعمالء الذين هم خونة        :ثالثا

 في المجتمع ويساومون على قضايا األمة       يسهرون على تنفيذ سياسات العدو ويبثون الفتنة والفساد       
أما المخبـرون والجواسـيس فيتلمسـون       . وعلى مصير األمة والوطن مقابل مصالحهم الخاصة      

هؤالء عبارة عن آفـات     . األخبار ويعملون في صفوف المجاهدين من أجل نقل المعلومات للعدو         
 .قاتلة تفسد الخطط وتوقع بأبناء األمة قبل أن يقوموا بواجبهم

لتجربة الفلسطينية قامت على مالطفة الجواسيس وعلى ترقية العمالء واحتضانهم، ومن يتعلم هذه             ا
الممارسة ال يريد في الحقيقة وطنا أو دولة وإنما يكون متآمرا مجرما ويعمل على قتل الناس باسم                 

ئة خائن  إنه من السخف والتحايل على مستقبل الوطن أن تتم تبر         . الثورة وإخضاعهم بذريعة الفشل   
لكن ال يجب اتخاذ أي إجـراء ضـد         . بعد أدائه القسم القرآني أو بعد أداء ركعتي توبة هللا سبحانه          

 .شخص مشتبه به دون التأكد لما في اإلجراء الخاطئ من ظلم وتفتيت للمجتمع وتمزيق لقواه
 

السرية هذا ليس من عمل المجاهدين وليس من أعمال         .  عدم التدخل بشؤون الناس الخاصة     :رابعا
النزاعات بين األزواج أو التجار أو اللصوص ليس مـن شـأن            . والمحافظة على الذات والتنظيم   

هناك أهل الخير واإلصالح الذين يكرسون جهودهم لحل النزاعـات          . الذين يريدون تحرير الوطن   
بين الناس، وهناك الشرطة التي يجب تركها وشأنها من أجل الحفاظ على األمن المـدني بالقـدر                 

لكن من المحتمل أن تستدعي الحاالت المستعصية على الحل إجراء أمنيا من قبل             . الذي تتمكن منه  
المجاهدين وليس ظهورا مدنيا ألن الذي يصنع المشاكل المدنية في ظل الحرب إنما يريد باألمـة                

 .والوطن السوء
 

 أو المجاهـدين     التعامل مع المتبجحين الذين يستعرضون سالحهم وانتمـاءهم للمقاومـة          :خامسا
المتبجح خطير كالجاسـوس مـن      . ينتهي بالمرء إلى السجن أو القبر وقبل إنجاز المهام الجهادية         

من المهم جدا للمجاهد أن يتعامل مع متواضعين يعتبرون جهادهم جهـادا            . ناحية تقديم المعلومات  
ة الطيبة أو فـرض     في سبيل اهللا وليس من أجل نيل خير دنيوي ال يطول أمده مثل الجاه أو السمع               

أما المتبجح فهو إما جاهل أو خائن مرتبط مع العدو، وسواء كان هذا أو ذاك فإنه يـؤدي                  . الهيبة
 .لقد تعلمت يقينا أن السالح العلني سالح جاهل أو خائن. إلى خلل في صفوف المقاومة

. األمنيـة  تعلمت أن أشك فورا بكل شخص يتوجه بسؤال أو استفسار له عالقة بالقضايا               :سادسا
طبعا من المتوقع أن يتحدث العاملون معا بالقضايا األمنية، لكن السؤال األمني من خارج أصحاب               

المجاهد ال يجيب ويبقى حـذرا  . الشأن يبعث على الريبة على الرغم من أن السؤال قد يكون بريئا      
 .باستمرار خاصة من وسائل اإلعالم

 
من المفروض أن تكون الخليـة      . ن السهل كشف سرها    الخاليا كبيرة الحجم قاتلة ألنه م      :سادسا

من شخص واحد فقط بالنسبة للمبتدئين في العمل الجهادي، وال مانع من أن تكبر إلـى ثالثـة أو                   
لكن يبقى من األفضل وبقدر     . أربعة بالنسبة للمحترفين الذين تمت تجربة قدراتهم على الكر والفر         



 3

 تعارف شخصي يشمل أمورا مثل مسقط الـرأس أو          اإلمكان التعامل بأسماء وهمية ودون حصول     
هذا ضروري من أجل التغلب على االعترافات التي يمكن أخذها من الشـخص فـي               . العمل، الخ 

كثير من المعتقلين يعترفون تحت وطأة التعذيب، ومن األفضل أال تكـون لـديهم              . حال االعتقال 
 .معلومات حول الذين يعملون معهم أو حول قياداتهم

 
 االتصال عبر نقاط ميتة وأسماء وهمية أرقى بكثير من اتصال المعارف وفي البيـوت أو                :اسابع

قد يكون االتصال في موقف للسيارات أو مستشفى أو دائرة حكومية أو مسجد،             . األماكن الخاصة 
ومن المفروض أن يكون هناك مهندسو اتصاالت ينسقون كيفية ترتيب اللقـاءات، علـى أن               . الخ

 .     اتصاالت احتياطية جاهزة للعمل فورا عند سقوط القيادة األساسيةتتوفر قيادة
 

 استعمال أجهزة االتصال الحديثة خطير جدا ومن المفروض أن يكون المجاهد فـي غايـة                :ثامنا
االتصـال الشخصـي   . الحذر خاصة أن تقنية تحليل المعلومات وتفكيك الترميز قد تطورت جـدا        

أمريكا اآلن  . رية على الرغم من أن أنه يستهلك جهدا ووقتا كبيرين         المباشر هو األفضل واألكثر س    
قادرة على مراقبة نسبة ضئيلة جدا من المكالمات الهاتفية األرضية والنقالة، لكنها وإسرائيل لديهما              
القدرة على التركيز على أماكن التوتر مثل فلسطين وأفغانستان والعراق ولبنان وتحليل مختلـف               

 أن لدى أمريكا تقنية بصمات الصوت المخزنة في الحاسوب والتي تمكن أجهزتها             كما. المكالمات
 .من معرفة المتكلم إذا كان صوته قد دخل البرنامج

 
 الحظت أن الرجال في القضايا األمنية أقل سرية من النساء خاصة الذين يكثـرون مـن                 :تاسعا
 حبهم للظهور والتفاخر بأعمال قاموا      هناك عقدة لدى الرجال في المجتمع العربي تتمثل في        . الكالم

بها أو لم يقوموا، أما النساء فتحب التكتم حول هذه المواضيع الحساسة خشية على مستقبل زواجها                
ولهذا فإنه من الممكن االعتماد على النساء بقضايا حيوية مثـل االتصـال             . وحرصا على سمعتها  

رأة تشكل معوقا كبيرا أمام حركـة المـرأة         لكن عادات المجتمع العربي ونظرته للم     . ونقل المواد 
 .الجهادية وأمام مهام حركة المقاومة

 
 هناك انخفاض في مستوى الوعي االجتماعي العربي بالقضايا األمنية حيـث أن النـاس               :عاشرا

وإذا كان العدو غير منتبه لنشاط      . يكثرون من الثرثرة واإلسرار حول نشاط هذا الشخص أو ذاك         
من المفروض أن تكـون     . رة الناس تنتهي أخيرا في حجرة مخابرات العدو       شخص معين فإن ثرث   

 .هناك حملة تثقيف أمني واسعة بخاصة في المناطق التي تشهد صراعا عربيا ضد األعداء
 

 غياب قيادة سياسية يشكل مشكلة مثلما تشكل القيادة السياسية المساومة مشكلة وعامل             :أحد عشر 
سية يجب أن تكون ذات عقلية جهادية، أما إن اختل التناغم بينها وبين             القيادة السيا . إحباط وهزيمة 

المجاهدين فإن التمزق سيكون مصير حركة المقاومة، وتتحول القيادة السياسية إلى سمسار يساوم             
 . على آالم الناس

فـي  .  المهادنة والتردد يشكالن عامال محبطا للمجاهدين وللروح المعنويـة للنـاس           :ثاني عشر 
. ، ضاعت دماء الفلسطينيين في الهدن والمراوغات السياسـية        1920بة الفلسطينية منذ عام     التجر

من يريد تحرير الوطن عليه أن يستمر بدون توقف، وال مانع من البحث عن ثمار سياسية دون ما                  



 4

إنما عليه أال يكون أهوجا أو متهورا بل عاقال ومصـرا علـى تقيـيم               . توقيف لألعمال الجهادية  
 .علميا بدون انفعاالتاألمور 

 
الجبنـاء  :  هناك أصناف من الناس ال يجوز أن يـدخلوا فـي صـفوف المقاومـة               :ثالثة عشر 

الجبناء يتساقطون في الطريق، وقد يتحولـون إلـى عمـالء           . والمزايدون وغير األنقياء أخالقيا   
كيـر العلمـي    أما المزايدون فال يتركون مجاال للتف     . وجواسيس يلحقون أفدح األضرار بالمجاهدين    

والتخطيط الهادئ، وتقود مزايداتهم إلى إفساد العالقات مع الناس الذين من المفروض أن يكونـوا               
أما غير األنقياء أخالقيا بخاصة أصحاب الفروج والمتعـاطين         . السند الحقيقي للثورة والمجاهدين   

يتانيا وباكستان مـن    للكحول والمخدرات والكاذبين فعلى استعداد أن يبيعوا فلسطين والعراق ومور         
قد يكون من الساقطين أخالقيا من يملكون الجرأة على المواجهة          . أجل فخذ امرأة أو بطحة ويسكي     

هذه األصناف ال تسـتحق     .لكن الثورة بحاجة للجرأة وللتدبير والثبات في مواجهة متع الحياة الدنيا          
 .ير الفلسطينية عبرة لمن يعتبرفي ثورة منظمة التحر. المهادنة وال المالطفة ألنها مدمرة قاتلة

 
مـن  .  المال الوفير مفسدة للمجاهدين وللناس خاصة عندما يقع في أيد غير أمينـة             :أربعة عشر 

النـاس هـم    . األفضل أن يعتمد المجاهدون على أنفسهم وعلى شعبهم ماليا وغذائيا بقدر اإلمكان           
        ة عثمانية كما فعلـت قيـادة منظمـة         الذين يحملون المقاومين ماليا، أما إذا أصبحت المقاومة تكي

التحرير فإن الناس يترهلون ويتحول النضال الوطني إلى استثمار شخصي ويعم الفساد وتستشري             
 .  التواكلية واالستهانة بالذات

 
تعيس من ينسق أعمال المقاومة مـع نظـام         .  ال أمان لألنظمة العربية ورجاالتها     :خمسة عشر 

 أو يأمن ألجهزة األمن العربية بخاصة جهاز المخابرات الذي ال           عربي أو حاكم أو سلطوي متنفذ،     
القادة العرب يحرصون دائما على كراسيهم ومتعها وفي        . تأخذه في الناس والوطن شفقة أو رحمة      

ال ضرورة لمواجهة األنظمة تقليال في عدد األعـداء         . سبيلها تهون مختلف الموبقات والمؤامرات    
ذلك لن يترك نظام عربي مقاومة بدون مالحقة ألن مصلحته مرتبطة           المستنفرين، لكن بالرغم من     

ال مانع من الحصول على     . بمصلحة أمريكا وإسرائيل، أو ألنه، في أحسن األحوال، خائف منهما         
 .   أموال أو مساعدات من أنظمة عربية لكن دون مقابل تنسيقي أو معلوماتي


